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KURZ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE  
A ŘEŠENÍ NEODKLADNÝCH STAVŮ  
V ZUBNÍ PRAXI

zveme vás na teoreticko-praktický kurz
Přednášející: MUDr. Jiří Pokorný, Ph.D.

Pátek 12. října 2018 od 12 hodin
Harmony Club Hotel, 28. října 170,  
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

CENA: 2 690 Kč včetně DPH 
(2 152 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 12. 9. 2018) 

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), dentální  
hygienist(k)y, sestry
(Tento kurz není možné použít pro získání  
nebo obnovení Osvědčení z parodontologie,  
stomatochirurgie nebo pedostmatologie)

Teoretická přednáška

•  Charakteristika neodkladné péče a její po-
stavení v systému zdravotní péče, právní 
souvislosti a požadavky MZČR na zdravotní-
ky, resuscitační doporučení Guidelines 2015

•  Základní životní funkce a možnosti jejich 
ovlivnění, postupy u postižených při vědomí

•  Bezvědomí versus zástava krevního oběhu, 
péče o bezvědomého

•  Postupy KPR u dospělých a resuscitace 
v dětském věku dle Guidelines 2015

•  Zástava krevního oběhu ve stomatologické  
ordinaci, zásahy stomatologa mimo ordinaci

•  Vybrané neodkladné stavy dle požadavku ČSK
•  Technické vybavení zubní praxe, indikace 

použití a kontrola správné funkce pomůcek
•  Doporučené farmakologické vybavení zubní 

praxe

Praktická část – nácvik u dospělých a dětí, AED, anafylax

•  Bezpečný příchod k postiženému, zjištení stavu, uvolnění dý-
chacích cest, kontrola přítomnosti dýchání, komprese hrudníku

•  Umělá ventilace plicní samorozpínacím vakem, kom pre se 
hrudníku a umělá ventilace plicní u dětí a kojenců

•  Automatizované externí defibrilátory
•  Postupy u obstrukce dýchacích cest u dospělých a dětí
•  Stabilizovaná poloha, polohování pacienta při náhlých příhodách
•  Těžké alergické reakce – anafylaxe – diagnostika a léčba



MUDr. 
Jirí Pokorný, Ph.D.

akademie JPS, s. r. o., Velichovská 14, 155 00 Praha 5, tel.: +420 235 518 936, zelená linka: 800 111 577,
e-mail: info@jps.cz, www.jps.cz, www.facebook.com/JPS.dentalni.vyrobky

Odborné vzdělání

Fakulta všeobecného lékařství UK v Praze

Atestace I. a II. stupně z anesteziologie-resuscitace

Atestace z urgentní medicíny

Postgraduální doktorské studium na III. LF UK v Praze

Pracovní zkušenosti

Anesteziologická činnost u soukromých  
zdravotnických subjektů

Lektor ve vzdělávacích firmách POMAMED s.r.o.  
a POMASTAR s.r.o.

Soudní znalec v oboru urgentní medicína

Ostatní

Specializace anesteziologie-resuscitace a urgentní 
medicína

Odborný lektor se zaměřením na poskytování  
neodkladné péče, zvláště přednemocniční

Vladimíra Kováčiková
obchodní zastoupení
pro dentál severní Morava
M: +420 725 777 487
E: kovacikova@jps.cz

Vladana Slámová
Koordinátorka Akademie
M: +420 770 139 676
E: slamova@jps.cz

11.30–12.00 registrace a občerstvení
12.00–13.30 přednáška
13.30–13.45 přestávka
13.45–15.30 přednáška a praktická část
15.30–16.15 oběd
16.15–18.00 praktická část

Registrujte se online na stránkách www.jps.cz/akademie, 
telefonicky na naší bezplatné lince 800 111 577, e-mailem 
na adrese objednavky@jps.cz nebo u svého obchodního 
zástupce.

Platbu účastnického poplatku prosím poukažte na zá-
kladě námi vystavené faktury na účet JPS 5493/0300, 
jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. Uhrazením 
účastnického poplatku je dokončena registrace a tímto 
okamžikem je mezi pořadatelem akce a účastníkem 
uzavřena smlouva o účasti, jejíž nedílnou součástí jsou 
Závazné podmínky účasti na akci pořádané firmou  
JPS s.r.o. Tyto podmínky jsou k dispozici na interneto-
vých stránkách www.jps.cz/akademie-informace.

Indexy si přineste s sebou.

V ceně je zahrnuto chutné občerstvení během přestá-
vek a oběd vč. nápoje. Wifi je bezplatně k dispozici. 
Doporučujeme pohodlné oblečení.

Na akcích pořádaných Akademií JPS jsou pro Vás při-
praveny mimořádně výhodné nabídky a slevy.

INFORMACE

PROGRAM


