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DOVOĽUJÚ SI VÁS POZVAŤ v rámci sústavného vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov na KURZ 

NEODKLADNÁ PODPORA 
ŽIVOTNÝCH FUNKCIÍ 

Modul II:  
Základná neodkladná podpora životných funkcií  a auto-
matická externá defibrilácia
Modul III:
Bezprostredná (rozšírená ) neodkladná podpora život-
ných funkcií 
Modul IV A: 
Neodkladná podpora životných funkcií  - Špeciálne resus-
citačné situácie (astma, tachyarytmia, poruchy iontovej
rovnováhy, resuscitácia v gravidite, intoxikácie, hyperter-
mia, popáleniny, topenie),
Modul IV B: 
Neodkladná podpora životných funkcií  - Špeciálne resus-
citačné situácie anafylaxia, bradyarytmia (poruchy ionto-
vej rovnováhy), hypotermia, úraz elektrickým prúdom,
4T: T-pneumotorax, T-tamponáda strdca, T-toxíny, T-trom-
boembólia
Modul V:
Bezprostredná neodkladná podpora životných funkcií –
tímová práca (lekár-sestra)
Modul VI: 
Zabezpečenie dýchacích ciest a ventilácie
MODUL Refresh: 
opakovací kurz základnej a bezprostrednej neodkladnej
podpory životných funkcií, v rozsahu modulu II a III

KEDY?
modul BA BB KE

II. 24.9.2011 1.10.2011 5.11.2011

III. 12.11.2011 26.11.2011 3.12.2011

IV.A 21.1.2012 28.1.2012 11.2.2012

IV.B 10.3.2012 17.3.2012 24.3.2012

V. 14.4.2012 21.4.2012 12.5.2012

VI. 19.5.2012 26.5.2012 2.6.2012

REFRESH 10.3.2012 17.3.2012 24.3.2012

Kde?
Bratislava, Odborárska 21,
Banská Bystrica, Medený Hámor 15, 
Košice, Vozárova 5

Ako sa prihlásiť
poštou na adresu: 

GEPAMED, s.r.o., Strečnianska 13, 
851 05 Bratislava, 

alebo e mailom: 
kurzykomunikacie@vzdelavanie – zdravotnikov.sk, 

alebotelefonicky:  
0917 808 266 (administratívny koordinátor)

V prípade, že máte záujem zúčastniť sa na Kurze, do-
voľujeme si Vás požiadať o odoslanie vyplnenej priloženej
prihlášky  a uhradenie kurzovného. Do Kurzu  budete za-
radený po obdržaní platby na účet organizátora, čo  Vám
bude  potvrdené telefonicky alebo mailom. 

Kurzovné prosím uhraďte najneskôr 15 dní pred samot-
ným začatím kurzu. V prípade, že kurzovné nebude
v tomto termíne uhradené, voľné miesta sa ponúknu ďal-
ším záujemcom.  

Platbu prosíme realizovať bankovým prevodom na
bankový účet: 2926849277/1100 a ako variabilný symbol
uvádzajte dátum svojho narodenia v tvare ddmmrrrr.

V prípade, že bude kapacita kurzu naplnená, organi-
zátor kurzu Vám ponúkne najbližší voľný termín.

Cena Kurzu
Cena Kurzu vzdelávacieho programu Neodkladná pod-

pora životných funkcií je stanovená podľa platného cen-
níka Kurzov  nasledovne:
za MODUL I , II, III, IV A, IV B, V, VI 80 euro
za MODUL Refresh 40 euro

Cena kurzu zahŕňa za MODUL I, II, III, IV A, IV B, V, VI
1. home learning 

2. teoretické prednášky v rozsahu uvedenom v jednotli-
vých moduloch

3. nácvik praktických zručností na počítačom kontrolova-
ných figurínach s poskytnutím spätnej väzby o účin-
nosti intervencie

4. handouty v rozsahu uvedenom v jednotlivých modu-
loch

5. coffee-break (káva, čaj, minerálka, drobné pečivo), 

6. obed vo forme bagety

Cena kurzu zahŕňa za MODUL Refresh:
1. teoretické prednášky v rozsahu uvedenom v module 

2. nácvik praktických zručností na počítačom kontrolova-
ných figurínach s poskytnutím spätnej väzby o účin-
nosti intervencie 

3. handouty v rozsahu uvedenom v module 

4. coffee-break (káva, čaj, minerálka, drobné pečivo), 

Potvrdenie o účasti
Organizátor vzdelávacej aktivity vydá účastníkovi

kurzu potvrdenie o absolvovaní Kurzu s vyhodnotením
úspešnosti záverečnej dvoj minútovej resuscitácie. Minis-
terstvo zdravotníctva pridelilo počas akreditačného pro-
cesu vzdelávaciemu programu Neodkladná podpora
životných funkcií kredity nasledovne:

za MODUL I, II, IV A, IV B, V, VI. ................. 8 kreditov
za MODUL Refresh ..................................... 4 kredity

Pre podrobnejšie informácie
www.vzdelavanie-zdravotnikov.sk

a Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva SLS




