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Kurzy pre všeobecných lekárov

Kurz pre všeobecných lekárov 
s profesorom Christosom Lionisom v Senci

SSVPL SLS v spolupráci s Krétskou univerzitou organizuje pre záujemcov o výskum v primárnej praxi 3-dňový
workshop vedený Prof. Christosom Lionisom, vedúcou osobnosťou všeobecného praktického lekárstva v Európe 

„Ako začať s výskumom v ambulancii všeobecného lekára?

Kedy?   17.5.-19.5.2011  Kde?     V Senci

Naučíme sa:
- ako sformulovať vedeckú otázku v klinickej praxi,
- ako navrhnúť dizajn výskumnej práce 
- základy výskumných metód, 
- ako referovať výsledky výskumu 
- ako získať financie na výskum

Znalosť angličtiny je výhodou, nie však podmienkou - kurz bude prebiehať v angličtine so simultánnym 
prekladom. Súčasťou kurzu je práca s počítačom a informáciami na internete, preto odporúčame aby si účastníci
priniesli vlastný laptop. Pripojenie na internet bude zabezpečené cestou wireless pripojenia na sieť. Pre záujemcov,
ktorí laptop nevlastnia vieme sprostredkovať zapožičanie tejto techniky ale je to potrebné dopredu nahlásiť.

Prihlásiť sa môžete u MUDr. Jany Bendovej, telefonicky: 0903 131 311 
alebo e-mailom: jana_bendova@hotmail.com. 
Počet účastníkov je limitovaný na 15.Účasť na workshope je bezplatná, účastníci si hradia len ubytovanie a stravu.

MUDr. Jana Bendová   (22.3.2011) 

Ako pokračujú kurzy v neodkladnej resuscitácii 
pre všeobecných lekárov 

Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva pod vedením prezidentky MUDr. Ivety Vaverkovej, MPH
v reakcii na podnety svojich členov poskytuje odbornú garanciu pre Kurzy neodkladnej podpory životných funkcií,
ktoré sú zaradené do sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Ide o modulovo štrukturovaný vzdelávací program, v ktorom Vás dvojica lektorov lekár/zdravotnícky záchranár
prevedú úskaliami resuscitácie a akútnych život ohrozujúcich stavov v podmienkach Vašej ambulancie.

Doteraz sa podarilo zorganizovať 6 Kurzov, na ktorých sa zúčastnilo spolu 88 účastníkov, z toho 10 sestier.

Modul I je určený lekárom aj sestrám a je zameraný na zvládnutie resuscitačných stavov, keď „máme holé
ruky“. Ide o situácie, keď sme ako občania svedkami takejto udalosti na ulici, doma, na ceste...

Modul II nadväzuje na predchádzajúci Modul tak, že uvedené situácie, a nielen resuscitačné, ale aj stavy,
ktoré sa môžu v každej chvíli do resuscitácie premeniť – akútny koronárny syndróm, bezvedomie, náhla cievna
mozgová príhoda, sťažené dýchanie, ťažký úraz – rieši s vybavením, ktoré máme vo svojich ambulanciách.
Aby sme mohli povedať, že sme s dostupnými prostriedkami spravili pre svojho pacienta všetko „lege artis“.
Preto je do neho zaradená napr. aj manipulácia s kyslíkovou bombou, kyslíkovou maskou, dýchanie s ambu-
vakom, podávanie liekov. Keďže podľa súčasnej platnej legislatívy je v kompetencii zdravotnej sestry aj podá-
vanie kyslíkovej terapie, tento Kurz je určený nielen pre lekárov ale aj pre zdravotné sestry. 

NEODKLADNÁ PODPORA ŽIVOTNÝCH FUNKCIÍ 
alebo prvá pomoc pre tých, ktorí ju poskytujú
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Presnejšie informácie o obsahu jednotlivých Modulov ako aj lektorskom zbore je možné získať na stranke 
spoločnosti www.vpl.sk alebo u organizátora kurzov na t.č. 0917 808 266 (administratívny koordinátor), alebo 
e-mailom na gepamed.kurzy@gmail.com.

Školiaca miestnosť sa nachádza v širšom centre Bratislavy, v blízkosti nákupného centra Polus City Center, 
neďaleko jazera Kuchajda, v budove PosAm spol. s r. o., Odborárska 21, Bratislava.

