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Szanowni Państwo! miło nam poinformować o kolejnej akcji prowadzonej w
całej Polsce a mianowicie Kampanii społecznej „AED + Ty = Życie”, której
Polska Rada Resuscytacji udzieliła wsparcia merytorycznego.
Celem kampanii jest rozpropagowanie idei defibrylacji półautomatycznej AED w
przestrzeni publicznej u osób z nagłym zatrzymaniem serca. Chcemy przekonać
społeczeństwo, że defibrylatory AED mogą być wykorzystane przez osoby bez
przeszkolenia medycznego.
Więcej na stronie: http://www.AEDplusTY.pl/
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Europejska Rada Resuscytacji
www.erc.ed

www.resuscitation2012.eu

GIC 13-14 października 2012...

VI Międzynarodowy Kongres
Polskiej Rady Resuscytacji
Kraków, 24-25 maja 2013
W ytyczne resuscytacji 2010...

GIC 13-14 października 2012 roku...
Oświadczenie pisemne w sprawie ustanowienia europejskiego tygodnia
podnoszenia stanu świadomości na temat zatrzymania akcji serca
Tym

razem na nasz apel Jesteś mieszkańcem, jesteś przedstawicielem
Samorządu... (u dołu strony) odpowiedziało Centrum Szkolenia Straży Granicznej w
Kętrzynie, które
prowadzi min. szkolenia z Podstawowych Zabiegów
Resuscytacyjnych
BLS/AED
dla kadry
funkcjonariuszy
ochrony granic
Rzeczypospolitej Polskiej, pracowników cywilnych ale także lokalnej społeczności
w tym dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych... w ięcej

Ankieta - Manualna Defibrylacja
Prosimy o wypełnienie ankiety trwającej około 5 minut i
podanie danyc h dotyc ząc yc h c odziennej prakt yki w
Państwa miejscach prac y. Pozwoli to na zgromadzenie
informac ji mogąc yc h mi e ć wpływ na przeżywalność
pacjentów. W celu wiarygodności otrzymanych wyników
prosimy o wypełnienie poniższej ankiety tylko raz /jedna
a nkie t a na jedną os obę /. Z góry dziękujemy za
poświęcony czas i zaangażowanie.
Celem badania jest zebranie informacji dotyczącej techniki manualnej defibrylacji
wykonywanej w świetle Wytycznych 2010 w Polsce.
Ankieta dostępna pod adresem: http://www.prc.krakow.pl/ercpl/
До уваги всіх, зацікавлених розвитком
реанімаційної справи в Українi

uniwersalny sym bol AED...

Курс "Advanced Life Support", Специализированных реанимационных
мероприятий, впервые на русском языке

Ankieta
Dziękujemy za wypełnienie Ankiety NZK 2011.
Wszelką korespondencję w sprawie Ankiety NZK 2011
proszę kierować pod adresem:
Prof. Janusz Andres
Polska Rada Resuscytacji
ul. Radziwiłłowska 4, 31-026 Kraków
tel. 12 44 66 971, faks 12 44 66 972
e-mail: msandres@cyf-kr.edu.pl
Polska Rada Resuscytacji
partnerem projektu:

Masz czas na relaks??? wykorzystaj go z nami,
rozwiązując krzyżówkę, quiz, poznaj algorytmy
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"Bezpieczna Biedronka"
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Kolejna gra edukacyjna na
st ronac h Polskiej Rady Resuscytacji w dziale
poświęconym szerzeniu wiedzy poprzez naukę i
zabawę...
www.prc.krakow.pl/edu/learning/

Ratuj Życie...

Jesteś studentem informatyki, uczniem szkoły o
profilu informatycznym itp... chcesz sam lub
chcesz aby Twoja Szkoła, Twoja Uczelnia miała
swój wkład w szerzenie wiedzy poprzez naukę i
zabawę - zapraszamy...
W zór protokołu z Utstein - do pobrania i stosow ania dla rejestracji
Nagłych Zatrzymań Krążenia NZK...

Protokół z Utstein
Przeczytaj również Rozdział 17 Rejestracja i analiza dany ch doty czący ch
zatrzy m ania krążenia z książki Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne - podręcznik do
kursu...

critical USG...

% ilość defibrylatorów zgłoszona do Centralnej Bazy defibrylatorów AED
zdjęcie pod zak ładk ą Statystyk i na stronie (k lik nij przycisk Zaloguj ):

http://grid.cm-uj.krakow.pl:8080/amtf-web/rapDefPrcIlosc.crp

Zgłoś umiejscowienie defibrylatora w swojej
okolicy, zgłoś Nagłe Zatrzymanie Krążenia NZK
(wersja testowa)...
Centralny Rejestr Przeżywalności
Centralna Baza Defibrylatorów AED
YouTube

O d listopada 2008 r. Miasto Kraków realizuje Program Krakowska sieć AED
"IMPULS ŻY CIA". Prowadzone są bezpłatne szkolenia z z zakresu BLS/AED, a w
wybranych miejscach publicznych pojawiły się automatyczne defibrylatory
zewnętrzne sieci "IMPULS ŻYCIA". Zostały one oznaczone logiem projektu jak i
międzynarodowym znakiem AED, oznaczającym lokalizację AED w miejscach
publicznych (lokalizacja).
Zakłada on powstanie w Krakowie w ciągu trzech lat sieci rozmieszczonych w
miejscach publicznych urządzeń AED – Automatycznych Defibrylatorów
Zewnętrznych w ięcej w archiw um
Jesteś mieszkańcem, jesteś przedstawicielem Samorządu... w twoim m iejscu
zam ieszkania przeprowadzana jest akcja mająca na celu propagowanie idei zawartych
w Wytycznych resuscytacji krążeniowo - oddechowej - napisz do nas, zgłoś inicjatywę,
zechcemy opowiedzieć o niej na łamach naszej strony... forum@prc.krakow.pl
1 . Miło
nam poinformować, iż podjęto działania zmierzające do realizacji
utworzenia sieci AED w Koninie, za pomysłodawców lekarza anestezjologa Tadeusz Małasa oraz osoby i Instytucje często Samorządowe wspierające akcję

trzmamy kciuki (pierwsze defibrylatory AED już rozmieszczono)...
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