OSKRBA VITALNO OGROŽENEGA OTROKA 2
Oskrba vitalno ogroženega otroka 2 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 posameznikom, ki
so zaposleni na delovnih mestih, kjer obstaja verjetnost oskrbe vitalno ogroženega otroka (medicinske sestre / reševalci in zdravniki
v prehospitalu, patronažne medicinske sestre, pediatrične medicinske sestre, pediatri).
POTEK IN VSEBINA USPOSABLJANJA: V programu usposabljanja, ki je praktično naravnan, udeleženci pridobijo ustrezna znanja
in spretnosti iz vsebin oskrbe vitalno groženega otroka.
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

Oskrba vitalno ogroženega otroka (ABCDE pristop)

predavanje

Reanimacija

predavanje

Barvni trak za hiter izbor opreme, postopkov in odmerkov zdravil po velikosti otroka

predavanje

Komunikacija s starši vitalno ogroženega otroka

predavanje

10:30 – 10:45

Odmor

delavnica

10:45 – 12:00

Oskrba dihalne poti, aspiracija, umetna ventilacija, aplikacija kisika, varna
defibrilacija, zunanja masaža srca, tipanje pulzov

delavnica

12:00 – 13:15

Odmor s pogostitvijo

13:30 – 14:40

Oskrba vitalno ogroženega traku z uporabo »barvnega traku«

delavnica

14:40 – 16:00

Simulacije vitalno ogroženega otroka

simulacije

16:00 – 17:00

Debrifing

PRIDOBLJENE KOMPETENCE MODULA: Pristop k vitalno ogroženemu otroku ob uporabi »barvnega traku« (anafilaksija, septični
šok, zastrupitve), reanimacija, sprostitev dihalne poti, umetna ventilacija, aplikacija kisika, i-gel, aspiracija, nastavitev infuzije,
intraosalna pot, timsko delo med reanimacijo.
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.
Program je oblikovan na podlagi smernic Evropskega sveta za reanimacijo in priporočil Advanced Pediatric Life Support (APLS).

DODATNA VPRAŠANJA IN INFORMACIJE:
Tajništvo SIM centra:
E-pošta: prijava.sim@zd-lj.si
Tel.: 031 396-533
Tel.: (01) 47-23-783
Ljubljana, 5. 3. 2018

