ZAPROSZENIE
RZP, S.A. organizuje akredytowany kurs ustawicznego kształcenia zatwierdzony przez Naczelną Izbę Lekarską

NATYCHMIASTOWA RESUSCYTACJA
I NAGŁE STANY

Termin i miejsce:

30.09.2016 od 1400 Bielsko-Biała, Qubus Hotel, ul. Mostowa 2
00

01.10.2016 od 9 Kielce, Hotel Dal ***, ul. Piotrkowska 12
28.10.2016 od 1400 Kraków, Hotel Witek, ul.Handlowców 14, Modlnica
29.10.2016 od 900 Katowice, Hotel Katowice, Al.Korfantego 9
25.11.2016 od 1400 Bielsko-Biała, Qubus Hotel, ul. Mostowa 2
26.11.2016 od 900 Katowice, Hotel Katowice, Al.Korfantego 9
(przewidywana długość kursu 5 godzin)

Kierownik naukowy:
Dr. n. med. Paweł Krawczyk
Bierne uczestnictwo:
5 punktów
Opłata dla uczestników: 250 PLN lekarz, każda następna osoba 200 PLN, cena obejmuje publikację
„Natychmiastowa resuscytacja i nagłe stany“, przerwy kawowe, bezpłatną kontrolę
funkcjonalności i kompletności zestawu do resuscytacji
PROGRAM JEST PRZEZNACZONY DLA LEKARZY, PIELĘGNIAREK I INNYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA
TREŚĆ KURSU
Część teoretyczna
1.

Pierwsza pomoc w łańcuchu przeżycia
 Zmiany w procesie resuscytacji (aktualne zalecenia dotyczące resuscytacji, ERC 2015)
 Organizacja udzielania pierwszej pomocy, zapewnienie bezpieczeństwa, system ratownictwa medycznego

2.

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne
 Podstawowa resuscytacja dorosłych i dzieci przy użyciu automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)

3.

Pierwsza pomoc w innych stanach bezpośredniego zagrożenia życia
 Usunięcie ciała obcego przy niedrożności dróg oddechowych u osoby dorosłej i dziecka
 Pierwsza pomoc u osoby nieprzytomnej i krwotoku, postępowanie przeciwwstrząsowe

4.

Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne






5.

Zaawansowana resuscytacja w przychodni z użyciem zestawu do resuscytacji
Defibrylacja – użycie standardowego (ręcznego) defibrylatora i AED
Użycie worka samorozprężalnego i terapia tlenem
Możliwości zapewnienia drożności dróg oddechowych - przyrządy nadkrtaniowe (maska krtaniowa, rurka krtaniowa), intubacja
dotchawiczna
Zapewnienie dostępu dożylnego, farmakoterapia w czasie RKO

Sytuacje szczególne RKO
 Kobiety ciężarnej; Noworodka; W hipotermii; W anafilaksji

Część praktyczna
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Resuscytacja osób dorosłych, dzieci i niemowląt z użyciem AED
Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne dorosłych z użyciem zestawu do resuscytacji w przychodni
Ćwiczenia usuwania ciała obcego przy niedrożności dróg oddechowych dorosłych i dzieci
Ćwiczenia utrzymywania i zapewnienia drożności dróg oddechowych przy pomocy odpowiednich środków u dorosłych i niemowląt
Ćwiczenia zapewnienia obwodowego dostępu dożylnego
Inne czynności pierwszej pomocy: zatrzymanie silnego krwawienia zewnętrznego, pozycja boczna ustalona

Dyskusja, egzamin – pisemny test oraz praktyczne scenariusze w symulowanych warunkach
Powiązane czynności – możliwość ćwiczenia resuscytacji z użyciem własnego zestawu do resuscytacji

Zgłoszenie poprzez rejestrację na www.rzppl.pl lub wysłanie karty zwrotnej na:
Filia Urzędu Pocztowego Kraków 23, ul. Czarnowiejska 38, Skrytka pocztowa nr. 35, 30-054 Kraków, „SZKOLENIA”
nr tel. +48 514368735
KARTA ZWROTNA - rezerwacja na kurs kształcenia w (miasto) _______________________ dnia ______________
Nazwa firmy (lub imię i nazwisko)

ZAMAWIAJĄCY (dane osoby lub firmy, na którą zostanie wystawiona faktura)
Adres
E – mail lub nr telefonu

Imię i nazwisko (włącznie z tytułem akademickim)

DANE UCZESTNIKÓW
Data urodzenia

Miejsce urodzenia

REGON (tylko przedsiębiorca)

Nr rej. w izbie lekarskiej

Uczestnik programu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu realizacji czynności
edukacyjnych.
Zasady rezygnacji: W momencie rezygnacji z udziału w programie kształcenia ustawicznego do 3 dni od rozpoczęcia programu, uczestnik zostaje obciążony kosztami pełnego
kształcenia. Rezerwacja może zostać przeniesiona na inną osobę bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat.

pieczątka i podpis klienta

