Pierwsza pomoc

Szkolenie
podstawowe
6-10 osób/grupa
5h zegarowych

Fantomy do ćwiczeń resuscytacji krążeniowo-oddechowej
z symulacją krążenia, symulacją oddechu i drożności dróg
oddechowych niemowlaka, dziecka, osoby dorosłej.
Treningowe AED. Kamizelki do treningu postępowania
w niedrożności dróg oddechowych. Środki opatrunkowe,
apteczki pierwszej pomocy.

Ratuj życie
i zdrowie!
Wyobraź sobie o ile świat byłby bezpieczniejszy, gdyby każdy człowiek znał podstawy
udzielania pierwszej pomocy – co więcej, nie bał się reagować, kiedy ludzkie zdrowie
i życie jest zagrożone! Pamiętajmy, że udzielenie pomocy potrzebującej osobie,
to nie tylko nasz moralny, ale i prawny obowiązek.
Cel szkolenia

Umiejętności

Celem szkolenia jest przygotowanie

Po szkoleniu będziesz między

do natychmiastowego

innymi potrafił o cenić stan

i profesjonalnego przeprowadzenia

poszkodowanego, prawidło wezwać

akcji ratunkowej w obliczu

pomoc, wykonać prawidłowo

wystąpienia zagrożenia zdrowia

pozycję bezpieczną, ocenić

i życia. Dzięki szkoleniu nauczysz

podstawowe parametry życiowe,

się, jak prawidłowo udzielić

wykonać resuscytację

pierwszej pomocy i jak zadbać

krążeniowo-oddechową, użyć

o bezpieczeństwo własne jak

defibrylatora AED, właściwie

i twoich bliskich.

postępować przy zadławieniu.
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Program szkolenia
Pierwsza pomoc - szkolenie podstawowe.
1. Podstawy udzielania pierwszej pomocy:
• charakterystyka pierwszej pomocy
• aspekty prawne pierwszej pomocy
• wsparcie psychologiczne i komunikacja z poszkodowanym
• łańcuch przeżycia
2. Ocena stanu poszkodowanego, sytuacji i miejsca zdarzenia:
• bezpieczeństwo: własne, poszkodowanego, świadków zdarzenia
• prawidłowe wezwanie pomocy
• ocena i kontrola stanu przytomności, drożności dróg oddechowych i oddechu
poszkodowanego
3. Resuscytacja krążeniowo- oddechowa osoby dorosłej:
• postępowanie z osobą nieprzytomną
• przyczyny zatrzymania krążenia
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa
4. Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (defibrylator AED):
• PAD - program powszechnego dostępu do defibrylacji
• zasada działania i użycie AED
• algorytmy postępowania BLS/AED
5. Wybrane stany nagłe:
• omdlenie
• udar mózgu
• ostry zespół wieńcowy (zawał serca)
• epilepsja
• ciało obce w drogach oddechowych
Ćwiczenia:
• wezwanie pomocy
• ocena poszkodowanego
• pozycja boczna
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej
• użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego
• postępowanie przy zadławieniu i w wybranych stanach nagłych
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Pierwsza pomoc

Szkolenie
rozbudowane
6-10 osób/grupa
8h zegarowych

Fantomy do ćwiczeń resuscytacji krążeniowo-oddechowej
z symulacją krążenia, symulacją oddechu i drożności dróg
oddechowych niemowlaka, dziecka, osoby dorosłej.
Treningowe AED. Kamizelki do treningu postępowania
w niedrożności dróg oddechowych. Środki opatrunkowe,
apteczki pierwszej pomocy.

Ratuj życie
i zdrowie!
Wyobraź sobie o ile świat byłby bezpieczniejszy, gdyby każdy człowiek znał podstawy
udzielania pierwszej pomocy – co więcej, nie bał się reagować, kiedy ludzkie zdrowie
i życie jest zagrożone! Pamiętajmy, że udzielenie pomocy potrzebującej osobie,
to nie tylko nasz moralny, ale i prawny obowiązek.
Cel szkolenia

Umiejętności

Celem szkolenia jest przygotowanie
do natychmiastowego
i profesjonalnego przeprowadzenia
akcji ratunkowej w obliczu
wystąpienia zagrożenia zdrowia
i życia. Dzięki szkoleniu nauczysz się,
jak prawidłowo udzielić pierwszej
pomocy i jak zadbać
o bezpieczeństwo własne jak
i twoich bliskich.

