Nejčastější poruchy zdraví u dětí předškolního věku.
MŠMT č.j. 373/2017-1-139
Kurz je rozdělen do 3 částí:
1. Poskytování první pomoci dětem předškolního věku.
2. Infekční a parazitární onemocnění u dětí předškolního věku - nejčastější, jak je poznat, jak s
těmito nemocemi bojovat na úrovni MŠ.
3. Dítě s chronickým onemocněním v mateřské školce - cukrovka, epilepsie, celiakie, atopie a
potíže s tím spojené.

Co všechno se Vaši zaměstnanci v kurzu naučí?
V první části zaměřené na první pomoc:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vybavit lékárničku v MŠ - konkrétně.
Zda je možné podávání léků a léčivých přípravků dětem v mateřské školce- konkrétně,
administrativní kroky.
Vyhodnotit závažnost situace a zvládnout ji bez paniky a stresu.
Efektivně a včas zavolat zdravotnickou záchrannou službu, správně s ní komunikovat.
Nacvičit prakticky jednotlivé kroky kardiopulmonální resuscitace při život ohrožujících stavech
u dětí.
Prakticky zvládnout jednotlivé kroky kardiopulmonální resuscitace také s použitím AED
(automatického externího defibrilátoru).
Prakticky a okamžitě jednat při dušení cizím tělesem (tekutinou, stravou).
Rozpoznat příznaky nejčastějších interních stavů u dětí jako jsou - hypoglykémie,
dehydratace a poskytnout adekvátní první pomoc.
Poskytnout první pomoc při křečových stavech (epilepsie), otravách (rostliny, bobule) a
termických poranění (úpal, úžeh).
Poskytnout první pomoc u nejčastějších poranění dětského věku (poranění hlavy - komoce
mozková, krvácení z rány ve vlasaté části hlavy a obličejové části hlavy, krvácení z nosu,
zlomeniny, odřeniny).

V druhé části zaměřené na infekční a parazitární onemocnění dětského věku:
•
•
•
•
•
•

Rozpoznat základní příznaky infekčních onemocnění u dětí předškolního věku (rýma, kašel, 5.
a 6. nemoc, neštovice, syndrom ruka-noha-ústa, spála, impetigo, spalničky).
Rozpoznat základní příznaky parazitárního napadení u dítěte (veš dětská, roup dětský, svrab).
Provést opatření, která jsou nutná v mateřské školce v případě výskytu infekčního onemocnění.
Provést opatření, která jsou nutná v mateřské školce v případě výskytu parazitárního
onemocnění.
V jakém případě - při jakém onemocnění či příznacích dítě nesmí do školky!
Jak zvládnout rodiče, kteří vodí dítě do školky neustále nemocné.

Ve třetí části zaměřené na chronická onemocnění u dětí předškolního věku:
•
•

Teoreticky se orientovat v problematice nejčastějších chronických onemocnění u dětí
předškolního věku, riziky a opatřeními s tím spojenými v přdě přijetí do mateřské školky.
Spolupracovat s rodiči dětí s chronickým onemocnění v mateřské školce.
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