OSKRBA VITALNO OGROŽENEGA PACIENTA
s simuliranim pacientom
»Oskrba vitalno ogroženega pacienta s simuliranim pacientom« je učna delavnica SIM centra Zdravstvenega doma
Ljubljana.
KOMU JE NAMENJENA: Zdravstvenim timom (zdravnikom, medicinskim sestram, tehnikom zdravstvene nege, bolničarjem) s
ciljem izboljšanja varnosti pacientov in učinkovitosti zaposlenih.
POTEK IN VSEBINA USPOSABLJANJA: »Standardni pacienti« so igrani pacienti, ki odigrajo svoje težave in simptome.
Zdravstveni tim imajo tako možnost osvajati dodatna znanja oziroma utrjevati svoja znanja ob »živem« pacientu. »Standardni
pacienti« so izkušeni inštruktorji SIM centra, ki gredo pred začetkom programa skozi intenzivne priprave, v katerih natančno
osvojijo vlogo bolnika, ki ga bodo igrali. Program »standardni pacient« je zelo kvaliteten in intenziven izobraževalni program, in
je najboljši približek realne klinične situacije.
V programu usposabljanja, ki je praktično naravnan, udeleženci pridobijo ustrezna znanja in spretnosti o načinu pristopa k
vitalno ogroženemu pacientu (npr. intoksikacija, AKS, EPI status, anafilaktični šok, septični šok, hemoragični šok,
hipoglikemija, ICV, agresiven pacient, agresiven svojec).
PROGRAM:
ČASOVNICA VSEBINA
8:50 – 9:00

Registracija udeležencev

9:00 – 10:00

Ponovitev teoretičnega znanja

10:00 – 10:45 Priprava na simulacije

NAČIN IZVEDBE

Predavanje
Simulacija

10:45 – 11:00 Odmor za kavo
Simulacije vitalno ogroženega pacienta (npr. intoksikacija, AKS, EPI
11:00 – 12:00 status, anafilaktični šok, septični šok, hemoragični šok, hipoglikemija,
ICV, agresiven pacient, agresiven svojec)

Simulacija

12:00 – 13:00 Odmor s pogostitvijo
13:00 – 14:00 Simulacija

Simulacija

14:00 – 15:00 Debrifing
PRIDOBLJENE KOMPETENCE MODULA: ABCDE pregled vitalno ogroženega bolnika, sprostitev dihalne poti, vstavitev
ustno žrelnega tubusa, ETI, rokovanje z dihalnim balonom, aspiracija, ocena dihanja, aplikacija kisika, vzpostavitev
intravenske poti, nastavitev infuzije, aplikacija ustrezne terapije, hitra nevrološka ocena pacienta, …
ČAS TRAJANJA MODULA: 9:00 – 15:00

CENA MODULA: Kotizacija na učni delavnici znaša 150,00 EUR z DDV.
Kotizacijo je potrebno poravnati po izstavitvi računa v valutnem roku.
LOKACIJA IZVEDBE MODULA: Simulacijski center Zdravstveni dom Ljubljana
PRIJAVA NA MODUL:
Prijavite se lahko tudi preko e-naslova: prijava.sim@zd-lj.si.
Število prijav je omejeno na 16 udeležencev.
Udeležba na modulu se šteje za strokovno izobraževanje. Seminar je s strani Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije
in Zdravniške zbornice ovrednoten z licenčnimi točkami.
DODATNA VPRAŠANJA IN INFORMACIJE:
Tajništvo SIM centra:
E-pošta: prijava.sim@zd-lj.si
Tel.: 031 396-533
Tel.: (01) 47-23-780
Ljubljana, 2. 8. 2019