Po szkoleniu będziesz między
innymi potrafił ocenić stan
poszkodowanego, prawidło wezwać
pomoc, wykonać prawidłowo
pozycję bezpieczną, ocenić
podstawowe parametry życiowe,
wykonać resuscytację
krążeniowo-oddechową, użyć
defibrylatora AED, właściwie
postępować przy zadławieniu,
zaopatrywać złamania, zwichnięcia,
skręcenia, zranienia, krwotoki,
postępować w wybranych stanach
nagłych.
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Program szkolenia
Pierwsza pomoc - szkolenie rozbudowane
1. Podstawy udzielania pierwszej pomocy:

• porażenie prądem

• charakterystyka pierwszej pomocy
• aspekty prawne pierwszej pomocy
• wsparcie psychologiczne i komunikacja z
poszkodowanym
• łańcuch przeżycia

6. Urazy i krwotoki:

2. Ocena stanu poszkodowanego, sytuacji
i miejsca zdarzenia:
• bezpieczeństwo: własne,
poszkodowanego, świadków zdarzenia
• prawidłowe wezwanie pomocy
• ocena i kontrola stanu przytomności,
drożności dróg oddechowych i oddechu
poszkodowanego
• ocena obrażeń i szybkie badanie urazowe
poszkodowanego
3. Resuscytacja krążeniowo- oddechowa
osoby dorosłej:
• postępowanie z osobą nieprzytomną
• przyczyny zatrzymania krążenia
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa

• tamowanie krwotoków
• opatrywanie ran i zranień
• oparzenia
• złamania, zwichnięcia, skręcenia
Ćwiczenia:
• wezwanie pomocy
• ocena poszkodowanego
• pozycja boczna
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa
osoby dorosłej
• użycie automatycznego defibrylatora
zewnętrznego
• postępowanie przy zadławieniu
i wybranych stanach nagłych
• zaopatrywanie i tamowanie ran oraz
krwotoków
• zaopatrywanie urazów, złamań, zwichnięć,
skręceń, oparzeń
• ewakuacja i transport poszkodowanego

4. Automatyczna defibrylacja zewnętrzna
(defibrylator AED):
• PAD - program powszechnego dostępu
do defibrylacji
• zasada działania i użycie AED
• algorytmy postępowania BLS/AED
5. Wybrane stany nagłe:
• omdlenie
• udar mózgu
• ostry zespół wieńcowy (zawał serca)
• epilepsja
• ciało obce w drogach oddechowych
• hipoglikemia, hiperglikemia
• hipotermia, hipertermia
• anafilaksja
• wstrząs
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Pierwsza pomoc

Szkolenie
pediatryczne
6-10 osób/grupa
6h zegarowych

Fantomy dzieci i niemowląt do ćwiczeń resuscytacji
krążeniowo-oddechowej z symulacją krążenia, symulacją
oddechu, drożności dróg oddechowych. Treningowe AED,
środki opatrunkowe, apteczki pierwszej pomocy.

Ratuj życie i zdrowie
dziecka!
Szkolenie pozwala przygotować rodziców i opiekunów dzieci do profesjonalnego
udzielenia pomocy dziecku w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.
Cel szkolenia

Umiejętności

Celem szkolenia jest przygotowanie

Po szkoleniu będziesz między

do natychmiastowego i w pełni

innymi potrafił ocenić stan

profesjonalnego przeprowadzenia

poszkodowanego dziecka, prawidło

akcji ratunkowej w obliczu

wezwać pomoc, wykonać

wystąpienia zagrożenia zdrowia

prawidłowo pozycję boczną, ocenić

i życia dziecka. Dzięki szkoleniu

podstawowe parametry życiowe

nauczysz się, jak prawidłowo

dziecka, wykonać resuscytację

udzielić pierwszej pomocy

krążeniowo-oddechową dzieci

poszkodowanemu pediatrycznemu

i niemowląt, właściwie postępować

oraz jak zadbać o bezpieczeństwo

przy zadławieniu, zaopatrywać

własne jak i twoich bliskich.

złamania, zwichnięcia, skręcenia,
zranienia, krwotoki, postępować
w wybranych stanach nagłych.

