У зв’язку з появою оголошень про проведення в Україні першого курсу АЛС, що
не відповідають дійсності, хотів би спростувати цю інформацію та остерегти усіх
потенційних учасників таких курсів.

	
  
Європейська рада реанімації не підписала з жодною організацією в Україні умови
про надання прав сертифікації та проведення курсів. Курси під назвами АЛС,
сертифіковані іншими організаціями, не мають нічого спільного з навчальними
програмами ЄPP.

	
  
Перший курс АЛС
ради реанімації в
пройшли цей курс
Курси проводяться
мові.

на українській мові відбувся в Кракові при сприянні Польскої
серпні 2009 року. Відтоді понад 500 учасників з Украни
в Кракові. Курс тішиться популярністю, має добрі відгуки.
й надалі, в травні відбудеться 31 курс АЛС на українській

	
  
Сертифікований курс має певні переваги над несертифікованими навчаннями.

	
  
До цих переваг належить отримання сертифікату провайдера АЛС. Цей документ
визнається в усій Європі, дійсний впродовж 5 років. Може бути додатковим
аргументом на користь його власника при прийомі на роботу. А в більшості країн
Європи його наявність - абсолютна умова допущення до роботи лікаря-іноземця.
Автентичність сертифікату можна перевірити за унікальним номером, вказаному на
ньому. За цим номером на сайті ЄРР можна підтвердити, що дійсно такий
учасник проходив курс АЛС, його місце та дату проведення.

	
  
Кілька рад, які дозволять відрізнити сертифіковані курси ЄРР від несертифікованих

	
  
1. Кожний курс ЄРР незалежно від країни і мови проведення реєструється в
календарі
курсів
на
сайті
ЄРР
https://www.erc.edu/index.php/agenda/en/4/2015/ - можна переконатися, що
найближчі анонсовані курси в Україні в цьому календарі відсутні.

	
  
2. Усі матеріли до сертифікованого курсу, як і сертифікат провайдера носять
емблему ЄРР https://www.erc.edu/

	
  
3. Реєстрація на курс АЛС закінчується найпізніше за 4 тижні до курсу, оскільки
обовязковою умовою при організації курсу є самостійна підготовка учасника за
наданими матеріалами (для АЛС це мінімум 4 тижні).

	
  

4. Підручник створений спеціально до курсу, його зміст ретельно допасований до
програми курсу, носить назву курсу та повністю базується на рекомендаціях ЄРР.
Посилання на рекомендації AHA (American Heart Assosiation) зайві, оскільки всі
ці
рекомендації
базуються
на
одному
джерелі
–
документі
ILCOR
(http://www.ilcor.org/home/).

	
  

5. Сертифікація курсу означає ретельне приготування курсу за визначеними ЄРР
правилами, проведення курсу виключно сертифікованими інcтрукторами, які
зареєстровані в системі курсів ЄРР, присутність на курсі директора курсу –
досвідченого інструктора, який слідкує за мериторичними аспектами курсу, а в
спірних питаннях - щодо відповідності клінічних рішень рекомендаціям ЄРР.
Умова на сертифікацію з ЄРР закладає можливість проведення аудиту якості курсу
представниками ЄРР.

	
  
6. Зазвичай сертифіковані курси ЄРР, які проводяться в країні вперше,
проводяться за участю директора та інструкторів, яких надсилає Європейська рада
реанімації.

7. Інструктори ЄРР проходять відповідне навчання, стажувальні курси під
наглядом старших досвідчених інструкторів, щоб не втрачати статус інтруктора
повинні проводити курс в якості інструктора не рідше визначеного ЄРР проміжку
часу від попереднього курсу. Інструктор та директор курсу не мають офіційних
посвідчень, які підтверджують їх кваліфікації, надані ЄРР. Оскільки статус
інструктора ЄРР надається виключно на потреби проведення сертифікованих курсів,
уся інформація зберігається в системі управління курсами, доступ до якої
можливий через інтернет. Ця ж система дозволяє директору курсу генерувати
сертифікати з унікальними номерами. Не існує жодного паперового посвідчення
інструктора ЄРР. Проміжний сертифікат кандидата на інструктора підтверджує
успішне закінчення інструкторського курсу, що є тільки вступом до дальшого
стажування.

	
  
Набагато приємніше на цьому сайті публікувати дати найближчих курсів АЛС, але
потреба часу вимагає надати власне цю інформацію. Проект Польскій раді
реанімації від початку мав і має на меті навчання сертифікованих інструкторів на
Україні.

	
  
Кожний інструктор-кандидат проходить курс з навчання дорослих осіб,
дозволяє згодом правильно і єфективно проводити заняття на курсах ЄРР.

що

	
  
Шановні колеги-учасники усіх попередніх інструкторських курсів – отримані Вами
в Кракові знання і навики універсальні. Будь-ласка, використовуйте їх в навчанні
співвітчизників першої допомоги, але поки не має можливості проводити в Україні
сертифіковані курси ЄРР, не чіпайте сертифікований АЛС, не замовчуйте те, що
курс АЛС існує вже понад 5 років, не робіть псевдо-АЛС-ів. Це лише ускладнить
запровадження сертифікованих курсів в Україні.

	
  
З повагою
Юрій Шиманський

	
  

Координатор курсів АЛС на українській мові
в Польській раді реанімації Автор перекладу підручника
до курсу АЛС на українську мову

