PRISTOP K AGRESIVNEMU IN VITALNO OGROŽENEMU PACIENTU
Pristop k agresivnemu in vitalno ogroženemu pacientu je interaktivna učna delavnica SIM centra Zdravstvenega doma Ljubljana.
KOMU JE NAMENJENA: Zdravnikom, medicinskim sestram, celotnim zdravstvenim timom, študentom medicine in zdravstvene
nege, s ciljem izboljšanja varnosti pacientov in učinkovitosti zaposlenih. Učna delavnica je namenjena še posebej medicinskim
sestram, ki so zaposlene na delovnih mestih, kjer morajo pogosto samostojno ukrepati brez zdravnika (urgentni oddelki, medicinske
sestre v prehospitalu / reševalci, medicinske sestre v domovih za starejše, patronažne medicinske sestre, ...).
POTEK IN VSEBINA USPOSABLJANJA: V programu usposabljanja, ki je praktično naravnan, udeleženci pridobijo ustrezna znanja
in spretnosti o načinu pristopa k agresivnemu in vitalno ogroženemu pacientu.
Usposabljanje poteka v obliki podajanja kratkih teoretičnih vsebin, delavnic z učenjem ročnih spretnosti in veščin ter naprednih
simulacij, kjer lahko udeleženci modula združijo vso pridobljeno znanje. Svoje uspehe potrdijo in preverijo na koncu modula ob
»debrifingu«, kjer na posnetku scenarijev spoznajo svoje prednosti ter navsezadnje tudi pomanjkljivosti. Ves čas modula se
posameznikovo znanje tudi evalvira. Udeleženec modula na koncu prejme potrdilo z osvojenimi kompetencami na modulu.
PROGRAM STROKOVNEGA SREČANJA:
ČASOVNICA

VSEBINA

NAČIN IZVEDBE

08:50 – 09:00

Registracija udeležencev

09:00 – 10:30

Prisilna hospitalizacija

predavanje

Psihoze, razpoloženjske motnje, delirij,
demenca, somatske bolezni in poškodbe

predavanje

Agresivni pacient

predavanje

Oskrba pacienta proti njegovi volji

predavanje

Zakonodaja

predavanje

Sistematični pristop k vitalno ogroženemu
pacientu (ABCDE)

predavanje

10:30 – 10:45

Odmor

10:45 – 12:00

Dihalna pot

delavnica

Aspiracija

delavnica

Umetna ventilacija

delavnica

Aplikacija kisika

delavnica

ABCDE pristop

delavnica

Oviranje pacienta

delavnica

12:00 – 13:15

Odmor s pogostitvijo

13:15 – 16:00

Simulacije pristopa k agresivnemu in vitalno
ogroženemu pacientu

16:00 – 17:00

Debrifing

simulacije

PRIDOBLJENE KOMPETENCE MODULA: Fizično oviranje pacienta, sistematični pristop k vitalno ogroženemu pacientu, pristop k
pacientu s psihozo, razpoloženjskimi motnjami, delirijem, demenco, somatskimi boleznimi in poškodbami, sprostitev dihalne poti,
aspiracija, umetna ventilacija, aplikacija kisika.
ČAS TRAJANJA MODULA: 9:00 – 17:00
CENA MODULA: Kotizacija na učni delavnici znaša 150 EUR z DDV.
Kotizacijo je potrebno poravnati po izstavitvi računa v valutnem roku.
KRAJ IZVEDBE MODULA: Simulacijski center Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9, 1000 Ljubljana
PRIJAVA NA MODUL: KLIK
Prijavite se lahko tudi preko e-naslova: prijava.sim@zd-lj.si.
Število prijav je omejeno na 20 udeležencev.
Udeležba na modulu se šteje za strokovno izobraževanje. Seminar je v postopku licenčnega vrednotenja pri Zbornici zdravstvene in
babiške nege Slovenije. Oddana je bila tudi vloga za pridobitev kreditnih točk pri Zdravniški zbornici Slovenije.
DODATNA VPRAŠANJA IN INFORMACIJE:
Tajništvo SIM centra:
E-pošta: taj.sim@zd-lj.si
Tel.: 031 396-533
Tel.: (01) 47-23-783
Ljubljana, 8. 12. 2016