/gotowidoratowania

/ratujemyiuczymyratowac

gotowidoratowania.pl

Program szkolenia
Pierwsza pomoc - szkolenie pediatryczne.
1. Podstawy udzielania pierwszej pomocy:
• charakterystyka udzielania pierwszej
pomocy poszkodowanym pediatrycznym
• aspekty prawne pierwszej pomocy
• wsparcie psychologiczne i komunikacja
z poszkodowanym pediatrycznym
• bezpieczeństwo i profilaktyka
• łańcuch przeżycia
2. Ocena stanu poszkodowanego, sytuacji
i miejsca zdarzenia:
• bezpieczeństwo: własne,
poszkodowanego, świadków zdarzenia
• prawidłowe wezwanie pomocy
• ocena i kontrola stanu przytomności,
drożności dróg oddechowych i oddechu
poszkodowanego pediatrycznego
• ocena obrażeń i szybkie badanie urazowe
poszkodowanego pediatrycznego
3. Resuscytacja krążeniowo- oddechowa
niemowlaka oraz dziecka:
• postępowanie z dzieckiem
nieprzytomnym
• przyczyny zatrzymania krążenia u dzieci
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa u
dzieci i niemowląt
4. Automatyczna defibrylacja zewnętrzna
(defibrylator AED):

• hipoglikemia, hiperglikemia
• wstrząs
• zakrztuszenie, zadławienie
• wysoka temperatura
• drgawki, dreszcze
• bezdech
• użądlenie, pogryzienie, ukąszenie,
anafilaksja
• porażenie prądem
• hipotermia, hipertermia
6. Urazy i krwotoki:
• tamowanie krwotoków
• opatrywanie ran i zranień
• oparzenia
• złamania, zwichnięcia, skręcenia
• urazy głowy
Ćwiczenia:
• wezwanie pomocy
• ocena poszkodowanego
• pozycja boczna
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa
dziecka i niemowlaka
• użycie automatycznego defibrylatora
zewnętrznego u dzieci
• postępowanie przy zadławieniu i w
wybranych stanach nagłych
• zaopatrywanie i tamowanie ran oraz
krwotoków
• zaopatrywanie urazów, złamań, zwichnięć,
skręceń, oparzeń

• PAD - program powszechnego dostępu
do defibrylacji
• zasada działania i użycie AED
• algorytmy postępowania BLS/AED u
poszkodowanych pediatrycznych

5. Wybrane stany nagłe:
• omdlenie
• epilepsja
• ciało obce w drogach oddechowych
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Pierwsza pomoc

Szkolenie dla dzieci
i młodzieży
Do ustalenia
Do ustalenia

W zależności od wieku dzieci każdorazowo kształtujemy
dedykowany pod spotkanie program. Najczęściej podczas
naszych spotkań korzystamy z następujących pomocy:
fantomy do ćwiczeń resuscytacji krążeniowo-oddechowej
z symulacją krążenia, symulacją oddechu, drożności dróg
oddechowych dziecka i osoby dorosłej, treningowe AED
(w przypadku zajęć z młodzieżą), kamizelki do treningu
postępowania w niedrożności dróg oddechowych.
Do dyspozycji dzieci są również środki opatrunkowe,
w pełni wyposażone torby i plecaki ratownicze, dodatkowy
sprzęt najczęściej wykorzystywany w pracy Ratownika
Medycznego.

