
Szanowni Państwo!

Medycyna Praktyczna, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom farmaceutów, zaprasza Państwa na szkolenie 
z udzielania pierwszej pomocy.

Wszyscy wiemy, jak ważna jest umiejętność szybkiego reagowania w nagłych sytuacjach zagrożenia życia. 
Od farmaceutów, jako przedstawicieli zawodu społecznego zaufania, wymaga się w tej dziedzinie wiedzy i fachowości.

Nasze szkolenie skierowane jest do techników i magistrów farmacji. Jego program obejmuje zasady resuscytacji 
oddechowo‑krążeniowej, podstawy defibrylacji automatycznej, oraz postępowanie w różnych stanach nagłych 
(Szczegółowy program znajduje się na odwrocie.)

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych.

Za udział w szkoleniu „Podstawowe zabiegi w pomocy przedmedycznej” otrzymują Państwo 4 punkty edukacyjne.

Pierwsza tura szkolenia odbędzie się 7 maja o godzinie 9.00 w Krakowie przy ul. Rejtana 2.

Następne, w zależności od Państwa zainteresowania, w kolejne soboty.

Koszt szkolenia to 160 zł od osoby.

Po jego ukończeniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat American Heart Association oraz materiały zawierające 
podsumowanie najważniejszych informacji.

Szkolenie odbywa się w 6‑osobowych grupach (kilka grup z instruktorem w tym samym czasie), co zapewnia 
uczestnikom komfort i gwarantuje wysoki standard zajęć.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia na kurs wraz z wpłątą należy dokonać 
do 22 kwietnia 2011 r.

Serdecznie zapraszamy!

Zgłoszenia

n telefonicznie: 12 293 40 40

n mailem: ratownictwo@mp.pl

n za pomocą formularza na stronie internetowej szkolenia.mp.pl

Podstawowe zabiegi 
w pomocy przedmedycznej



8.30–9.00 Rejestracja uczestników

9.00–11.00  Podstawowe zabiegi resuscytacyjne – (Heartsaver® CPR)

n  Wykład multimedialny podstawowe zabiegi resuscytacyjne, postępowanie 
w zadławieniu.

n Ćwiczenia – 1 instruktor/grupa osób (trening każdego uczestnika)
n Sprawdzian nabytych umiejętności praktycznych

11.00–11.15 Przerwa

11.15–12.45 Użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego

n Wykład: algorytm BLS‑AED
n Ćwiczenia – 1 instruktor/grupa osób (trening każdego uczestnika)

12.45–13.30 Przerwa

13.30–16.00 Postępowanie z poszkodowanym urazowym

n  Wykład: powiadomienie służb ratowniczych o wypadku, postępowanie 
w urazach, zranieniach

n		Ćwiczenia i zabawa – sytuacje symulowane – 1 instruktor/grupa osób (trening 
każdego uczestnika)

n	Wezwanie pogotowia – ćwiczenia – rozmowa telefoniczna z dyspozytorem
n Postępowanie w zranieniach, złamaniach i zwichnięciach oraz krwotokach

16.00–16.30 Postępowanie z poszkodowanym urazowym

n Wykład multimedialny – postępowanie w niektórych zachorowaniach 
zagrażających życiu:
– zawał
– stan drgawkowy
– anafilaksja
– astma
– zatrucia

16.30   Sprawdzian nabytych umiejętności – test teoretyczny

Kurs medyczny

Podstawowe zabiegi w pomocy przedmedycznej

Kraków, 7 maja 2011 r., godz. 9.00
Instytut Ratownictwa Medycznego

ul. Rejtana 2

Biuro:
Medycyna Praktyczna – Dział Szkoleń
ul. Krakowska 41, 31‑066 Kraków
tel. 12 293 40 40
e‑mail: ratownictwo@mp.pl
www.mp.pl/szkolenia

program

4
punkty
edukacyjne


