
Kontakt: Mgr. Peter Kováč, tel. (ČR): 606 377 886, e-mail: kovac@rzpcz.cz, www.rzpcz.cz 

P O Z V Á N K A 
 

RZP, a.s. ve spolupráci s Českou lékařskou komorou a Českou asociací sester organizuje  
    

AKREDITOVANÉ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

 
 
 

ROZŠÍŘENÁ PRAKTICKÁ ČÁST A NOVÁ PUBLIKACE O ROZSAHU 70 STRAN 
  

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 
 

Termíny konání: 19.09.2017,  16.10.2017, vždy od 1400 do 1900 hod. 
Místo konání:  OLOMOUC, Clarion Congress Hotel Olomouc, Jeremenkova 36 
Pasivní účast:    lékař 6 kreditů, sestra 4 kredity  
Účastnický poplatek:  1400,- Kč pro členy ČLK (lékař) 
   1100,- Kč pro členy ČAS (sestra) 
Odborní garanti:  MUDr. Milan Brázdil, Mgr. Beáta Macejková 
 

 

Teoretická část (180 min.) 
 

1. Základní neodkladná resuscitace (BLS) a první pomoc při stavech s rizikem selhání vitálních funkcí 
 Změny v postupech resuscitace (aktuální doporučení pro resuscitaci), organizace poskytování první pomoci (PP) 
 Základní neodkladná resuscitace dospělých a dětí s použitím automatizovaného externího defibrilátoru (AED) 
 PP při obstrukci dýchacích cest (DC) cizím tělesem u dospělého a dítěte, PP při bezvědomí, při masivním krvácení a šoku 
Coffee break 15 min. 

 

2. Rozšířená neodkladná resuscitace (ALS) a specifické postupy KPR 
 Defibrilace - použití standardního (manuálního) defibrilátoru a AED, ventilace dýchacím samorozpínacím vakem a kyslíková léčba 
 Zajištění průchodnosti DC pomůckami u dospělých, kojenců a novorozenců 
 Zajištění cévního vstupu, základní farmakoterapie při KPR 
 KPR těhotné ženy a novorozence. KPR při náhodné hypotermii a anafylaxi  

Diskuse 
Coffee break 15 min. 
 

Praktická část (120 min.)  
Modely na nácvik: BLS dospělého s použitím AED, KPR dítěte (předškolák, kojenec). Použití dýchacího samorozpínacího vaku. ALS dospělého 
s defibrilací, zabezpečení DC pomůckami, ventilací dýchacím samorozpínacím vakem a podáváním kyslíku. Zabezpečení průchodnosti DC dospělých, 
kojenců a novorozenců  supraglotickými pomůckami a endotracheální intubací. Odstranění cizího tělesa z DC u dospělých a kojenců. Zabezpečení 
periferního venózního přístupu u dospělých a dětí. Použití adrenalinového injektoru.  Trénink účastníků v menších skupinách s lektorským vedením. 

 

1. KPR dospělých s použitím AED (figuríny s napojením na PC - kontrola kvality a efektivity KPR) 

2. KPR dětí (kojenec, předškolák) 

3. Odstranění cizího tělesa z DC u dospělých a dětí při dušení 

4. Zajištění průchodnosti DC pomůckami u dospělých, kojenců a novorozenců manévry a pomůckami 

5. Zajištění periferního i. v. vstupu u dospělých a dětí, nácvik aplikace adrenalinu autoinjektorem 

6. NOVÉ - Rozšířená neodkladná resuscitace dospělých a dětí do příchodu resuscitačního týmu s nácvikem defibrilace, 
zajištěním ventilace dýchacím vakem s připojením kyslíku a použitím pomůcek na zajištění průchodnosti DC 

7. NOVÉ - Řešení modelových situací v simulovaných podmínkách 
 

Možnost kontroly funkčnosti a kompletnosti resuscitačního setu z ambulance ve smyslu vyhlášky MZ ČR č. 92/2012 Sb.  

 
 
 

  
 

NÁVRATKA - registrace na akreditované odborné vzdělávání v Olomouci dne (vyberte datum)   19.9.2017  16.10.2017 
 

OBJEDNAVATEL (údaje osoby nebo firmy na kterou bude vystavena faktura, NUTNO VYPLNIT VŠECHNY ÚDAJE) 

Název firmy (nebo jméno a příjmení) Adresa  E -mail IČO (pouze podnikatel) 

    

ÚDAJE ÚČASTNÍKŮ (NUTNO VYPLNIT VŠECHNY ÚDAJE) 

Jméno a příjmení (včetně akad. titulů) Datum narození Místo narození Tel. číslo 

    

    

      

Stornovací podmínky: 
Při odhlášení z akce 3 a méně dní před dnem konání Vám bude účtovaná plná cena vzdělávání.    
Závazná přihláška je bezplatně přenositelná na jinou osobu. 

Razítko: 
 

 
 

Podpis: 
 

 
 
 

 

Přihlášení registrací na www.rzpcz.cz nebo zasláním návratky na: RZP, a.s., Nové sady 592/27, 602 00 Brno 

NEODKLADNÁ RESUSCITACE A URGENTNÍ STAVY 
 

OBSAH ODBORNÉHO KURZU 