Mali ratownicy mają
super moce!
To najczęściej my rodzice, osoby dorosłe mamy opór i strach przed nauką udzielania
pierwszej pomocy i podjęciem akcji ratunkowej w przypadku zagrożenia życia lub
zdrowia. Zdecydowanie warto w nas samych, osobach dorosłych zmienić ten stan
rzeczy, bo to właśnie od nas wychodzi dobry przykład i inicjatywa jak postępować
w sytuacji pierwszo - pomocowej.
Jest to niezwykle ważne dla zainspirowania do właściwych zachowań naszych
dzieci, bo jak wiecie przykład idzie zawsze z góry. Dzieci „mają” zupełnie odwrotnie.
Entuzjastycznie i odważnie podchodzą do tematu ratowania drugiego człowieka.
Mają tą SUPER MOC! Wspieraj, zatem dziecko od najmłodszych lat, kształtuj jego
postawy w temacie pomagania drugiemu człowiekowi, ponieważ to dobro powróci
kiedyś ze zdwojoną siłą.
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Grupy szkolne i przedszkolne
Szkolenie prowadzimy dla dowolnej ilości uczestników. Najczęściej dla jednej grupy
dzieci (jednorazowo) w wieku przedszkolnym lub szkolnym (od 6 lat wzwyż). Staramy
się nie łączyć grup - tak aby każde z dzieci miało czas na dokładnie przećwiczenie
wszystkich działań.
Podczas szkolenia zawsze obecni są wychowawcy lub opiekunowie grupy, którzy
również biorą aktywny udział w zajęciach. Każdorazowo dzieci oraz młodzież
w wieku szkolnym otrzymują dyplomy „Mały Ratownik” oraz materiały edukacyjne
dot. bezpieczeństwa i pierwszej pomocy. W grupach młodszych wykorzystujemy
również pomoce dydaktyczne takie jak: kolorowanki, misie, zabawki czy plansze
edukacyjne.
Cel szkolenia

Umiejętności

Celem szkolenia jest wyrobienie

Po szkoleniu dzieci i młodzież

odpowiednich postaw u dzieci

szkolna będę między innymi

i młodzieży oraz przygotowanie

potrafiły zadbać o bezpieczeństwo

do natychmiastowego i w pełni

własne, ocenić stan

profesjonalnego przeprowadzenia

poszkodowanego, prawidło wezwać

akcji ratunkowej w obliczu

pomoc, wykonać prawidłowo

wystąpienia zagrożenia (młodzież).

pozycję boczną, ocenić

Dzięki szkoleniu dzieci i młodzież

podstawowe parametry życiowe,

uczą się, jak prawidłowo udzielić

wykonać resuscytację

pierwszej pomocy, jak zadbać

krążeniowo-oddechową, użyć

o bezpieczeństwo własne, jak

defibrylatora AED, właściwie

prawidłowo reagować i wezwać

postępować przy zadławieniu,

pomoc (dzieci młodsze).

zaopatrywać złamania, zwichnięcia,
skręcenia, zranienia, krwotoki,
postępować w wybranych stanach
nagłych.
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Program szkolenia
Pierwsza pomoc - szkolenie dla dzieci i młodzieży.
Program każdorazowo dostosowywany jest do grupy i wieku dzieci.
Poniżej prezentujemy standardowy program szkolenia oraz ćwiczeń.

1. Podstawy udzielania pierwszej pomocy:

6. Urazy i krwotoki:

• Bezpieczeństwo własne, w szkole,
w przedszkolu, w domu, na placu zabaw ...
• motywacja do udzielania pierwszej
pomocy

• tamowanie krwotoków
• opatrywanie ran i zranień
• oparzenia
• złamania, zwichnięcia, skręcenia

2. Ocena stanu poszkodowanego, sytuacji
i miejsca zdarzenia:
Ćwiczenia:
• bezpieczeństwo: własne,
poszkodowanego, świadków zdarzenia
• prawidłowe wezwanie pomocy
• ocena i kontrola stanu przytomności,
drożności dróg oddechowych i oddechu
poszkodowanego
3. Resuscytacja krążeniowo- oddechowa
osoby dorosłej jak i dziecka:
• postępowanie z osobą nieprzytomną
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa
4. Automatyczna defibrylacja zewnętrzna
(defibrylator AED):

