IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE S SIMULACIJAMI V ZDRAVSTVU
(za trenerje)

Izobraževanje in usposabljanje s simulacijami v zdravstvu je interaktivna učna delavnica SIM centra Zdravstvenega
doma Ljubljana.
KOMU JE NAMENJENA: Inštruktorjem oziroma predavateljem.
POTEK IN VSEBINA USPOSABLJANJA: V programu usposabljanja, ki je praktično naravnan, udeleženci pridobijo
ustrezna znanja iz vsebin simulacij v zdravstvu. Namen srečanja je med drugim tudi pregledati najnovejše standarde
oskrbe vitalno ogroženega pacienta.
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

08:30 – 09:00

Registracija

09:00 – 10:30

Uspešno vodenje skupine na izobraževanju (pregled teoretičnih Predavanje, delavnica
vsebin)
Vsebina ppt (teoretične vsebine)

10:30 – 10:45

Odmor

10:45 – 12:00

Pregled posnetkov iz tečaja Train the trainers 1 (debrifing)
Korekcija materialov (priprava po skupinah)
Izvedba predavanj

12:00 – 12:15

Odmor

12:15 – 13:30

Ročne spretnosti (teoretične vsebine)
Priprava ročnih spretnosti (delo po skupinah)
Izvedba ročnih spretnosti

13:30 – 14.30

Kosilo

Predavanje, delavnica

Predavanje, delavnica

ČASOVNICA
14:30 – 16:00

16:00 – 17:00

VSEBINA

NAČIN IZVEDBE

Simulacije (teoretične vsebine)
Priprava simulacij (priprava po skupinah)
Izvedba simulacij

Predavanje, delavnica

Debrifing (teoretične vsebine)
Debrifing (priprava po skupinah)
Debrifing (izvedba)

Predavanje, delavnica

Evalvacija tečaja

PRIDOBLJENE KOMPETENCE MODULA: Priprava izobraževanja s simulacijami v zdravstvu, vodenje skupine med
izobraževanjem.
Program je oblikovan na podlagi smernic Evropskega sveta za reanimacijo (ERC), International Trauma Life Support
(ITLS), priporočil Advanced Pediatric Life Support (APLS).
ČAS TRAJANJA MODULA: 9:00 – 17:00
CENA MODULA: Kotizacija na učni delavnici znaša 200 EUR z DDV.
Kotizacijo je potrebno poravnati po izstavitvi računa v valutnem roku.
Kotizacije so trenerji SIM centra oproščeni.
KRAJ IZVEDBE MODULA: Simulacijski center Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9, 1000 Ljubljana
DODATNA VPRAŠANJA IN INFORMACIJE:
Tajništvo SIM centra:
E-pošta: taj.sim@zd-lj.si
Tel.: 031 396-533
Tel.: (01) 47-23-783
Ljubljana, 25. 1. 2018

