Szkolenia z obsługi AED
automatycznego defibrylatora zewnętrznego
Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie zaprasza pracowników i studentów na szkolenia z zakresu RKO (resuscytacji krążeniowooddechowej) przy wykorzystaniu AED – automatycznego defibrylatora zewnętrznego.
Zajęcia prowadzimy z wykorzystaniem defibrylatora treningowego w grupach do 6 osób.
By zgłosić się na szkolenie należy wysłać informację drogą elektroniczną na adres: ibhp@sggw.pl
podając: imię, nazwisko, jednostkę organizacyjną/ w przypadku studentów wydział, termin szkolenia.
Pracownik IBHP potwierdzi możliwość udziału w szkoleniu drogą elektroniczną.
Szkolenia z zakresu RKO przy wykorzystaniu AED, odbywają się w godzinach 13:00 – 15:00
w budynku nr 15, sala nr 13 w niżej wymienionych terminach:




















04 kwietnia 2017r.
09 maja 2017r.
06 czerwca 2017r.
04 lipca 2017r.
01 sierpnia 2017r.
05 września 2017r.
03 października 2017r.
07 listopada 2017r.
05 grudnia 2017r.

18 kwietnia 2017r.
16 maja 2017r.
20 czerwca 2017r.
18 lipca 2017r.
22 sierpnia 2017r.
19 września 2017r.
17 października 2017r.
21 listopada 2017r.
19 grudnia 2017r.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Automatyczny_defibrylator_zewnętrzny:
Zastosowanie AED
Nagłe zatrzymanie krążenia jest główną przyczyną śmierci w Europie i w zależności od przyjętej definicji, jest
rozpoznawane u 350 000–700 000 osób rocznie. Podczas wstępnej analizy rytmu serca w około 25–30% przypadków
stwierdza się migotanie komór, a prawdopodobnie u znacznie większego odsetka osób w momencie utraty przytomności
występuje migotanie komór lub szybki częstoskurcz komorowy, jednak do chwili wykonania pierwszej analizy rytmu serca,
przechodzi już w gorzej rokującą asystolię. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa w połączeniu z defibrylacją w ciągu 3-5
minut od utraty przytomności może pozwolić na skuteczną reanimację w 49-75% przypadków, a każda minuta opóźnienia
defibrylacji zmniejsza prawdopodobieństwo przeżycia o 10-12%. Automatyczny defibrylator zewnętrzny przeznaczony jest do
użycia przez każdą osobę (najlepiej przeszkoloną), która jest świadkiem zdarzenia, w którym wymagana jest resuscytacja
krążeniowo-oddechowa.

Zasada działania AED

Automatyczny defibrylator zewnętrzny to wysoce specjalistyczne, niezawodne, skomputeryzowane urządzenie,
które za pomocą poleceń głosowych i wizualnych prowadzi zarówno osoby z wykształceniem medycznym, jak i bez niego
przez procedurę bezpiecznej defibrylacji w zatrzymaniu krążenia. Wbudowany moduł automatycznej analizy EKG pozwala
na wykonywanie defibrylacji w migotaniu komór, jeżeli częstość, morfologia i czas trwania załamka R przekraczają
zaprogramowane wartości.
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