• wezwanie pomocy
• ocena poszkodowanego
• pozycja boczna
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa
osoby dorosłej
• użycie automatycznego defibrylatora
zewnętrznego
• postępowanie przy zadławieniu
i w wybranych stanach nagłych
• zaopatrywanie i tamowanie ran oraz
krwotoków
• zaopatrywanie urazów, złamań, zwichnięć,
skręceń, oparzeń

• PAD - program powszechnego dostępu
do defibrylacji
• zasada działania i użycie AED
• algorytmy postępowania BLS/AED
5. Wybrane stany nagłe:
• omdlenie
• epilepsja
• ciało obce w drogach oddechowych
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Pierwsza pomoc

Pokazy i wydarzenia

Dowolnie
Do sustalenia

Fantomy do ćwiczeń resuscytacji krążeniowo-oddechowej
z symulacją krążenia, symulacją oddechu, drożności dróg
oddechowych niemowlaka, dziecka, osoby dorosłej.
Treningowe AED. Kamizelki do treningu postępowania
w niedrożności dróg oddechowych. Środki opatrunkowe,
w pełni wyposażone torby i plecaki ratownicze, dodatkowy
sprzęt szkoleniowy i symulacyjny w zależności od
charakterystyki wydarzenia, na którym się znajdujemy.

Ratuj życie
i zdrowie!
Wyobraź sobie o ile świat byłby bezpieczniejszy, gdyby każdy człowiek znał podstawy
udzielania pierwszej pomocy – co więcej, nie bał się reagować, kiedy ludzkie zdrowie
i życie jest zagrożone! Pamiętajmy, że udzielenie pomocy potrzebującej osobie, to
nie tylko nasz moralny, ale i prawny obowiązek.
Na wszystkich wydarzeniach, na które zostajemy zaproszeni przekazujemy misję
Gotowych Do Ratowania, polegająca na edukacji społeczeństwa w zakresie działań
pierwszo – pomocowych oraz promocji zdrowia.

Odwiedzający
Szkolenie w ramach wydarzenia, na którym jesteśmy obecni, prowadzimy dla każdego
chętnego odwiedzającego nasze stanowisko. Edukujemy dzieci, młodzież, osoby
dorosłe. Ćwiczymy wspólnie - rodzice ratują dzieci, dzieci ratują rodziców. Nasze
stanowiska może odwiedzić każdy od 5+ do 99 +.
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Cel szkolenia

Umiejętności

Celem szkolenia jest przygotowanie

Po szkoleniu odwiedzający będzie

do natychmiastowego i w pełni

między innymi potrafił cenić stan

profesjonalnego przeprowadzenia

poszkodowanego, prawidło wezwać

akcji ratunkowej w obliczu

pomoc, wykonać prawidłowo

wystąpienia zagrożenia życia

pozycję boczną, ocenić

i zdrowia poszkodowanego.

podstawowe parametry życiowe,

Dzięki szkoleniu odwiedzający uczą

wykonać resuscytację

się, jak prawidłowo udzielić

krążeniowo-oddechową, użyć

pierwszej pomocy i jak zadbać

defibrylatora AED, właściwie

o bezpieczeństwo własne jak

postępować przy zadławieniu,

i bliskich.

zaopatrywać złamania, zwichnięcia,
skręcenia, zranienia, krwotoki,
postępować w wybranych stanach
nagłych.
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Program szkolenia
Pierwsza pomoc - pokazy i wydarzenia.
Czas trwania szkolenia uzależniony od charakteru wydarzenia.
Program każdorazowo dostosowywany jest do charakteru wydarzenia,
w którym bierzemy udział. Poniżej prezentujemy standardowy program
szkolenia oraz ćwiczeń.

