ČESKÁ RESUSCITAČNÍ RADA
VYHLÁŠENÍ KONKURZU PRO ZÁJEMCE O ÚČAST V EUROPEAN CPR COMPETITION 2016
Česká resuscitační rada (ČRR) vyhlašuje konkurz pro zdravotnické profesionály se zájmem reprezentovat
Českou republiku na mezinárodní soutěži European CPR Competition 2016 na Islandu.
Kdy?
Kde?
Co?
Kdo?

Jak?

24. – 25. září 2016
Hilton Reykjavik Nordica, Island
4. ročník mezinárodní soutěže European CPR Competition v rámci kongresu European
Resuscitation Council (ERC) s letošním zaměřením na vzdělávání a výuku resuscitace
Jednotlivci se zdravotnickým vzděláním a znalostí rozšířené neodkladné resuscitace. Výbor
ČRR vybere na základě obdržených žádostí jeden reprezentační soutěžní tým složený ze 4
členů a 1 vedoucího týmu. Hodnocení přijatých žádostí probíhá podle přiložené tabulky.
Prioritu v hodnocení mají zájemci, kteří se nezúčastnili předchozích ročníků soutěže. Účastníci
minulých ročníků budou vybráni až při nenaplnění týmu novými zájemci.
Soutěž probíhá na principu řešení modelových scénářů srdeční zástavy, které jsou svým
obsahem podobné scénářům z kurzů ALS, ILS a EPALS Provider. Absolvování kurzu ERC je
výhodou, neboť soutěžní scénáře probíhají podle principů těchto kurzů. Polovinu bodového
zisku za každý úkol vychází z analýzy KPR vyhodnocené softwarem používaných figurín.
Podmínky účasti reprezentačního týmu za Českou republiku
• vedoucí týmu absolvoval kurz ALS nebo EPALS Provider,
• alespoň jeden další člen týmu absolvoval kurz ALS Provider nebo EPALS Provider,
• všichni členové týmu jsou seznámeni s postupy kurzu ALS Provider a EPALS Provider
a postupují (nebo budou) postupovat v souladu s nimi,
• registrační poplatek na kongres ERC uhradí sami účastníci, jejich vysílající organizace
nebo sponzoři (loga sponzorů je možné prezentovat), členové soutěžního týmu však
hradí pouze 40 % ceny registračního poplatku,
• zájemce odešle ve stanoveném termínu na adresu ALSprovider@gmail.com přihlášku
obsahující jméno, pracovní zařazení (lékař, záchranář apod.), příp. název vysílající
organizace,
• finální složení reprezentačního týmu za Českou republiku vybere Výbor ČRR na
základě zaslaných přihlášek a posouzení kvalifikace zájemců,
• soutěžní tým bude reprezentovat vysílající organizaci (nutný souhlas vedení
organizace s použitím pracovního oděvu), ČRR a Českou republiku.

Proč?

Jedná se o jedinečnou příležitost poměřit síly s mezinárodními resuscitačními týmy pod
dohledem předních světových odborníků v oblasti resuscitace, získat nové zkušenosti a
přátele. Předchozích ročníků soutěže se zúčastnily soutěžní týmy z Maďarska, Španělska,
České republiky, Japonska, Mexika, Velké Británie, Portugalska, Kypru, Finska, Egypta apod.
Účast v soutěži bez ohledu na umístění může vysílající organizace využít k PR účelům.
Vítězové soutěže získají kromě poháru a diplomu bezplatnou registraci na příští vědecký
kongres ERC.
Přihlášky zasílejte do 15. srpna 2016 na: ALSprovider@gmail.com. Výsledky konkurzu budou
známé 17. srpna 2016, zveřejněny budou pouze jména členů soutěžního týmu.
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ČESKÁ RESUSCITAČNÍ RADA

Skórovací systém pro hodnocení přijatých žádostí:
Kvalifikace podle Course Management System
+
ERC Course Director (CD)
+

ERC Full Instructor (FI)
+
ERC Instructor Candidate (IC)
+

Body
7
6
5

ERC Instructor Potential (IP)
Absolvent kurzu ERC nebo RCUK v anglickém jazyce

4
3

ERC ALS Provider
ERC EPLS Provider

3
3

Lékař
2
Nelékařský zdravotnický pracovník
1
+
kvalifikace pouze pro kurzy rozšířené resuscitace (např. ALS, ILS, EPALS)
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