Szimulációs csapatverseny – 2017
Szabályok
Jelentkezés, nevezési díj
Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lapnak a verseny@reanimatio.com címre való
elküldésével lehet, legkésőbb 2017. november 01-ig. A nevezési díj 10.000 forint, mely
összeget a versenyen megjelenő csapatok teljes egészében visszakapnak.
Maximális csapat szám
A versenyen legfeljebb 10 csapat részvételére van lehetőség. Tíznél több csapat jelentkezése
esetén a jelentkezés sorrendjében az első 10 csapat vehet részt a versenyen (érvényes
jelentkezéshez a jelentkezési lap kitöltése és a részvételi díj befizetésének igazolása
szükséges).
Csapat létszám
4 fős csapatok jelentkezését várjuk. Javasoljuk, hogy a csapatvezetők orvosok vagy
mentőtisztek legyenek.
Felszerelés
A szervezők szokványos ALS felszerelést biztosítanak a szimulációhoz. Saját felszerelés
használata nem megengedett. A verseny előtt minden csapatnak lesz lehetősége a
felszereléssel való megismerkedésre.
Pontozás, díjak
A verseny egyfordulós. Minden szituációt ERC ALS / EPLS instruktor és/vagy oxiológus
szakorvos / mentőtiszt fog értékelni. Az első helyezett csapat minden tagjának a Magyar
Resuscitatios Társaság ingyenes részvételi lehetőséget biztosít egy ALS vagy EPLS
tanfolyamon. A második helyezett csapat minden tagjának az MSOTKE ingyenes részvételi
lehetőséget biztosít a 2018-as évi kongresszusára.
A pontozásnál három szempontot veszünk figyelembe (zárójelben az összpontszám szerinti
súlyozás):
•

az ERC 2015-ös újraélesztési irányelvek követése (30%)
o az értékelés az aktuális ERC oktatási/értékelési irányelveknek megfelelően
(Napier et al., Resuscitation. 2009 Sep;80(9):1034-8.) történik

•

az újraélesztés minőségi paraméterei (manikin szoftveres értékelés - 30%)
o mellkaskompresszió mélysége
o mellkaskompresszió frekvenciája
o mellkas felengedése
o mellkasi kompresszió aránya az összes CPR időhöz képest (chest
compression fraction)
o lélegeztetési frekvencia
o sokk előtt és utána szünet
o első sokk leadásáig eltelt idő

•

csapatmunka, nem technikai készségek értékelése (40%)

Szituációk
Minden szituáció maximum 12 percig tart.
Sorrend
A csapatok részvételi sorrendjét a helyszínen, a csapatok jelenlétében sorsoljuk ki.
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JELENTKEZÉSI LAP

Csapat neve:
név

e-mail cím

Csapatvezető:
Csapattag – 1:
Csapattag – 2:
Csapattag – 3:

Helyszín:

XVI. Magyar Sürgősségi Orvostani Kongresszus
Hotel Azúr Wellness és Konferencia Szálloda
8600 Siófok, Erkel Ferenc u. 2/c

Időpont:

2017. november 8., 9:30 – 14:30
Eredményhirdetés: körülbelül 14:30

Részvételi díj:

10.000 forint csapatonként. A versenyen megjelenő
csapatok a nevezési díjat teljes egészében visszakapják.
A részvételi díjat kérjük a Magyar Resuscitatios Társaság
CIB Banknál vezetett, 11100908-18243424-36000001
számú bankszámlájára átutalni!

Kérjük a kézzel vagy géppel kitöltött jelentkezési lapot
a verseny@reanimatio.com címre elküldeni!