1. Podstawy udzielania pierwszej pomocy:

5. Wybrane stany nagłe:

• charakterystyka pierwszej pomocy
• aspekty prawne pierwszej pomocy
• wsparcie psychologiczne i komunikacja
z poszkodowanym
• łańcuch przeżycia

• omdlenie
• udar mózgu
• ostry zespół wieńcowy (zawał serca)
• epilepsja
• ciało obce w drogach oddechowych
• hipoglikemia, hiperglikemia
• anafilaksja
• wstrząs

2. Ocena stanu poszkodowanego, sytuacji
i miejsca zdarzenia:
• bezpieczeństwo: własne,
poszkodowanego, świadków zdarzenia
• prawidłowe wezwanie pomocy
• ocena i kontrola stanu przytomności,
drożności dróg oddechowych i oddechu
poszkodowanego
• ocena obrażeń i szybkie badanie urazowe
poszkodowanego

6. Urazy i krwotoki:

3. Resuscytacja krążeniowo- oddechowa
osoby dorosłej:

• wezwanie pomocy
• ocena poszkodowanego
• pozycja boczna
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa
osoby dorosłej
• użycie automatycznego defibrylatora
zewnętrznego
• postępowanie przy zadławieniu
i w wybranych stanach nagłych
• zaopatrywanie i tamowanie ran oraz
krwotoków
• zaopatrywanie urazów, złamań, zwichnięć,
skręceń, oparzeń

• postępowanie z osobą nieprzytomną
• przyczyny zatrzymania krążenia
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa
4. Automatyczna defibrylacja zewnętrzna
(defibrylator AED):
• PAD - program powszechnego dostępu
do defibrylacji
• zasada działania i użycie AED
• algorytmy postępowania BLS/AED
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• tamowanie krwotoków
• opatrywanie ran i zranień
• oparzenia
• złamania, zwichnięcia, skręcenia
Ćwiczenia:
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Pierwsza pomoc

Szkolenie
dla firm i instytucji
Fantomy do ćwiczeń resuscytacji krążeniowo-oddechowej
z symulacją krążenia, symulacją oddechu, drożności dróg
oddechowych. Treningowe AED. Kamizelki do treningu
postępowania w niedrożności dróg oddechowych. Środki
opatrunkowe, w pełni wyposażone apteczki, torby i plecaki
ratownicze, dodatkowy sprzęt szkoleniowy i symulacyjny
|w zależności od charakterystyki i profilu Państwa
działalności.

6-10 osób/grupa
6-8h zegarowych

Bezpieczna
firma!
W każdym miejscu pracy może dojść do zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu ludzi.
Pamiętajmy,

że

na

każdym

pracodawcy

leży

obowiązek

zapewnienia

pracownikom bezpieczeństwa, w tym zapewnienia dostępu do apteczek
pierwszej pomocy oraz wyznaczenia osób odpowiedzialnych do jej udzielania.
Osoby te powinny być odpowiednio w tym zakresie przeszkolone. Kursy, który
organizujemy przeznaczone są dla pracowników wyznaczonych w firmie do udzielania
pierwszej pomocy, oraz dla wszystkich chętnych pracowników, którzy chcą posiąść tą
ważną wiedzę i umiejętności.

Indywidualne podejście
Szkolenie prowadzimy dla dowolnej ilości uczestników,

jednak

ćwiczenia

przeprowadzamy w małych 6-10 osobowych grupach. Program kursu budowany jest
każdorazowo i indywidualnie w zależności od profilu Państwa działalności.
W programie uwzględniamy też zagadnienia, które opieramy o najczęściej
występujące w pracy wypadki i zagrożenia.
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Praktycy pracujący zawsze zgodnie
z najnowszymi standardami
Jako praktycy pracujemy i uczymy zawsze w oparciu o najnowsze standardy
i wytyczne. Między innymi ERC - Europejskiej Rady Resuscytacji, ITLS - International
Trauma Life Support czy ILCOR - International Liaison Committee on Resuscitation.
Nasze zaplecze sprzętowe zapewnia nam, jak i uczestnikom naszych szkoleń, idealne
odwzorowanie sytuacji oraz maksimum informacji zwrotnej na temat jakości
prowadzonych działań.

