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Pozvánka 
 

Dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací kurz: 
 

“Profesionální poskytování neodkladné pomoci 
 při selhání základních životních funkcí”. 

  
 
Vzdělávací program zaměřený na profesionální poskytování neodkladné pomoci poskytne 
nejnovější poznatky v oblasti poskytování neodkladné pomoci při selhání základních 
životních funkcí, dle doporučení a metodiky Evropské rady pro resuscitaci Guidelines 2015. 
Jedná se o vzdělávací program, který je zaměřen na poskytování jak základní, tak i rozšířené 
KPR. 
 
Modul základní KPR je zaměřen především na praktický nácvik postupů KPR, jakými je 
zevní srdeční masáž, umělé dýchání, defibrilace za použití automatických externích 
defibrilátorů. Zdravotničtí profesionálové získají znalosti při použití základních pomůcek k 
zajištění průchodnosti dýchacích cest a umělého dýchání (zavedení vzduchovodu, použití 
ručního resuscitátoru, podávání kyslíku) a užití automatického externího defibrilátoru. 
Modul rozšířené KPR je zaměřen především na praktický nácvik neodkladné péče při 
selhání základních životních funkcí. Zahrnuje použití léků, specializovaných pomůcek a 
postupů – nácvik zajištění dýchacích cest za použití pomůcek na modelu (laryngeální maska, 
kombirourka, tracheální intubace, koniotomie), nácvik zajištění vstupu do oběhu na modelu 
(intravenozní a intraoseální vstup), nácvik resuscitace na modelu, včetně nácviku podávání 
léků a manuální defibrilace, resuscitační scénáře hrané účastníky a moderované lektorem 
(příklady reálných situací). 
 
Kurz je ur čen:  
o lékařům bez omezení 
o všeobecným sestrám pracujícím na JIP, ARO, OUM nebo jiných pracovištích intenzivní 

medicíny 
 
Termín konání kurzu:  
V úterý 8. 12. 2015 od 8,30 do 15,25 hod. 
 
Místo konání: 
Učebna Oddělení vzdělávání, budova č. 6 – Klinika infekčních nemocí 
 
Program kurzu:  
 



 
 
 
 

 2 

Základní KPR 
08:30 – 09:00   teorie: lektorka Eva Konášová 
09:00 – 09:45  praktický nácvik: lektoři MUDr. Jitka Schreiberová, Ph.D.;  

MUDr. Anatolij Truhlář, FERC; Eva Konášová 
 
Rozšířená KPR 
09:55 – 10:40              teorie: lektorka MUDr. Jitka Schreiberová, Ph.D. 
10:45 – 11:00              test 
 
11:00 – 11:30  oběd 
 
 
11:35 – 15:05  praktický nácvik: lektoři MUDr. Jitka Schreiberová, Ph.D.; 

MUDr. Anatolij Truhlář, FERC; MUDr. Petr Čáka; MUDr. Vlasta 
Dostálová, Ph.D., MBA; MUDr. Saleh Abdo Islam; Eva Konášová 
 

15:10 – 15:25  vyhodnocení: lektoři MUDr. Jitka Schreiberová, Ph.D.;           
                                   MUDr.Anatolij Truhlář, FERC; Eva Konášová 


