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P O Z V Á N K A 
 

RZP, a.s. v spolupráci so SSVPL organizuje   
  

AKREDITOVANÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM SÚSTAVNÉHO VZDELÁVANIA 

 
 
 

v súlade s §2, ods. 5 vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z.  
 

Termín konania: 13.6.2017, od 1400 (predpokladaná dĺžka tréningu 5 hodín) 
Miesto konania: Malacky, Hotel Atrium, Zámocká 1 
Pasívna účasť:    8 kreditov  
Účastnícky poplatok:  46€ lekár, 30€ sestra, v cene je: 

- publikácia s poznámkami so vzdelávacieho programu (60 s.) – aktualizované vydanie 

- plus pre členov SSVPL:  spracovaný prehľad protišokovej výbavy  ambulancie PL 
- bezplatná kontrola funkčnosti a kompletnosti resuscitačného setu v zmysle výnosu MZ SR priamo 
v ambulancii (zabezpečenie tlakovej skúšky a plnenie kyslíkovej fľaše) 

 

PROGRAM JE URČENÝ PRE LEKÁROV, SESTRY A INÉ ZDRAVOTNÍCKE POVOLANIA 
 
 

Teoretická časť 
1. Prvá pomoc v reťazi prežitia 

 Zmeny v postupoch resuscitácie (aktuálne odporúčania pre resuscitáciu, ERC 2015) 
 Organizácia poskytovania PP, zabezpečenie bezpečnosti, systém neodkladnej zdravotnej starostlivosti v SR 

2. Základná neodkladná resuscitácia 
 Základná neodkladná resuscitácia dospelých a detí s použitím automatického externého defibrilátora (AED) 

3. Prvá pomoc pri iných stavoch bezprostredného ohrozenia života 
 Odstránenie cudzieho telesa pri obštrukcii dýchacích ciest u dospelého a dieťaťa 
 PP pri bezvedomí, pri masívnom krvácaní, protišokové opatrenia 

4. Rozšírená neodkladná resuscitácia 
 Rozšírená neodkladná resuscitácia v ambulancii s použitím pomôcok resuscitačného setu 
 Defibrilácia – použitie štandardného (manuálneho)  defibrilátora a AED 
 Použitie dýchacieho samorozpínacieho vaku a kyslíková liečba 
 Možnosti zabezpečenia priechodnosti dýchacích ciest - použitie vzduchovodov, supraglotických pomôcok (laryngeálnej  masky, 

laryngeálneho tubusu), tracheálna intubácia 
 Zabezpečenie cievneho vstupu, farmakoterapia pri KPR 

5. Špecifické postupy KPR 
 KPR tehotnej ženy, novorodenca, KPR pri náhodnej hypotermii, anafylaxia 

Praktická časť 
1. Základná neodkladná resuscitácia dospelých, detí  a dojčiat s  použitím AED 
2. Rozšírená neodkladná resuscitácia dospelých s použitím pomôcok resuscitačného setu na ambulancii 
3. Nácvik odstránenia cudzieho telesa pri obštrukcii z dýchacích ciest dospelých a detí 
4. Nácvik udržania a zabezpečenia priechodnosti dýchacích ciest pomôckami u dospelých a dojčiat 
5. Nácvik zabezpečenia i.v. periférneho vstupu 
6. Iné výkony prvej pomoci: Rautekov vyslobodzovací hmat, zastavenie vonkajšieho masívneho krvácania, stabilizovaná poloha 

 
 

 

 
NÁVRATKA - registrácia na vzdelávací program NPŽF v Malackách dňa 13.6.2017 

 

OBJEDNÁVATEĽ (údaje osoby alebo firmy na ktorú bude vystavená faktúra) 

Názov firmy (alebo meno a priezvisko) Adresa E – mail alebo tel. číslo IČO (len podnikateľ) 

    

 

ÚDAJE ÚČASTNÍKOV 

Meno a priezvisko (vrátane akad. titulov) Dátum narodenia Miesto narodenia Reg. číslo v komore 

    

    

 

Účastník vzdelávania súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. pre účely zabezpečenia vzdelávacích aktivít. 
Stornovacie podmienky: 
Pri odhlásení z programu sústavného vzdelávania 3 a menej dní pred dňom konania Vám bude účtovaná plná cena vzdelávania.  
Záväzná prihláška je bezplatne prenositeľná na inú osobu. 

NEODKLADNÁ  PODPORA  ŽIVOTNÝCH  FUNKCIÍ 
 

OBSAH VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

 

pečiatka a podpis objednávateľa 


