OBNOVITVENA USPOSABLJANJA ZA KADER ZDRAVSTVENE NEGE ZA DELO V
ZUNAJBOLNIŠNIČNI SLUŽBI NMP
KOMU JE NAMENJENO: Kadru zdravstvene nege za delo v zunajbolnišnični službi NMP
NAMEN IN CILJ: Skladno s Pravilnikom o službi NMP organizirati obnovitveno usposabljanje za zdravstvene delavce v
NMP vsaj enkrat letno.
POTEK IN VSEBINA USPOSABLJANJA: 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.
PROGRAM:
ČASOVNICA

VSEBINA

KOMPETENCE

Osnovni in začetni postopki
oživljanja odraslih

Sistematični pregled vitalno ogroženega pacienta, sprostitev
dihalne poti, rokovanje z dihalnim balonom, aspiracija, aplikacija
kisika, vzpostavitev intravenske poti, nastavitev infuzije, varna
defibrilacija, smernice reanimacije, asistenca pri endotrahealni
intubaciji, zunanja masaža srca, varna defibrilacija, zdravila pri
reanimaciji, timsko delo pri reanimaciji, komunikacija v timu,
priprava opreme za NMP, prevzem in predaja pacienta,
dokumentacija dela.

2. in 3. dan

Osnovni in začetni postopki
oživljanja otrok

Pristop k vitalno ogroženemu otroku ob uporabi »barvnega traku«
(anafilaksija, zastrupitve, krči, dispneja, laringitis, reanimacija),
sprostitev dihalne poti, umetna ventilacija, vzpostavitev intravenske
poti, odstranjevanje tujka iz dihalnih poti, aplikacija kisika, i-gel,
nastavitev infuzije, intraosalna pot, aspiracija, timsko delo med
reanimacijo, komunikacija s svojci.

4. in 5. dan

Oskrba poškodovancev

Pristop k poškodovancu, pregled poškodovanca, obračanje
poškodovanca, zaustavljanje krvavitev, sprostitev dihalne poti pri
poškodovancu, nadzor notranjih krvavitev, imobilizacija.

1. dan

ČAS TRAJANJA USPOSABLJANJA: Obnovitveno usposabljanje lahko opravljate vsak modul posebej ali v kosu 5 dni.
KRAJ IZVEDBE USPOSABLJANJA: Simulacijski center Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9 in Mislejeva 3,
Ljubljana ali na lokaciji naročnika.
KOTIZACIJA:
Osnovni in začetni postopki oživljanja odraslih (čas trajanja: 1 dan): 100,00 EUR
Osnovni in začetni postopki oživljanja otrok (čas trajanja: 2 dni): 200,00 EUR
Oskrba poškodovancev (čas trajanja: 2 dni): 200,00 EUR

PRIJAVA NA MODUL: KLIK
Prijavite se lahko tudi preko e-naslova: prijava.sim@zd-lj.si.
Število prijav je omejeno na 24 udeležencev.
Udeležba na modulu se šteje za strokovno izobraževanje. Seminar je v postopku licenčnega vrednotenja pri Zbornici
zdravstvene in babiške nege Slovenije.
Program je usklajen s Pravilnikom o Službi Nujne medicinske pomoči (poklicni standard pričakovanih znanj s področja
zdravstvene nege).

DODATNA VPRAŠANJA IN INFORMACIJE:
Tajništvo SIM centra:
E-pošta: taj.sim@zd-lj.si
Tel.: 031 396-533
Tel.: (01) 47-23-783
Ljubljana, 26. 2. 2018

