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

Prevence úrazů a otrav u dětí a dospívajících
Termín konání: 21. září 2016
Státní zdravotní ústav, Praha 10, Šrobárova 48
Budova 23 – místnost č. 5 - přízemí

PROGRAM
9.40 - 10.00 hod.: Registrace, předání edukativních materiálů a reflexních prvků
Zahájení: 10.00 hod.: MUDr. Marie Nejedlá – vedoucí Centra podpory veřejného zdraví
10.00 – 10.45 hod. - MUDr. Zuzana Zvadová
Současné trendy úrazovosti dětí a dospívajících. Rizika úrazů a otrav – otravy léky, rostlinami a
houbami – možnosti prevence. Prevence rizikového dopravního chování u dětí a dospívajících –
rizikoví řidiči – novelizace pravidel silničního provozu, povinné používání reflexních prvků.
10.45 – 11.00

Přestávka na kávu

11.00 – 11.30 hod. – RNDr. Věra Filipová
Sportovní úrazy jako nejčastější druh zranění u dětí a dospívajících. Úrazy při školní tělesné výchově
- možnosti prevence. Kompenzační cvičení pro děti školního věku – praktické ukázky cvičení.
11.30 – 12.00 hod. – MUDr. Hana Janata, CSc.
Otravy alkoholem u dětí a dospívajících – Vliv alkoholu na psychomotorické funkce a schopnosti
řídit, drunkorexie, doba nutná k odbourávání alkoholu – rozdíly v odbourávání alkoholu. Otrava
alkoholem.
12.00 – 12.30 hod. – MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc.
Otravy chemickými prostředky – Nejčastější druhy otrav v domácnostech – označení obalu,
konkrétní příklady otrav chemickými prostředky. Jak předcházet otravám chemickými prostředky.
12.30 – 13.00

Přestávka na oběd

13.00 – 14.30 hod. – MUDr. Marie Nejedlá
Zásady první pomoci – Praktický nácvik první pomoci. Jak postupovat v případě bezvědomí. Zajištění
stabilizované polohy. Zástava krvácení. Kardiopulmonální resuscitace. První pomoc při tonutí, zásahu
elektrickým proudem, bleskem, první pomoc v případě uštknutí, bodnutí hmyzem - anafylaktický šok.
14.30 hod.: Diskuze a závěr semináře – Předání certifikátů (Osvědčení o účasti na akreditovaném
semináři – platné pro DVPP).
Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu: svetluse.sevcikova@szu.cz, tel. 267 082 972
(v přihlášce uveďte jméno a příjmení, titul a datum narození – nutné pro vystavení certifikátu)
Účastnický poplatek 350 Kč se platí před zahájením akce - v pokladně SZÚ, bud. 15, přízemí.
Vedoucí 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