NOVINKY:
Kurz zabezpečenia dýchacích ciest a ventilácie – airway, dýchanie z ústdo úst, z úst do masky, ventilácia maskou
a ambuvakom, zavádzanie laryngeálnej masky, orotracheálna intubácia, alternatívne spôsoby zabezpečenia 
dýchacích ciest, kyslíková terapia. Indikácie, realizácia, limitácie, riziká jednotlivých postupov, riešenie komplikácii. 

Najbližšie termíny: 
Modul 1: 30.4.2011, v čase 9.00 – 17.00 hod, ďalšie termíny stanovíme podľa záujmu
Modul 2: 26.3.2011, 14.5.2011, v čase 9.00 – 17.00 hod, ďalšie termíny stanovíme podľa záujmu
Modul 3: 9.4.2011, 28.5.2011, v čase 9.00 – 17.00 hod, ďalšie termíny stanovíme podľa záujmu
Modul 4: 16.4.2011, v čase 9.00 – 17.00 hod, ďalšie termíny stanovíme podľa záujmu
Kurz zabezpečenia dýchacích ciest a ventilácie – 11.6.2011, ďalšie termíny stanovíme podľa záujmu

Prečo práve tieto Kurzy:
•  štandarnou súčaťou lektorského tímu pre každý Kurz je lekár 
•  lektori prezentujú postupy podpory životných funkcií založené na medicíne dôkazov, t.j. postupy lege artis
•  praktický nácvik sa realizuje na počítačom kontrolovaných figurínach umožňujúci spätnú vazbu a vyhodno-

tenie účinnosti intervencie
•  všetci lektori majú  dlhoročnú odbornú prax a prax vo vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov
•  sú „šité na mieru“ ambulantným lekárom a sestrám na základe súčasnej legislatívy a platných odporúčaní

Európskej rady pre resuscitáciu
•  minimum teórie – maximum praktických simulácii a tréningu
•  malé skupiny úćastníkov umožňujú individuálny prístup
•  interaktivita dáva priestor pre modifikáciu obsahu vzdelávania pre potreby konkrétnych účastníkov Kurzu.

Cena kurzu
Cena kurzu Neodkladná podpora životných funkcií je stanovená podľa platného cenníka Kurzov na 80,00 € za každý modul.
Cena kurzu zahŕňa: 

1. teoretické prednášky v rozsahu uvedenom v .jednotlivých moduloch
2. nácvik praktických zručností na počitačom kontrolovaných figurínach s poskytnutím spätnej väzby o účin-

nosti intervencie
3. handouty v rozsahu uvedenom v jednotlivých moduloch
4. coffee-break (káva, čaj, minerálka, drobné pečivo), 
5. obed vo forme bagety

Potvrdenie o účasti
Organizátor vzdelávacej aktivity vydá účastníkovi kurzu potvrdenie o absolvovaní Kurzu s vyhodnotením

úspešnosti záverečnej dvojminútovej resuscitácie. Kurz je kreditovateľné podľa platnej legislatívy. 

Čo pripravujeme
Na základe podnetov úćastníkov Kurzov ako aj podnetov od členov spoločnosti plánujeme na jeseň/zimu 2011

Kurz intravenóznej kanylácie 
Kurz komunikačných zručnosti

Spracovala MUDr. Patrícia Eftimová GEPAMED (21.3.2011)
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Modul III sa sústreďuje na riešenie špeciálnych situácii ako je tachykardia, bradykardia, hypertenzia, ana-
fylaktická reakcia, resuscitácia tehotnej, novorodenca, úraz elektrickým prúdom a prúdom a podobne – opäť
je zameraný na využitie vybavenia, ktoré sa nachádza v našich ambulanciách alebo návštevných taškách alebo
na LSPP.

Modul IV je určený pre tých, ktorý majú potrebu nacvičiť si všetky vyššie uvedené situácie so svojou ses-
trou – ide teda o zvládnutie koordinácie pri takýchto udalostiach, aby spolupráca nezdržovala, ale naopak
bola prínosom pre pacienta. Zúćastňujú sa na ňom dvojice - lekár so svojou sestrou.

Kurzy pre všeobecných lekárov
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