
 

 Lékařská první pomoc 13. – 15. 09. 2021  
Místo konání: Budova 3.LF UK, Ruská 87, Praha 10, 100 00, třetí patro, místnost č. 327 - 

Jelínkova posluchárna, PRAKTICKÁ ČÁST : FNKV Šrobárova 50, Praha 10, Pavilon H, učebna KAR 

(3.patro) 

Téma  přednášející hod. 

13. 9.   

Úvod J. Málek - 

Šok, příčiny, klasifikace, diagnóza, terapii v rámci PNP J. Knor 2 

Traumatologie: těžké úrazy hlavy, páteře, hrudníku, břicha J. Knor 1 

Integrovaný záchranný systém J. Knor 1 

Hromadné postižení osob, zásady BATLS a ATLS J. Knor 1 

PŘESTÁVKA  1 

Náhlá zástava oběhu, základní a rozšířená resuscitace dospělých J. Málek 2 

Základní a rozšířená neodkladná resuscitace dětí a novorozenců A.Kurzová 1 

14. 9.   

Akutní stavy v porodnictví (extramurální porod, péče o novorozence a 
matku – mimo resuscitaci), akutní stavy v gynekologii 

R. Vlk 2 

Dušnost, hlavní příčíny: respirační etiologie a kardiovaskulární etiologie. 
Bolesti na hrudi, akutní koronární syndrom, trombolýza, PTCAS, závažné 
dysrytmie a terapeutické přístupy. 

H Bartáková 
(D. Charouz) 

2 

Intoxikace J. Málek 1 

PŘESTÁVKA  1 

Bezvědomí nejasného původu, křeče, synkopa; náhlé cévní mozkové 
příhody, diagnostické postupy, terapeutické okno, trombolýza. Poruchy 
metabolismu a vnitřního prostředí v rámci LPP.  Bodnutí hmyzem, 
pokousání, drobná poranění. Analgosedace v PNP 

A. Kurzová 2 

Poranění zevními faktory prostředí (působení tepla, chladu, el. proudu, 
tonutí apod.) 

J. Málek 1 

Zvláštnosti urgetních stavů u dětí (mimo resuscitaci) F. Votava 1 

15. 9.   

Praktická část: KPR, zajištění dýchacích cest, přístupy do cévního řečiště, 
polohování, vyproštění apod. (8-12 a 12-16) (dress code) 
Probíhá ve FNKV Šrobárova 50, Praha 10, Pavilon H, učebna KAR (3.patro) 

A. Kurzová 
J. Málek 
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TEST bude probíhat elektronicky formou e-testu 
 v termínu 15. – 19. 9. 2021 

  

Výuka: 1. blok 8:00 -12:00 hod., 2. blok 13:00 -17:00 hod. 

!!!Bližší informace k testu: 

dne 15. 09.2021 dostanete mailem odkaz na test. 

• každý dostane svůj unikátní odkaz s testem 

• liknutím na odkaz se dostanete do naší testovací aplikace 

• není třeba se registrovat ani přihlašovat 

• prostudujte si úvodní info a následně se můžete pustit do testu 

• Časový limit na vypracování testu je 60 minut. 

• test má 100 otázek. 



• každá otázka má 4 varianty odpovědí. Může být správně pouze jedna odpověď. 

• je možné se vracet k předchozím otázkám a odpověď na jednotlivé otázky není časově 

limitována. 

• pokud dojde k výpadku internetu, je možné se k testu vrátit, ve stavu v jakém byl 

opuštěn, nicméně pozor čas stále běží. 

• procentuální hranice úspěšnosti je 65 % 

• test bude aktivní od 15. 09. 2021 do 19. 09.2021 v průběhu těchto petí dnů je 

nutné test napsat 

• hned po napsání testu se dozvíte výsledek 

Dostali jsem ještě nějaké dotazy tak odpovědi píši všem: 

• na potvrzení není a nebude informace o kreditech ČLK!! POZOR: povinné 

specializační kurzy ČLK v rámci kreditního systému neeviduje!! Kreditní systém se 

týká pouze akcí nepovinných. 

• potvrzení o testu dostanete zvlášť. 3. LF vydává zvlášť potvrzení o absolvování kurzu 

a zvlášť potvrzení o absolvování testu. 

 

 


