Pravidelné školení neodkladné resuscitace a první pomoci v Oblastní
nemocnici Jičín a.s.
V lednu 2012 zahájila Oblastní nemocnice Jičín a.s. projekt, jehož cílem je pravidelné
proškolení všech zaměstnanců, včetně nezdravotníků, v otázkách první pomoci a neodkladné
resuscitace. Školení probíhá pravidelně 1x týdně v časovém rozsahu 90 minut. Garantem
projektu a zároveň školitelem pro lékaře je MUDr. Jiří Nový, koordinátorkou a školitelkou
Bc. Lenka Hozová. Dále do týmu školitelů patří všeobecné sestry Jitka Krulichová a Adéla
Švorcová. Všechny školitelky prošly kurzem BLS & AED v Hradci Králové a v říjnu je čeká
kurz BLS instruktor ERC ve městě Karpacz v Polsku, který je nutný k získání statutu
instruktora Evropské resuscitační rady v základní neodkladné resuscitaci.
Školení je rozděleno na část teoretickou (30minut) a část praktickou (60 minut). Důraz
je kladen zejména na část praktickou, kdy si zaměstnanci mohou nacvičit postup KPR přímo
na figurínách určených pro tréninkový program poskytování KPR. Součástí školení je test, při
kterém si zaměstnanci mohou své znalosti ověřit.
Od 10.1.2012 do 3.7.2012 bylo proškoleno 600 zaměstnanců nemocnice, z toho 193
zaměstnanců nemocnice v Novém Bydžově. Do konce roku 2012 budou proškoleni všichni
zaměstnanci včetně vedení nemocnice. V současné době zpracovává školící tým ve spolupráci
s hlavní sestrou náměty pro úpravu obsahu kurzu na příští rok, jehož cílem je další
zefektivnění a zatraktivnění školení.
Z ohlasů zaměstnanců je patrné, že bylo školení přijato velmi dobře (často dokonce
s nadšením) a zaměstnanci ho považují za přínosné a potřebné. Pro zpětnou vazbu je pro
účastníky kurzu v přípravě dotazníkové šetření.
V následujícím období hodlá Oblastní nemocnice Jičín a.s. nabídnout možnost školení
i pro další instituce, firmy a v případě zájmu i pro jednotlivce z řad laické veřejnosti.
U příležitosti Světového dne první pomoci, který je každoročně vyhlášen na druhou
sobotu v září, chystá Oblastní nemocnice Jičín a.s. ve spolupráci se Zdravotnickou
záchrannou službou Královéhradeckého kraje informativní a výukové dopoledne pro laickou
veřejnost. Během programu budou prezentovány základy první pomoci a neodkladné
resuscitace, zájemci budou mít možnost vyzkoušet si vše na modelech a získat odpovědi na
jakékoliv otázky z dané oblasti. Dále budou prezentovány vozy Zdravotnické záchranné
služby a v rámci akce bude zdarma měřen krevní tlak a hladina cukru v krvi. Akce proběhne
8.9.2012 od 8.00 do 12.00 hodin. Informace o místě konání budou upřesněny a zveřejněny na
internetových stránkách Oblastní nemocnice Jičín a.s.
Za vedení nemocnice patří dík všem členům školícího týmu, kteří se zhostili
nelehkého úkolu přípravy a realizace celého projektu školení KPR pro zaměstnance a
výukového dopoledne pro laickou veřejnost s velkým nasazením, ochotou a nápaditostí.
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