„ZDRAVÍ DĚTÍ V MŠ/ZŠ“
PODROBNÝ PROGRAM VČETNĚ PŘEDNÁŠEJÍCÍCH 13.5. 2022 – 20.5.2022 „ZDRAVÍ DĚTÍ V MŠ/ZŠ“ SOUBOR
SEMINÁŘŮ ON-LINE

TÉMA1
DOBA WEBIN. 3:30
Blok 1: Život ohrožující stavy u dětí v
prostředí MŠ včetně resuscitace
(90minut)
Přednášející: Mgr. Marcela Papežová
• Dušení cizím tělesem
• Bodnutí hmyzem, anafylaktický šok
• Úrazy hlavy – komoce mozková,
bezvědomí
• Léky podávané v rámci první pomoci
– výčet, podávání, na co si dát pozor…

TÉMA 2
DOBA WEBIN. 3:00
Blok 1: Podávání léků a léčivých
přípravků dětem v MŠ (45minut)
Přednášející: Mgr. Ludmila Spáčilová,
Mgr. Pavlína Miltová
• Právní problematika podávání léků
dětem v MŠ – proč ne? Proč ano?
• Léky pravidelně užívané
• Potvrzení od lékaře v rámci
seznámení s chronickým onemocněním
– co má obsahovat, jak vypadá

TÉMA 3

DOBA WEBIN. 3:00
Blok 1: Respirační onemocnění u dětí –
rýma, kašel včetně možných
komplikací (60 minut)
Přednášející: MUDr. Eva Budinská, Mgr.
Pavlína Miltová
• Původci respiračních nemocí
• Přenos respiračních nemocí
• Projevy respiračních nákaz v závislosti
na lokalizaci infektu v dýchacích cestách
– podrobně
• Křečové stavy - epilepsie, febrilní křeče
• Průměrná délka léčby respiračních
• KPR u dítěte
Blok 2: Vybraná nejčastější chronická onemocnění – pohledem lékaře
onemocnění u dětí předškolního věku • „Nachlazení“
Blok 2: Ošetření nejčastějších
(90minut)
• Adenoidní vegetace – příznaky,
drobných úrazů u dětí v MŠ (90 minut) Přednášející: Mgr. Pavlína Miltová,
diagnostika, léčba, pooperační režim…
Přednášející: Mgr. Pavlína Miltová
MUDr. Eva Budinská
• Ošetření odřenin s předmětem a bez • Epilepsie – podrobně rozebraná,
předmětu
režim dítěte, druhy záchvatů +
• Ošetření krvácení z vlasaté a
odpovědi na dotazy – školní výlet s
obličejové části hlavy
epileptikem, plavání atd

TÉMA 4
DOBA WEBIN. 3:15
Blok 1: Parazitární onemocnění u dětí
(45minut)
Přednášející: Mgr. Pavlína Miltová
• Pedikulóza – příčiny, příznaky, léčba,
opatření v MŠ
• Roup dětský – příčiny, příznaky, léčba,
opatření v MŠ
• Svrab - příčiny, příznaky, léčba,
opatření v MŠ
Blok 2 Právo – nemocné dítě v MŠ (45
minut)
Přednášející: Mgr. Ludmila Spáčilová,
Mgr. Pavlína Miltová
• Zákony a předpisy, které stojí na
straně MŠ – detailní rozbor
• Jak si vytvořit školní řád
• Kontrola školního řádu ČŠI
• Možnosti ředitelů MŠ v případě
porušování školního řádu u zdraví dětí

• Ošetření krvácení z nosu, dutiny ústní
• První pomoc při poranění zubů
• První pomoc při uvíznutí předmětu v
dutinách
• První pomoc při zlomeninách
• Vyražený dech, respirační afekt

• Alergie a s tím související potíže atopický ekzém, rýma, kašel, kdy se
diagnostikuje alergie a jakým způsobem
• Intolerance potravin - celliakie,
histaminová intolerance, kravská
bílkovina – příčiny, projevy, co se děje,
pokud není dodržována dieta,

Blok 2: Infekční onemocnění s
vyrážkou včetně očkování dětí
předškolního věku (80minut)
Přednášející: MUDr. Eva Budinská, Mgr.
Pavlína Miltová
•Očkování – povinné, nepovinné,
kontraindikace, komplikace, proč dítě
po očkování do MŠ nepatří
Blok 3: Diabetes mellitus u dítěte v MŠ • 5. 6. 7. nemoc – rozdíly, příznaky,
(45 minut)
příčiny, léčba, za jak dlouho je dítě
Přednášející: Mgr. Pavlína Miltová,
zdravé a může zpět do MŠ
MUDr. Eva Budinská
• Neštovice, pásový opar – příčiny,
• Podstata onemocnění
příznaky, léčba, kdy je dítě neinfekční
• Diagnostika a příznaky onemocnění • Spála vs. „Spálová“ angína – rozdíly

Blok 3: Přivolání záchranné služby k
dítěti do mateřské školy (30 minut)
Přednášející: Mgr. Marcela Papežová,
Tereza Dragúňová, DiS.
• Kdy volat záchranou službu?
• Komunikace se záchranou službou
• Jak to funguje při převozu dítěte
záchranou službou z MŠ do nemocnice • Léčba a systémy používané ke sledování
hladiny glykémie a aplikace inzulinu
– pravidla, doprovod

Blok 3: Asistent pro chronicky
nemocné dítě v MŠ (60 minut)
Přednášející: Mgr. Pavlína Miltová, Mgr.
Blanka Závodníková
• Zajištění zdravotnického pracovníka z
DOP k dítěti s chronickým
• Zajištění asistenta pedagoga pro
chronicky nemocné dítě v SPC
• Jak by měla vypadat spolupráce u
dítěte s chronickou nemocí v rámci SPC-

Blok 4: Komunikace s rodičem v oblasti
zdraví a nemoci (45 minut)
Přednášející: Ivo Milt, Mgr. Pavlína
Blok 3: Průjem, zvracení a infekční
Miltová
kožní onemocnění (40 minut)
• Pravidla komunikace s rodičem v
• Nastavení pravidel ve školce, na co si Přednášející: Mgr. Pavlína Miltová
oblasti zdraví a nemoci dítěte
dát pozor – příklady z praxe
• Příčiny a původci inf. onemocnění
• Jak nastavit systém v mateřské škole
• Příznaky infekčního průjmu a zvracení • Kdy a jak poučit rodiče, aby Vám
• Kdy přijmout dítě do MŠ po prodělání systém fungoval
průjmu nebo zvracení
• Komunikace v praxi – scénka z praxe
• Moluska - příčiny, příznaky, léčba
– jak řešit problém

Přednášející:

Mgr. Pavlína Miltová (lektorka, pedagog)

Mgr. Blanka Závodníková (psycholog SPC Olomouc)

MUDr. Eva Budinská (pediatr a zkušená lektorka)

Mgr. Ludmila Spáčilová (advokátka)

Mgr. Marcela Papežová (zkušená záchranářka, pedagog)

Ivo Milt (specialista komunikace)

Tereza Dragúňová, DiS. (záchranářka, dispečerka ZZS)

