
na studentský workshop

POZVÁNKA

Která se koná pod záštitou:

DEN PRVNÍ POMOCI

Areál hotelu Sepetná, Ostravice: 14.-16. června 2012

prof. RNDr. Jiřího Močkoře, DrSc., rektora Ostravské
univerzity v Ostravě

doc. MUDr. Arnošta Martínka, CSc., děkana Lékařské
faktulty Ostravské univerzity v Ostravě

MUDr. Svatopluka Něme ka, MBA, ředitele Fakultní
nemocnice Ostrava

doc. MUDr. Leopolda Plevy, CSc., předsedy eské
spole nosti pro úrazovou chirurgii
Bc. Drahomíra Sikmunda, prezidenta Komory záchranářů
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Akce je spolufinancována z prostředků Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu České republiky v rámci projektu Podpora spolupráce a vytvoření sítě
partnerů mezi institucemi terciálního vzdělávání, VaV pracovišti a veřejným sek-
torem v oblasti urgentní medicíny, medicíny katastrof a hromadných neštěstí
(MED-KA-NET).

Ře itel projektu: Ostravská univerzita v Ostravěš

Spoluřešitelé projektu: Fakultní nemocnice Ostrava
Vysoká kola báňská - Technická univerzita Ostravaš

Reg. . CZ.1.07/2.4.00/17.0113č

Pátek 15. 6. 2012

Sobota 16. 6. 2012
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Čtvrtek 14. 6. 2012

10:00 - 11:00 Porada rozhod ích
11:30 - 12:30 Registrace, ubytování soutě ních dru stev
13:00             Slavnostní zahájení
14:30             Start odpolední etapy
18:30             Ve eře
22:00             Start no ní etapy
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08:30             Start denní etapy
17:00 - 19:00 Předve erní klid, relaxace, regenerace
19:00 - 20:00 Posezení s rozhod ími, rozbor stanovi ť

20:00             Spole enský ve er, vyhlá ení výsledků
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07:00 - 09:00 Snídaně a odjezd ú astníkůč

R.S.V.P. do 11. 6. 2012 na e-mail: vendula.jancalkova@osu.cz, tel.: 734 783 483

Workshop je určen studentům studijního oboru Zdravotnický záchranář. Členy družstev jsou
studenti vysokých a vyšších odborných škol.

Jednotlivé soutěžní situace simulují reálné příhody, na které musí družstvo v daném časovém
limitu reagovat a řešit.

Workshop je zaměřen především na poskytování přednemocniční neodkladné péče posádkou
rychlé zdravotnické pomoci dle platných kompetencí určených legislativou ČR.

Za realizační tým srdečně zve

PhDr. Sabina Psennerová
garant a organizátor DPP

PhDr. Ivana Fialová
ře itel projektuš

Bli í informace na www.dppostrava.czžš


