Kurz první pomoci
a řešení emergentních stavů

Program • Víkendový vzdělávací seminář SVL • Zámecký hotel • Lednice
pátek 4. května
13.00 		

Registrace

17.00–17.20

Novinky v racionální ATB terapii –
doporučený postup
MUDr. Igor Karen
Léčba alergické rýmy v ordinaci PL
MUDr. Martin Hospodka
Co říkají aktuální doporučení o postavení
betablokátorů v léčbě kardiovaskulárních
onemocnění
as. MUDr. Petr Janský
Deficit vitamínu D a imunitní funkce
MUDr. Jarmila Křikavová
Možnosti léčby močových infekcí
v ordinaci PL
MUDr. Marcela Čechová

		
17.20–17.50
		
17.50–18.10
		
18.10–18.30
		
18.30–18.50
		

sobota 5. května
8.00–8.45		

		

Náplň dispenzarizace u pacientů
s diabetes mellitus 2. typu (workshop)
MUDr. Igor Karen
Využití laboratorních přístrojů v ordinaci
PL nejen u diabetiků (workshop)
MUDr. Igor Karen

11.00–13.00

Polední přestávka

13.00–16.30

Kurz první pomoci a řešení
emergentních stavů
MUDr. Tomáš Hlaváček

		
8.50–9.35 		

		
17.00–17.20
		
17.20–17.40
		
17.40–18.00
		
18.00–18.20
		
18.20–18.40
		
		
18.40–19.00

Seminář má postgraduální charakter a je garantován ČLK jako
akce kontinuálního vzdělávání. Vzdělávací akce je pořádána dle
Stavovského předpisu ČLK č. 16. Účastníci obdrží Certifikát o účasti.

		
19.00–19.20
		

Kombinační léčba dyslipidémií
MUDr. Igor Karen
Úloha zinku v klinické praxi,
interdisciplinární pohled imunologa
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
Problematika krční páteře – diagnostika
a terapie
MUDr. Hynek Lachmann
Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat
praktický lékař pro dospělé?
MUDr. Monika Nývltová
Management léčby otoků dolních končetin
(interaktivní přednáška)
MUDr. Jana Vojtíšková
LIPOVITAN® DUO v managementu
pacientů s chronickým jaterním onemocněním
doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.
Diabetes mellitus 2. typu
a erektilní dysfunkce
MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM

Termín konání: 5. května 2018
Čas konání:
13.00–16.30 hod.
Místo konání:
Zámecký hotel, Lednice
Novinkou
letošního
cyklu
Víkendových vzdělávacích se
minářů Společnosti všeobec
ného lékařství ČLS JEP bude:
„Kurz první pomoci a řešení
emergentních stavů“. Pro
účastníky víkendových semi
nářů se jedná o příležitost, jak
spojit příjemné s užitečným.
Odborná společnost tímto
reaguje na Věstník Minister
stva zdravotnictví ČR (MZČR),
MUDr. Tomáš Hlaváček
který ukládá povinnost jed
nou za rok projít kurzem první pomoc. Tento kurz pro
pracovníky ambulantní, jednodenní a lůžkové péče
je připravený v souladu s nejaktuálnějšími doporuče
ními podle těchto požadavků. Plnění této povinnosti
je kontrolováno v ambulancích státními institucemi –
SÚKL/MZČR.
Kurz bude veden lektorem MUDr. Tomášem Hlaváčkem,
který je pracovníkem zdravotnické záchranné služby
a zároveň všeobecným praktickým lékařem nejen v am
bulantním zařízení, ale taktéž v Alzheimer centrech a vy
učujícím na Vyšší odborné škole pro záchranáře. Lektor
je mimo jiné členem Evropského resuscitačního spolku
(European resuscitation council) v pozici instructor
potential.

Každý účastník kurzu obdrží Certifikát
o absolutoriu školení, které je realizováno
podle Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR.

Obsah odborného kurzu:
Teoretická část
♥ Doporučené vybavení ordinace pro kardiopulmonální
resuscitaci (vybavení a pomůcky)
♥ Doporučené léky pro řešení neodkladných stavů
v ordinaci praktického lékaře
♥ Správný postup při volání zdravotnické záchranné služby
a komunikace s operačním střediskem (dispečinkem)
♥ Algoritmus kardiopulmonální resuscitace dle aktuálních
Guidelines z roku 2015
♥ Technika uvolnění dýchacích cest a resuscitace u kojenců,
dětí a dospělých
♥ Automatický externí defibrilátor jako součást řetězce
přežití pro poučenou i laickou populaci
♥ Správný postup při diagnostice emergentních stavů
(A, B, C, D, E)
♥ Vybrané postupy první lékařské pomoci v ordinaci
praktického lékaře (prevence, kolaps, křečové stavy,
dušnost, AIM, CMP, alergická reakce, vybavení cizího
tělesa z dýchacích cest)
♥ První pomoc při úrazech (diagnostický postup, stavění
krvácení, popáleniny, zlomeniny a jejich ošetření)
♥ Příprava pacienta na předání ZZS a potřebná dokumenta
ce
♥ Spolupráce ZZS a VPLD

Praktická část
♥ Resuscitační techniky na dospělých a dětských modelech
♥ Použití automatického externího defibrilátoru jako
plnohodnotné pomůcky u emergentních stavů
♥ Ruční křísící vak a jeho praktické použití
♥ Další vybavení pro akutní stavy (praktické ukázky)

Kurz bude plně zohledňovat nová mezinárodní
doporučení pro poskytování první pomoci při náhlé
zástavě oběhu a dalších urgentních stavech.