110 600 550
przeprowadzonych
szkoleń

godzin dydaktycznych
i szkoleniowych

przeszkolonych
osób

Zostań partnerem programu
Biznes odpowiedzialny społecznie!
Zostań naszym partnerem i wpieraj program GOTOWI DO RATOWANIA. Jako firma czy
instytucja zorganizujesz własnym współpracownikom profesjonalne szkolenia
z pierwszej pomocy dostosowane indywidualnie do potrzeb Twojego biznesu,
a w Twojej firmie czy instytucji wzrośnie poziom bezpieczeństwa wśród Twoich
współpracowników.
Partnerstwo z GOTOWYMI DO RATOWANIA i organizacja cyklicznych szkoleń
z pierwszej pomocy to również świetny sposób na integrację i budowanie relacji
wśród pracowników, nie wspominając o budowaniu wizerunku Twojej firmy jako
odpowiedzialnej społecznie!
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Cel szkolenia

Umiejętności

Celem szkolenia jest przygotowanie

Po szkoleniu pracownik będzie

do natychmiastowego i w pełni

między innymi potrafił ocenić stan

profesjonalnego przeprowadzenia

poszkodowanego, prawidło wezwać

akcji ratunkowej w obliczu

pomoc, wykonać prawidłowo

wystąpienia zagrożenia zdrowia

pozycję boczną, ocenić

i życia. Dzięki szkoleniu pracownicy

podstawowe parametry życiowe,

firm i instytucji nauczą się, jak

wykonać resuscytację

prawidłowo udzielić pierwszej

krążeniowo-oddechową, użyć

pomocy i jak zadbać o

defibrylatora AED, właściwie

bezpieczeństwo własne jak i osób w

postępować przy zadławieniu,

najbliższym otoczeniu.

zaopatrywać złamania, zwichnięcia,
skręcenia, zranienia, krwotoki,
postępować w wybranych stanach
nagłych.
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Program szkolenia
Pierwsza pomoc - szkolenie dla firm i instytucji.
Czas szkolenia ustalany jest indywidualnie w zależności od ilości pracowników.
Standardowy czas prezentowanego poniżej szkolenia wynosi: 6-8 h zegarowych.
Program kursu budowany jest każdorazowo indywidualnie w zależności od profilu
Państwa działalności. Poniżej prezentujemy standardowy program szkolenia oraz ćwiczeń.

1. Podstawy udzielania pierwszej pomocy:
• charakterystyka pierwszej pomocy
• aspekty prawne pierwszej pomocy
• wsparcie psychologiczne i komunikacja
z poszkodowanym
• łańcuch przeżycia
2. Ocena stanu poszkodowanego, sytuacji
i miejsca zdarzenia:
• bezpieczeństwo: własne,
poszkodowanego, świadków zdarzenia
• prawidłowe wezwanie pomocy
• ocena i kontrola stanu przytomności,
drożności dróg oddechowych i oddechu
poszkodowanego
• ocena obrażeń i szybkie badanie urazowe
poszkodowanego
3. Resuscytacja krążeniowo- oddechowa
osoby dorosłej:
• postępowanie z osobą nieprzytomną
• przyczyny zatrzymania krążenia
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa
4. Automatyczna defibrylacja zewnętrzna
(defibrylator AED):
• PAD - program powszechnego dostępu
do defibrylacji
• zasada działania i użycie AED
• algorytmy postępowania BLS/AED

• ciało obce w drogach oddechowych
• hipoglikemia, hiperglikemia
• anafilaksja
• wstrząs
• porażenie prądem
6. Urazy i krwotoki:
• tamowanie krwotoków
• opatrywanie ran i zranień
• oparzenia
• złamania, zwichnięcia, skręcenia
Ćwiczenia:
• wezwanie pomocy
• ocena poszkodowanego
• pozycja boczna
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa
osoby dorosłej
• użycie automatycznego defibrylatora
zewnętrznego
• postępowanie przy zadławieniu
i w wybranych stanach nagłych
• zaopatrywanie i tamowanie ran oraz
krwotoków
• zaopatrywanie urazów, złamań, zwichnięć,
skręceń, oparzeń
• ewakuacja i transport poszkodowanego
• indywidualne i grupowe scenariusze
symulacji

5. Wybrane stany nagłe:
• omdlenie
• udar mózgu
• ostry zespół wieńcowy (zawał serca)
• epilepsja
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