
KURZ KARDIOPULMONÁLNÍ  
RESUSCITACE A !E"ENÍ NEODKLADN#CH 
STAV$ V ZUBNÍ PRAXI

Pátek 27. kv%tna 2022 od 12 hodin
Hotel Vita, Skuherského 2798/4 370 01 &eské Bud%jovice

CENA: 3 950 K! v!etn" DPH 
(3 555 K' v'etn% DPH = 10% sleva p(i p(ihlá)ení m%síc p(edem)
Ur!eno pro: PZL (5 kredit# $SK), DH (zá%tita ADH)
(Tento kurz není mo*né pou*ít pro získání  
nebo obnovení Osv%d'ení z parodontologie,  
stomatochirurgie nebo pedostmatologie)

Teoretická p(edná)ka

•  Charakteristika neodkladné pé!e a její po-
stavení v"systému zdravotní pé!e, právní 
souvislosti a po#adavky MZ$R na zdravotní-
ky, resuscita!ní doporu!ení Guidelines 2015

•  Základní #ivotní funkce a mo#nosti jejich 
ovlivn%ní, postupy u posti#en&ch p'i v%domí

•  Bezv%domí versus zástava krevního ob%hu, 
pé!e o"bezv%domého

•  Postupy KPR u dosp%l&ch a resuscitace 
v"d%tském v%ku dle Guidelines 2015

•  Zástava krevního ob%hu ve stomatologické  
ordinaci, zásahy stomatologa mimo ordinaci

•  Vybrané neodkladné stavy dle po#adavku $SK
•  Technické vybavení zubní praxe, indikace 

pou#ití a kontrola správné funkce pom(cek
•   Doporu!ené farmakologické vybavení zubní 

praxe

Praktická 'ást – nácvik u dosp%l+ch a,d%tí, AED, anafylax

•  Bezpe!n& p'íchod k posti#enému, zji)tení stavu, uvoln%ní d&-
chacích cest, kontrola p'ítomnosti d&chání, komprese hrudníku

•  Um%lá ventilace plicní samorozpínacím vakem, kom pre se 
hrudníku a um%lá ventilace plicní u d%tí a"kojenc(

•  Automatizované externí defibrilátory
•  Postupy u obstrukce d&chacích cest u"dosp%l&ch a"d%tí
•  Stabilizovaná poloha, polohování pacienta p'i náhl&ch p'íhodách
•  T%#ké alergické reakce – anafylaxe – diagnostika a"lé!ba

Zveme vás na teoreticko-praktick& kurz
P'edná)ející: MUDr. Ji!í Pokorn", Ph.D.

akademie



MUDr. 
Jirí Pokorn&, 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: objednávka@jps.cz, www.jps.cz, www.facebook.com/JPS.dentalni.vyrobky

Odborné vzd%lání

Fakulta v)eobecného léka'ství UK v Praze

Atestace I. a II. stupn% z anesteziologie-resuscitace

Atestace z urgentní medicíny

Postgraduální doktorské studium na III. LF UK v Praze

Pracovní zku)enosti

Anesteziologická !innost u soukrom&ch  
zdravotnick&ch subjekt(

Lektor ve vzd%lávacích firmách POMAMED s.r.o.  
a POMASTAR s.r.o.

Soudní znalec v oboru urgentní medicína

Ostatní

Specializace anesteziologie-resuscitace a urgentní 
medicína

Odborn& lektor se zam%'ením na poskytování  
neodkladné pé!e, zvlá)t% p'ednemocni!ní

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

11.30–12.00 registrace a,ob'erstvení
12.00–13.30 p(edná)ka
13.30–13.45 p(estávka
13.45–15.30 p(edná)ka a praktická 'ást
15.30–16.15 ob%d
16.15–18.00 praktická 'ást

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

Platbu ú'astnického poplatku prosím pouka*te na zá-
klad% námi vystavené faktury na ú'et JPS 5493/0300, 
jako variabilní symbol uve-te 'íslo faktury. Uhrazením 
ú'astnického poplatku je dokon'ena registrace a tímto 
okam*ikem je mezi po(adatelem akce a ú'astníkem 
uzav(ena smlouva o ú'asti, její* nedílnou sou'ástí jsou 
Závazné podmínky ú'asti na akci po(ádané firmou  
JPS s.r.o. Tyto podmínky jsou k dispozici na interneto-
v+ch stránkách www.jps.cz/akademie. Indexy si p(ines-
te s,sebou.

V,cen% je zahrnuto chutné ob'erstvení b%hem p(está-
vek a ob%d v'. nápoje. Wifi je bezplatn% k,dispozici. 
Doporu'ujeme pohodlné oble'ení.

Na akcích po(ádan+ch Akademií JPS jsou pro Vás p(i-
praveny mimo(ádn% v+hodné nabídky a,slevy.

INFORMACE

PROGRAM

Michal Andrá%ko
Specialista pro stomatologii
dentál, profylaxe, technika
ji*ní &echy
M: +420,778,527 392
E: andrasko@jps.cz


