Jiří Neumann, majitel portálu www.sestra.in
a
Karolína Soutnerová, manažerka vzdělávání pro Plzeň
Zveme Vás na vzdělávací akci z volného cyklu První pomoc pro život

Resuscitace v reálném čase aneb zkouška na nečisto
Prošli jste kurzem resuscitace, máte představu co se má dělat? Znáte postupy a teorii
máte v malíku? Už máte dost si o tom jen povídat? Ještě nebyla chvíle si to vyzkoušet
v reálu a okusit jaké to je „na čisto“? Pojďte si teď a tady vyzkoušet modelové situace, kdy
musíte reagovat, volat sanitku, resuscitovat, čekat, zvládnout tu situaci za bezpečných
podmínek. Pojďte si to vše zkusit „ nanečisto.“ Je dovoleno úplně vše a nemusíte se ničeho
bát, budeme s Vámi! Co můžete čekat? Málo mluvení, hodně pohybu, legraci a vždy dobrý
konec, nudit se nebudete...
Podmínkou pohodlné, možná i sportovní oblečení a úsměv na rtech a samozřejmě
odvaha.
Lektorka: Lucie Michalů, zdravotní sestra ZZS Praha, lektorka první pomoci se
zkušeností z terénní práce rychlé záchranné služby i z operačního střediska tísňové linky
155.
Program (délka odborného programu 4 hodiny):
Zásady poskytnutí první pomoci
Zásady volání 155
Co nás může překvapit
Resuscitace
IM, CMP, DM, Trauma, Křeče, Bezvědomí
Simulace, nácviky v malé skupině
Hodnocení a radost ze zvládnuté práce
Vzdělávací akce se koná v přednáškovém sále
ve 2. patře Západočeské galerie v Plzni
Pražská 13 a Perlová 1 (roh Pražské a Perlové),
ve čtvrtek 17. května 2018 od 15 do 19 h (registrace od 14,30)
Přihlásit se můžete:
kliknutím: přihláška na akci
e-mailem: info@sestra.in
telefonicky: 602 602 067
Základní cena 450 Kč, s Kartou SestraIN 400 Kč, na místě 450 Kč
Počet účastníků max. 15, práce v malé skupině
V ceně je zahrnuto občerstvení
POZOR! Dle Věstníku Ministerstva zdravotnictví 5/2012 z 29. června 2012 je každý
poskytovatel ambulantní péče povinen proškolit minimálně jednou ročně všechny
zaměstnance v poskytování první pomoci. (Standard 2.3.: Řešení neodkladných stavů).

Vzdělávací akce je určena pro všechny pracovníky ve zdravotnictví
a pomáhajících profesích.

