„BEZPIECZNY HOTEL”
Szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
Data 15.09.2015 godzina 9.00
Szkolenie Bezpłatne
Miejsce: Hotel Galicja
32-020 Wieliczka
ul. Dembowskiego 20
Szkolenie składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. Podczas części teoretycznej omawiane
będą następujące zagadnienia:

I.

ZAGADNIENIA

UMIEJĘTNOŚCI NABYTE

Aspekty prawne dotyczące udzielania
pierwszej pomocy

Nabycie wiedzy na temat konsekwencji prawnych za
zaniechanie udzielenia pomocy oraz jakie są przywileje
z tym związane;
Umiejętność SZYBKIEJ oceny skutków zdarzenia
oraz potrzebnych służb do udzielenia pomocy
poszkodowanym;

II.

Organizacja działań ratowniczych
1) Ocena stanu poszkodowanego
2) Ocena miejsca zdarzenia
3) Zabezpieczenie miejsca zdarzenia

Umiejętność zadbania o własne bezpieczeństwo, jak i
osób poszkodowanych, zabezpieczenia miejsca
zdarzenia oraz nawiązania współpracy z innymi
świadkami zdarzenia;
Umiejętność właściwej oceny stanu poszkodowanego,
jego funkcji życiowych i ewentualnych ran;

III.

Postępowanie z poszkodowanym
przytomnym

Umiejętność przeprowadzenia wywiadu SAMPLE,
umiejętność zadbania o komfort psychiczny
poszkodowanego;

IV.

Postępowanie z poszkodowanym
nieprzytomnym z zachowanymi
funkcjami życiowymi

Umiejętność ułożenia poszkodowanego w pozycji
bezpiecznej, kontrolowania jego funkcji życiowych;
umiejętność oceny urazu kręgosłupa ;

V.

Postępowanie z poszkodowanym
nieprzytomnym z zatrzymaniem
krążenia
Pierwsza Pomoc przy użyciu
defibrylatora AED

Umiejętność wykonywania masażu serca i
prawidłowego wykonywania sztucznego oddychania
metodą usta- usta; umiejętność obsługi defibrylatora
zewnętrznego AED

VI.

Krwawienia

Umiejętność oczyszczania rany, jeżeli to konieczne
oraz wykonania opatrunków osłaniających,

VII.

Krwotoki

Umiejętność skutecznego działania w krwotokach z
kończyn, nosa oraz zakładania opatrunku uciskowego;

Oparzenia termiczne i chemiczne

Umiejętność oceny stopnia oparzenia oraz
prawidłowego postępowania w zależności od
oparzenia;

VIII.

IX.

Złamania

Umiejętność skutecznej stabilizacji złamanych kończyn
przy pomocy temblaka, chusty trójkątnej lub odzieży;

X.

Zadławienia

Umiejętność wykonania uderzeń w przestrzeń
międzyłopatkową oraz wykonanie Rękoczynu
Heimlicha;

XI.

Omdlenie lub/i głęboka utrata
przytomności

Umiejętność układania osoby w pozycji
przeciwwstrząsowej oraz bocznej bezpiecznej;

XII.

Postępowanie w przypadku wypadku
samochodowego

Umiejętność organizacji sprawnej pomocy ofiarą
wypadku, ich ewentualnej ewakuacji oraz
zabezpieczenia;

Inne (cukrzyca, padaczka, atak serca,
porażenie prądem)

Umiejętność zapewnienia komfortu psychicznego, jaki
i termicznego;
Nabycie wiedzy na temat cukrzycy; ataku serca;
Umiejętność ochrony głowy poszkodowanego, jego
kończyn oraz oceny stanu po ataku padaczki;

XIII.

Kolejnym etapem szkolenia są zajęcia praktyczne. Ćwiczenia z reanimacji uczestnicy będą wykonywać przy
użyciu profesjonalnych fantomów medycznych – osoby dorosłej, młodzieńca oraz niemowlaka. Pozostałe
zagadnienia przećwiczone będą w grupach.
Czas trwania szkolenia:
- 8 godzin dydaktycznych (2 godziny teorii + 6 godzin ćwiczeń i symulacji zdarzeń)
Każdy uczestnik dostanie imienne zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu w języku polskim z zakresu
pierwszej pomocy.
Zgłoszenia do dnia 10.09.2015
Ograniczona ilość miejsc.

