43-360 BYSTRA, ul. Klimczoka 14
tel. 33/81-70-433
faks: 33/81-90-070
Wpis do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego nr EK-I-0117/5e/99
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Katowicach nr ewidencyjny 2.24/00022/2007
Szanowni Państwo,

Zgodnie w wymaganiami nałożonymi na pracodawców w znowelizowanym Kodeksie
pracy art. 209, (zmiany obowiązujące od 18 stycznia 2009 r.) – ustawa z dnia 21
listopada 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy - Dz.U. 223, poz. 1460, uprzejmie
zapraszamy do udziału w szkoleniu :

Pierwsza pomoc przedmedyczna
Program szkolenia :
I. Podstawa prawna udzielania pierwszej pomocy.
II. Zajęcia teoretyczne.
1. Ocena bezpieczeństwa miejsca zdarzenia.
2. Ocena poszkodowanego:
- sprawdzenie świadomości poszkodowanego,
- wezwanie pomocy,
- ocena oddechu poszkodowanego nieprzytomnego.
3. Wezwanie zespołu ratownictwa medycznego.
4. Decyzja o rozpoczęciu RKO (resuscytacja krążeniowo oddechowa):
- pośredni masaż serca (uciskanie klatki piersiowej),
- oddech zastępczy.
5. Resuscytacja krążeniowo oddechowa (RKO) u dzieci.
6. AED - (przedstawienie założeń AED -automatycznego defibrylatora zewnętrznego).
7. Pozycja bezpieczna.
8. Ciało obce w drogach oddechowych (zadławienie):
- zasady postępowania u dorosłych,
- zasady postępowania u dzieci.
9. Krwotoki zewnętrzne:
- żylne (krwawienie z nosa, amputacja urazowa),
- tętnicze.
10. Złamania otwarte i zamknięte.
11. Oparzenia termiczne i chemiczne, porażenie prądem.
12. Zatrucie tlenkiem węgla.
13. Udar mózgowy.
14. Zasłabnięcie (omdlenie).
15. Atak padaczki.
16. Aspekt psychologiczny pierwszej pomocy.
17. Apteczka pierwszej pomocy zgodnie z normami unijnymi.
18. Dyskusja i sprawdzenie wiedzy nabytej przez słuchaczy.
III. Zajęcia praktyczne - ćwiczenia na fantomach.

Termin szkolenia:

czerwiec – październik 2013 r.

Miejsce szkolenia:

CIESZYN, Rynek 12
„DOM NARODOWY” – sala konferencyjna – I piętro

Zajęcia metodą wykładu i ćwiczeń prowadzić będzie profesjonalny zespół ratownictwa medycznego.
Uczestnikom szkolenia zapewniamy komplet materiałów szkoleniowych i certyfikaty uczestnictwa.
Koszt szkolenia 130 zł od osoby lub dla zorganizowanej grupy do 20 osób – 2000 zł.
Prosimy o telefoniczne zgłaszanie udziału w szkoleniu pod numer: 33 / 81-70-433.
Zapraszamy do udziału w szkoleniu.
Dyrektor Biura
mgr Janina Kubica

