Vzdělávací akce pro nelékaře 2017

Den v
týdnu

Datum/ Čas
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SestraIN

Stručná charakteristika akce, program, přednášející

Kr
e

Místo

di
ty

České Budějovice
Říjen 2017

České
Budějovice
Krajinská

Středa

11.10. 14,30-18,30
odpoledne

Umíme poskytnout efektivně
první pomoc dle nejnovějších
postupů? (Zaměřeno na
praktické nácviky a použití
AED)

30

400 Kč
350 Kč

Znáte nejnovější postupy v kardiopulmonální resuscitaci? Ovládáte jí
skutečně při akutních stavech ohrožujících člověka na životě? Dokážete
minimalizovat stres při náhlých stavech? AED je již velmi často k dispozici
na veřejných místech. Umíte s ním zacházet? Naučte se s námi poskytovat
neodkladnou pomoc dle nových
doporučení rychle, účelně a bezpečně. Cílem semináře je připravit Vás na
zvládání stresové situace při akutních stavech. Znalosti a praktické
dovednosti v nás upevňují jistotu a snižují tak míru stresu. Lektor: Bc.
Milan Pena, DiS, profesionální záchranář s dlouholetou praxí, ZZS České
Budějovice, lektor kurzů první pomoci.

0!

Listopad 2017

České
Budějovice
Krajinská

Středa

1.11. 14,30-18,30
odpoledne

Neodkladná pomoc a
resuscitace podle nejnovějších
postupů (zaměřeno na dětské
pacienty)

30

Znáte nejnovější postupy v kardiopulmonální resuscitaci? Ovládáte jí skutečně při
akutních stavech ohrožujících člověka na životě? Dokážete minimalizovat stres
při náhlých stavech? Naučte se s námi poskytovat neodkladnou pomoc dle
400 Kč nových doporučení rychle, účelně a bezpečně. Cílem semináře je připravit Vás na
zvládání stresové situace při akutních stavech. Znalosti a praktické dovednosti
350 Kč
v nás upevňují jistotu a snižují tak míru stresu. Lektor: Bc. Milan Pena DiS,
profesionální záchranář s dlouholetou praxí, ZZS České Budějovice, lektor kurzů
první pomoci.

Místo: Krajinská 384/40a (42), 370 01 České Budějovice, přednáškový sál.
Projděte průjezdem domu č. 42 a je to budova vpravo.
V sále pro Vás budou připraveny pantofle na přezutí
Podrobnosti v kalendáři na www.sestra.in
Další informace na info@sestra.in nebo na tel.: 602 602 067
Kontakt pro České Budějovice: Jiří Neumann 739 514 480, info@sestra.in
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