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Príprava kurzu Upresnenie termínu Realizácia

informácie o registrácii
Plánovaný počet účastníkov je 6 – 10. Účastníci budú pozvaní Klinikou detí a dorastu JLF UK 
a UNM. Kurz sa uzatvorí po naplnení počtu.
Prihlášky posielajte mailom na info@ozsamedi.sk alebo si vytlačte registračný formulár  
a pošlite poštou na adresu občianske združenie samEdi sK, Kupeckého 3, 821 08 Bratislava.

Miesto konania: Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM - 14. pavilón, 
 4. poschodie

3/2019 10/2019 20.01.2020 – 22.01.2020

Termín:

Kardiopulmonálna resuscitácia v pediatrii (deti od 1 mesiaca veku – novorodenecká re-
suscitácia je samostatná problematika) sa odlišuje od KPR dospelých z dôvodu určitých 
špecifík patologických procesov vedúcich k zlyhávaniu až zástave základných životných 
funkcií. U detí často vzniká sekundárne zastavenie obehu v dôsledku obehového alebo 
respiračného zlyhania (je častejšie), ako primárne zastavenie obehu spôsobené aryt-
miou. Zastavenie obehu pre asfyxiu, alebo respiračné zlyhávanie sú oveľa častejšie aj u 
mladých dospelých - napríklad pri traume, topení či intoxikáciách. Správne poskytnutie 
podpory základných životných funkcií a kardiopulmonálnej resuscitácie je potrebné opa-
kovane precvičovať a tiež aj prispôsobiť vzdelávanie v tejto oblasti novým odporúčaniam 
odborných spoločností, ktoré sa menia a upravujú na základe výsledkov rozsiahlych štú-
dií. Modul KPR je vhodný pre zdravotníckych profesionálov, ktorí pracujú bezprostredne 
s detským pacientom – lekári, sestry a pomocný zdravotný personál. Ciele modulu KPR sú 
poskytnúť najnovšie informácie o štruktúrovanom ABCDE prístupe k hodnoteniu stavu 
dieťaťa v kritickom stave, manažmente kriticky chorého dieťaťa do príchodu erudovanej 
pomoci, podporiť a zlepšiť prácu a komunikáciu tímov pre KPR pediatrických pacientov.

inštruktori: 
MUDr. Denisa Raffajová, 
MUDr. Peter Ďurdík, PhD., 
MUDr. Marek Pršo, PhD., 
MUDr. Filip Olekšák, 
MUDr. Matúš Igaz



ID v SLK: ..........................................................

Priezvisko, meno a titul:  .................................................................................................................................

Pracovisko: ..............................................................................................................................................................

Adresa pracoviska: .............................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

tel.: ..................................................................... 

e-mail: .............................................................. ......................................................................
podpis

Týmto dávam súhlas spoločnosti OZ SAMEDI SK, na spracovanie mojich osobných údajov, uvedených v tomto formu-
lári. Dáta budú spracované v súlade legislatívou platnou pre ochranu osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov je 
dobrovoľné, avšak určité služby a funkcie, ktoré vyžadujú pre svoje fungovanie poskytnutie osobných údajov, nebudú 
bez ich poskytnutia fungovať. Súhlas možno kedykoľvek odvolať mailom zaslaným na info@ozsamedi.sk. Doporuču-
jeme Vám starostlivo preštudovať naše Prehlásenie o ochrane súkromia, kde je podrobne opísané, prečo a ako spraco-
vávame Vaše osobné údaje.

obsah
1. Definícia obsahu modulu, jeho náplne, cieľov a výstupov.
2. Postupy kardiopulmonálnej resuscitácie u detí, použitie AED (automatického 

externého defibrilátora) (teoretická prednáška, simulácia).
3. Identifikácia a manažment kriticky chorého dieťaťa, ktoré potrebuje 

bezodkladnú resuscitáciu.
4. Hands on - Skill stanica – workshopy s inštruktorom zamerané na precvičovanie 

procedurálnych zručností – manažment dýchacích ciest intubácia, bag-mask 
ventilácia, intraoseálny prístup, intravenózny prístup, bezpečná defibrilácia.

5. Identifikácia pacientov s kardiopulmonálnou zástavou a začatie KPR do 10 sec.
6. Zásady tímovej spolupráce pri KPR dieťaťa (teoretická prednáška).
7. Zásady tímovej spolupráce pri KPR dieťaťa (simulácia).
8. Rozdiely medzi respiračným distresom a respiračným zlyhaním.
9. Hands on - Skill stanica – workshopy s inštruktorom zamerané na precvičovanie 

procedurálnych zručností – intraoseálny prístup, intravenózny prístup, 
bezpečná defibrilácia.

10. Včasné intervencie pre respiračný distres a zlyhanie (teoretická prednáška a 
simulácia).

11. Diferenciácia medzi kompenzovaným a dekompenzovaným šokom.
12. Včasné intervencie pri šoku (simulácia).
13. Diferenciácia medzi stabilnými a nestabilnými pacientmi s arytmiou.
14. Klinická charakteristika instability pacienta s arytmiou (simulácia).
15. Postresuscitačná starostlivosť.
16. Test.
17. Spätná vazba účastníkov modulu - sumatívne a formatívne hodnotenie 

vzdelávacieho programu s cieľom zabezpečiť čo najkvalitnejšie vzdelávanie 
pomocou najmodernejších vzdelávacích postupov.



OZ Samedi SK
Kupeckého 3, 821 08 Bratislava

email: info@ozsamedi.sk
www.ozsamedi.sk

modul 1
Endoskopia horného GiTu
výučba bude prebiehať v mesiacoch 10/2018-01/2019

modul 2

Bronchoskopia
výučba bude prebiehať v mesiacoh 02/2019-05/2019

modul 3
Kardiopulmonálna resuscitácia v pediatrii 
(Kpr)
výučba bude prebiehať v mesiacoch 10/2019-01/2020

modul 4
polysomnografia v detskom veku
výučba bude prebiehať v mesiacoh 02/2020-05/2020

modul 5
Kardiodiagnostika
výučba bude prebiehať v mesiacoch 10/2020-01/2021

modul 6
sledovanie ciliárnej aktivity respiračného 
traktu (ciliE)
výučba bude prebiehať v mesiacoch 02/2021-05/2021


