УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ - МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Анри Динана бб

Извештај са стручног састанка „Основне и проширене мере КПЦР код деце и
одраслих“.
У организацији Центра за КМЕ Медицинског факултета Приштина са
седиштем у Косовској Митровици а на захтев директора Дома здравља Звечан, др
Синише Јаковљевића, у просторијама Дома здравља Звечан је дана 18. марта
2014. године одржан стручни састанак под називом „Основне и проширене мере
КПЦР код деце и одраслих“. Модератор и предавач на стручном састанку је био
професор др Александар Павловић.
Предавач је редовни професор Медицинског факултета са великим
искуством у теоријској и практичној едукацији у поменутој области ургентне
медицине са неколико објављених уџбеника из КПЦР-а.
Поменути стручни састанак је акредитован од Здравственог савета Србије
под евиденционим бројем А-1—250/14 чиме су полазници стручног скупа добили
по 2 акредитациона бода.
Програм едукације је био осмишљен као теоријско предавање у трајању од
2 часа са активним учешћем слушалаца. После теоријског дела учесници стручног
скупа су увежбавали практичне вештине на фантомима из области КПЦР-а.
Правовремено започињање мере КПЦР, уз добру организацију и познавање
мера, вештина и опреме је од пресудне важности за преживљавање оваквих
болесника са што мање неуролошких оштећења.
Циљ стручног састанка је био да на основу богатог искуства које имамо у
третману оваквих пацијената пренесемо знања медицинском кадру чије
правовремено и стручно деловање има пресудну улогу у успешности
реанимације.
Полазници су упознати како да једноставно, без непотребног губљења
времена поставе дијагнозу акутног застоја срца на основу сигурних знакова.
При томе је веома важно да буду едуковани и за обезбеђивање
пролазности дисајног пута, мануелним техникама којима се спречава
хипофарингеална опструкција, коришћењу помоћних средстава у одржавању
дисајног пута. Предавање обухвата и преношење теоријских знања из области
ендотрахеалне интубације, коришћења ларингеалне маске и комби тубуса.
Такође, полазници су научили да препознају респираторно
инсуфицијентног пацијента и да правилно изводе методе артефицијалне
вентилације (од методе позајмљеног даха преко примене самоширећег АМБУ
балона до портабилног респиратора). Методу компресије грудног коша морају у

потпуности да савладају како код одраслих и деце тако и у посебним стањима
(труднице, гојазне особе). Такође су упознати са механизмима кретања крви за
време компресије грудног коша (теорија срчане и торакалне пумпе).
Дефибрилација је суверена метода која је поред компресије грудног коша и
артефицијалне вентилације незаменљива код фибрилације и вентрикуларне
тахикардије без пулса (два ЕКГ облика акутног застоја срца који се
дефибрилирају).
Медикаментозна терапија акутног застоја срца је такође веома значајна у
укупном преживљавању оваквих пацијената па ће полазници стручног састанка
добити знања и из ових области.
Постреанимациони третман пацијената који су успешно изреанимирани је
повезан често са хемодинамском нестабилношћу, респираторном
инсуфицијенцијом и потребом за интензивним праћењем виталних параметара, па
ће и то бити део едукације.
Такође је обрађена и умерена контролисана хипотермија као релативно
нова метода у церебралној постреанимационој терапији која је последњих година
почела да се примењује и у нашим условима.
Профил полазника су практично сви медицински радници који се у свом
раду могу сусрести са овим стањима. Лекари, стоматолози, медицинске сестре и
техничари свих смерова, како и виших и високих медицинских школа и факултета
здравствене неге с обзиром на актуелност и садржај тематских јединица.
Стручни састанак је похађало укупно 45 здравствених радника који су
били јако мотивисани да науче или обнове знања из области КПЦР-а. Стручни
састанак је у потпуности успео на обострано задовољство уз обећање предавача
о понављању сличних курсева у току јуна месеца чиме ћемо наставити одличну
сарадњу коју имамо са здравственим установама у нашем окружењу.
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