„Szkolenie było absolutnie na czasie! Poza tym zostało dobrze
przyjęte przez cały personel, zarówno pielęgniarski, jak
i administracyjny. Korzystając z okazji, pragnę serdecznie
podziękować Wam i zespołowi Audacia Foundation Mobile
Simulation!”
– Roxana Roach, R.N., MSA, LNHA,Corporate Executive, M2Healthcare

„Naprawdę podoba mi się ten program szkoleniowy. Nauka jest naprawdę ekscytująca”.
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Komfort szkolenia: Możliwość dostarczenia sprzętu do placówki ochrony zdrowia, zmniejsza
koszty administracyjne związane z podróżami i wynajmem personelu zastępczego oraz umożliwia
pełne zaangażowanie personelu placówki podczas szkolenia. Koszty personelu zastępczego
związane z tym szkoleniem podlegają zwrotowi.
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Prowadzone przez instruktora szkolenie Audacia Mobile Simulation (AMsim) to bogate,
interaktywne doświadczenie edukacyjne wykorzystujące techniki symulacji i debriefingu.
Obejmuje korzystanie z symulatorów firmy Laerdal, takich jak Nursing Anne, systemu mobilnego
SimView, stacji do debriefingu (z laptopem, głośnikami, telewizorem) oraz materiały szkoleniowe
/ akcesoria, które zostają przywiezione i udostępnione na 3 kolejne dni w miejscu szkolenia.
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Korzystając z technologii Laerdal Simulation, Audacia
dostarcza zaawansowane technologicznie, realistyczne
i interaktywne fantomy oraz najnowocześniejsze urządzenia
medyczne.
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Program symulacji mobilnej
Audacia Mobile Simulation (AMsim)
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Zagadnienia
szkoleniowe
AMsim
Diagnostyka PAH
Potentially (Potencjalnie)
Avoidable (Możliwa do
uniknięcia)
Hospitalization
(Hospitalizacja)
Warunki HERUSA
Heart Failure (Zawał serca)
Electrolyte Imbalance
(Nierównowaga
elektrolitowa)
Respiratory Infection
(Infekcja dróg oddechowych)
Urinary Tract Infection
(Infekcja dróg moczowych)
Sepsis (Sepsa)
Anemia (Anemia)
Zaburzenia behawioralne
(bez demencji)
Zaburzenia behawioralne
(z demencją)
Terapia dróg
oddechowych (ocena
i leczenie)

– Uczestnik programu CNA w Richmond Center

Dane szkoleniowe
AMsim

Finansowanie: Finansowanie szkolenia AMsim zapewnia Departament Zdrowia stanu Nowy
Jork, w ramach programu inwestycji w pracowników długoterminowej opieki medycznej
(Managed Long Term Care Workforce Investment).

4062 uczestników CNA
ogółem w 35 lokalizacjach
szkoleniowych

Zespół i konfiguracja: Audacia na każdą sesję AMsim zapewnia zespół składający się z dwóch
instruktorów i jednego technika firmy Laerdal. Technik dzień przed szkoleniem rozstawia sprzęt
symulacyjny w placówce, a dzień po szkoleniu go zabiera.

Wyniki przed szkoleniem
na poziomie 78%
Wyniki po szkoleniu
na poziomie 92%
99% uczestników
ukończyło szkolenie

Sesje szkoleniowe: Trzygodzinne sesje szkoleniowe odbywają się rano i popołudniu oraz są
rozłożone na trzy dni, co pozwala dopasować plan zajęć do harmonogramu działania placówki.
Pracownicy mogą uczestniczyć w jednej z sześciu sesji.
Uczestnicy: Grupa docelowa obejmuje 10–12 certyfikowanych asystentów pielęgniarstwa
(CNA, Certified Nursing Assistant) na sesję. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia
szkolenia AMsim. Dostępne są dodatkowe opcje szkoleń dla licencjonowanych pracowników
ochrony zdrowia, administratorów i zespołu pomocy technicznej.

Podnoszenie umiejętności pracowników dzięki interaktywnym szkoleniom bazującym na symulacji. Kontakt:
Audacia: Effie Batis / Executive Director / ebatis@audaciafoundation.org / 212-425-5050
Laerdal: Bob Reedy / National Account Manager / robert.reedy@laerdal.com / 845-763-8776
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