Pozvánka na akreditovaný seminář

Minimalizace rizika vzniku dopravního úrazu – první pomoc
při dopravní nehodě

Seminář pořádá Centrum podpory veřejného zdraví Státního
zdravotního ústavu Praha.
Seminář je určen především pedagogům základních a středních škol, pro něž
je vhodným doplňkem a zdrojem informací pro dopravní výchovu na školách.

Přehled termínů seminářů k prevenci dopravních úrazů
na rok 2014:
20.3.2014 (přihlášky do 14.3.)
21.5.2014 (přihlášky do 14.5.)

1.10.2014 (přihlášky do 24.9.)
4.12.2014 (přihlášky do 27.11.)

Cílem dopoledního bloku je zlepšení úrovně znalostí a způsobů chování v rizikových
dopravních situacích. Pozornost je věnována způsobům minimalizace
rizika vzniku
agresivního dopravního chování a seznámení s riziky řízení pod vlivem alkoholu, léků a
omamných látek.
Odpolední blok je věnován správnému postupu při dopravní nehodě a
osvojení
nejdůležitějších zásad první pomoci při dopravní nehodě. Tento blok obsahuje
teoretickou část i praktický
nácvik první pomoci. Seminář je zakončen předáním
edukativních materiálů a osvědčení o účasti, které je platné pro další vzdělávání pedagogů.

Místo konání: Státní zdravotní ústav – Praha 10, Šrobárova 48, budova 23,
přízemí - místnost č. 5.
Účastnický poplatek 350,přízemí.

Kč splatný v den semináře

v pokladně SZÚ, bud. 11,

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu: lenka.markova@szu.cz (v přihlášce uveďte,
prosím, jméno a příjmení, titul a datum narození – nutné pro vystavení certifikátu).

Státní zdravotní ústav
Centrum podpory veřejného zdraví – Hygiena dětí a mladistvých
pořádá
Akreditovaný seminář pro pedagogy ZŠ a SŠ

Minimalizace rizika vzniku dopravního úrazu – první pomoc
při dopravní nehodě
Termín a místo konání: 20.3.2014
Státní zdravotní ústav, Praha 10, Šrobárova 48, bud. 23, přízemí,
místnost č.5
PROGRAM
9.45 - 10.00 Registrace, předání edukativních materiálů
Zahájeníí: MUDr. Marie Nejedlá – ved. Centra podpory veřejného zdraví

10.00 – 10.50 hod. - MUDr. Zuzana Zvadová
Dopravní úrazy jako nejčastější příčina úmrtí dětí a dospívajících. Dítě jako rizikový
účastník silničního provozu. Agresivní chování na silnicích – způsoby minimalizace.
Profil rizikového řidiče.
10.50 - 11.00 hod. - Přestávka na kávu
11.00 - 11.30 hod. – PhDr. Ladislav Csémy
Vliv alkoholu, léků a omamných látek na chování řidiče.
11.30. - 12.00 hod. – Oběd

12.00 –14.00 hod. – MUDr. Marie Nejedlá
Zásady první pomoci při dopravní nehodě. Jak se zachovat v nouzové situaci. Rozpoznání
života ohrožujících stavů.
Praktický nácvik první pomoci. Jak postupovat v případě bezvědomí. Zajištění
stabilizované polohy. Zástava krvácení. Kardiopulmonání resuscitace.
14.00 hod. Závěr - Předání certifikátů (Osvědčení o účasti na akreditovaném
semináři – platné pro DVPP).

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu: lenka.markova@szu.cz (v přihlášce
uveďte, prosím, jméno a příjmení, titul a datum narození – nutné pro vystavení
certifikátu)
Účastnický poplatek 350 Kč splatný pouze v pokladně SZÚ, bud. 11, přízemí.
Ved. vzdělávací akce: MUDr. Z. Zvadová, 267 082 966, e-mail: z.zvadova@szu.cz
Odborný garant: MUDr.M. Nejedlá, 267 082 693, e-mail: marie.nejedla@szu.cz

