Cấp Cứu Nhi Ban Đầu
cho Người Chăm sóc trẻ &
Giá viên
Giáo
iê

Phương pháp giảng dạy
thưc tế và rõ rang:

Quý vị đã được giáo phó trách nhiệm
ợ cho pphát
cao cả nuôi dưỡngg và hỗ trợ
triển của trẻ em. Nhu cầu căn bản của
các em là môi trường an toàn và lành
mạnh. Kỹ năng chăm sóc ban đầu sẽ
giúp quý vị đảm bảo sức khỏe cho
các em trong trường hợp cấp cứu, và
có thể cứu mạng cho trẻ em.

Những điều cần biết –
Cung cấp thông tin cơ bản.
Những điều cần tìm hiểu thêm Cung cấp thông tin đánh giá.
Những điều cần làm - Cung
cấp
p thông
g tin điều trịị cấp
p cứu

Chương trình Viet FACTS do Viện
Hàn Lâm Nhi Khoa Hoa Kỳ giảng dạy
về cấp cứu ban đầu cho trẻ em để
Lớp huấn luyện
những người giữ trẻ và giáo viên nhận * Bí quyết cấp cứu - Cung cấp
biết trường hợp cấp cứu và đáp ứng
kinh nghiệm từ những người
phù hợp cho trẻ em bị đau ốm hay tai
chuyên ngành lâu năm.
nạn.
a

Để đăng ký lớp Cấp Cứu
Cứ Nhi Ban đầu,
đầ
quý vị cần liên hệ với Nhóm phụ trách:
4-5 tháng 11 - Bệnh Viện Nhi Đồng 2 – TP HCM
BS. Trần thị Hồng Tâm (08) 8295723
8-9 tháng 11 - Trung Tâm Giáo dục Nhân đạo - Huế
Ph Dương
Phan
D
01676 056 510
10-11 tháng 11 - Trường Bee Daycare – Hà Nội
Ngô Thành Giang 04 62751705
Xin liên lạc thêm info@va-ngo.org www.va-ngo.org
;

Dự án
D
á do
d Hợp
Hợ tác
tá của
ủ Viện Hàn Lâm Nhi Khoa
Hoa kỳ, Project Vietnam Foundation và
Liên hội các Tổ Chức Phi Chính phủ Việt Mỹ

ạ có biết? - Cungg cấpp hiểu
* Bạn
biết sâu hơn về lãnh vực cấp cứu
nhi.
* Chăm sóc cấp cứu ban đầu Nhắc lại các thủ tục cấp cứu ban
đầu bằng trực quan ngắn gọn theo
từng bước
* Phác đồ xử lý - Cung cấp các
bảng lật được thiết kế để củng cố
quá trình đưa ra các quyết định và
chăm sóc cấp cứu ban đầu thích
hợp.
* Kiểm tra kiến thức của bạn - là
cơ hội để kiểm tra kiến thức của
bạn vềề các kỹ năng sơ cứu trình
bày trong chủ đề, bạn có thể khám
phá ra lỗ hổng kiến thức của mình.

