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TÉMA: Nejčastější infekce u dětí

DATUM: 4.11. 2017                                                               OD–DO: 16. – 18. hodin

ROZSAH VZDĚLÁVÁNÍ HODIN: 2

MÍSTO KONÁNÍ: Sloup v Čechách, Penzion, Benešova 54

LEKTOR: Bc. Petra Janoušová

ODBORNOST:  Vysoká škola zdravotnictva a sociálnej práce  sv. Alžbety

PRAXE: Zdravotník Emergency nemocnice Ústí nad Labem, Krajská zdravotní a.s.

ÚČASTNÍCI VZDĚLÁVÁNÍ: osoby pečující o nezletilé dítě v pěstounské nebo poručnické péči

PODMÍNKY: 
Účastníci  vzdělávací  přednášky  budou  aktivně  naslouchat  lektorce.  Pro  ověření  pochopení
probírané látky budou moci klást  dotazy k tématu,  konzultovat možnosti  a zkušenosti  z oblasti
stravování, sestavování jídelníčku, včetně dostatečného prostoru pro vyjádření svých zkušeností a
poznatků

ANOTACE:  
Seminář se bude věnovat těmto tématům: Záněty horních cest dýchacích, Průjmy v dětském věku,
salmonelóza,  plané  neštovice,  příušnice,  zarděnky,  spalničky,  spála,  hnisavý zánět  mozkových
blan, meningokog, streptokok, stafilokok, šíření nákaz,  preventivní opatření.  Závěrečný test 10
otázek z probraných okruhů - zpětná vazba pro mě i pro rodiče. (Nejlepší test bude odměněn.)

CÍL: 
Seznámit osoby vykonávající NRP se základní prevencí a s ošetřováním dětí při infekcích.

DOPORUČENÁ LITERATURA:

Drahomíra Bartošová. Dětské infekční nemoci, Trendy soudobé pediatrie, sv. 2, Galén, 2003
Alena Lobovská. Infekční nemoci. Karolinum, 2001.
Martin Gregora. Očkování a infekční nemoci dětí. Grada, 2011.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: 
- během vzdělávání bude zajištěno hlídání dětí s volnočasovým programem
(starší děti půjdou na výlet, vhodnou obuv a pláštěnku s sebou)
- pěstouni, kteří jsou klienty organizátora mají školení zdarma vyjma stravování
- ostatní (nutno přihlásit předem) uhradí kurzovné, viz. Nabídka
- více zde: http://www.nruk.cz/content/vikendove-vzdelavani-ve-sloupu-v-cechach-iii 
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