Webináře a doplňkové scénáře
pro přípravu na Covid 19
Společnost Laerdal zareagovala velmi rychle na krizi způsobenou novým koronavirem. A připravila
zvláštní sekci na svých webových stránkách věnovanou Covid 19, ve které publikuje speciální scénáře,
bezpečnostní procedury a postupy pro poskytovatele zdravotnické péče. Tato sekce je průběžně
doplňována a upravována podle toho, jak se vyvíjejí naše aktuální znalosti o této nemoci.

Webináře
Série 3 webinářů, které Vám přehledně ukážou, jak co nejlépe používat volně dostupné scénáře
Odkaz: https://www.laerdal.com/information/coronavirus-covid-19-resource-center/covid-19-webinars/

Scénáře pro resuscitaci
https://www.laerdal.com/information/coronavirus-covid-19-resource-center/complimentary-scenarios-forcovid-19-preparedness/#

1.
2.
3.

Využití osobních ochranných pomůcek při resuscitaci pacienta s podezření na Covid 19
Pacient kolabuje se srdeční zástavou na chodbě místní univerzity,
Resuscitace pacienta s podezřením na Covid 19
Pacient kolabuje se srdeční zástavou při návštěvě místního pekařství
Asystolie u pacienta s podezřením na Covid 19
Pacient v domácí karanténě se srdeční zástavou

Doplňkové scénáře pro přípravu na Covid 19
Laerdal připravil ve spolupráci se svými partnery několik volně dostupných doplňkových scénářů, které
Vám pomohou v přípravě na nemoc Covid 19.
K dispozici jsou momentálně tyto scénáře:
https://www.laerdal.com/information/coronavirus-covid-19-resource-center/complimentaryscenarios-for-covid-19-preparedness/#
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Fyziologický porod rodičky ve věku 28 let s příznaky Covid 19 (kašel, pocit horka), která byla
přijata na oddělení s intenzivními stahy a je v izolaci.
Podezření na infekci Covid 19 u 55 letého muže s mírnými příznaky
Těžká infekce Covid 19 u 71 letého muže s cukrovkou a chronickou chorobou jater
Stabilizace dýchání pomocí plicní ventilace – pokročilá podpora dýchání
muž ve věku 71 let s podezřením na Covid 19 je právě přijímán na JIP
(vyvinuto ve spolupráci s fy IngMar Medical)
Inspirační asynchronie na ventilátoru -pokročilá podpora dýchání
71 letý muž na JIP s podezřením na Covid 19 a těžkou akutní respirační infekcí (SARI)
(vyvinuto ve spolupráci s fy IngMar Medical)
Pronanční poloha při plicní ventilaci - pokročilá podpora dýchání
71 letý muž s Covid 19, který je již 2 dny na umělé plicní ventilaci (vyvinuto ve spolupráci s fy
IngMar Medical)

Online školení pro přípravu na Covid 19
Jedná se o online nástroj optimalizovaný pro mobilní zařízení, který spustíte zde:
https://p2p.covid19.laerdal.com/
Školení je uzpůsobeno pro práci ve dvojicích a zaměřuje se na práci s ochrannými osobními prostředky,
hygienu a odběr vzorků z nosohltanu.

Odpověď na Covid 19 – simulace ve dvojici
e-learningové školení zaměřené na dovednosti při práci s osobními ochrannými pomůckami. Pro
úspěšnou implementaci potřebujete přístup ke scénářům pro SimPad, tréninkovým materiálům a
dalším zdrojům.
Přístup do kurzu získáte zde:
https://www.laerdal.com/services-and-programs/educational-services/peer-to-peer-skillsdevelopment-for-clinicians/#Get-access

