TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA ZA LAIKE
Temeljni postopki oživljanja za laike je interaktivna učna delavnica SIM centra Zdravstvenega doma Ljubljana
KOMU JE NAMENJENA: Nezdravstvenemu kadru ter laični javnosti, s ciljem povečati znanje, kompetence in učinkovitost v
določenih življenjsko ogrožujočih situacijah (zastoj srca). Učna delavnica je namenjena posameznikom, ki se dnevno gibljejo v
okolju, kjer obstaja zelo velika možnost pojava srčnega zastoja (mlade družine z otroci, družine s kroničnim bolnikom, športniki, …).
Znanje iz vsebin prve pomoči bi za slednje lahko pomenilo ustrezno reakcijo, za bolnika na drugi strani pa povečano možnost
preživetja. Udeleženci delavnice bodo v primeru nesreče znali suvereno aktivirati nujno medicinsko pomoč ter pričeli z izvajanjem
prve pomoči.
POTEK IN VSEBINA USPOSABLJANJA: V programu usposabljanja, ki je praktično naravnan, udeleženci pridobijo ustrezna znanja
iz vsebin prve pomoči. Svoje uspehe potrdijo in preverijo na koncu modula ob »debrifingu«, kjer lahko na posnetku scenarijev
spoznajo svoje prednosti, ter navsezadnje tudi pomanjkljivosti. Udeleženec delavnice na koncu prejme potrdilo z osvojenimi
kompetencami.
Usposabljanje izvajajo inštruktorji in predavatelji, ki so pri svojem delu inovativni, uporabljajo sodobne metode poučevanja s
simulacijami in vrhunsko opremo.
PROGRAM STROKOVNEGA SREČANJA:
VSEBINA

NAČIN IZVEDBE

PREDAVATELJ

Registracija udeležencev
Temeljni postopki oživljanja, pregled vitalno ogroženega
pacienta, najpogostejša nujna stanja

predavanje

Odmor (15 min)
Dihalna pot

delavnica

Umetna ventilacija

delavnica

Varna defibrilacija

delavnica

Masaža srca

delavnica

Simulacije temeljnih postopkov oživljanja

simulacije

PRIDOBLJENE KOMPETENCE MODULA: Prepoznava kritično bolnega posameznika, pristop k kritično bolnemu posamezniku,
aktivacija nujne medicinske pomoči, temeljni postopki oživljanja, pristop k poškodovancu.
ČAS TRAJANJA DELAVNICE: 16:00 – 19:00
CENA DELAVNICE: Kotizacija na učni delavnici znaša 20 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.
Progam je oblikovan na podlagi smernic Evropskega sveta za reanimacijo (ERC) in priporočil Advanced Life Supprot (ALS).
DODATNA VPRAŠANJA IN INFORMACIJE:
Tajništvo SIM centra:
E-pošta: prijava.sim@zd-lj.si
Tel.: 031 396-533
Tel.: (01) 47-23-780
Ljubljana, 19. 12. 2017

