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Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia
zajęć edukacyjnych z pierwszej pomocy
Szkolenie ma na celu nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy
niezbędnych do przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie pierwszej
pomocy. Cel ten zostanie osiągnięty w szczególności poprzez: przyswojenie wiedzy i nabycie
umiejętności praktycznych z zakresu postępowania w różnych stanach zagrożenia zdrowia i życia;
podstawowych czynności resuscytacyjnych; bezpiecznego użycia automatycznego defibrylatora
zewnętrznego; kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość pierwszej pomocy oraz właściwej
podstawy etycznej osób uprawnionych do podejmowania czynności pierwszej pomocy.
Adresatami szkolenia są nauczyciele.
Szkolenie realizowane jest w oparciu o ramowy plan i program szkolenia zatwierdzony przez Ministra
Zdrowia. Uczestnik kursu, po jego ukończeniu, otrzyma zaświadczenie zgodne ze wzorem, o którym
mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania
nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139,
poz. 1132).
Program szkolenia zawiera następujące zagadnienia:
 podstawy anatomii i fizjologii człowieka
 wezwanie pomocy
 bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsce zdarzenia
 poszkodowany nieprzytomny
 resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 zadławienia
 urazy i skutki urazów
 tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran powierzchownych
 wstrząs – zasady postępowania przeciwwstrząsowego
 unieruchomienie złamań i zwichnięć








pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania
nagłe zachorowania i inne stany zagrożenia zdrowotnego
zatrucia
wsparcie psychiczne poszkodowanego
ewakuacja ze strefy zagrożenia
udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych

Szkolenie realizowane jest w wymiarze 30 godzin dydaktycznych.
Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne prowadzone są przez nauczycieli akademickich posiadających
uprawnienia do nauczania pierwszej pomocy z długoletnim doświadczeniem zawodowym.
Opłata za kurs wynosi 800 zł (słownie złotych: osiemset 00/100).
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kurs powinni złożyć:
a) wypełniony formularza zgłoszenia (wzór na stronie internetowej Organizatora), wraz ze zgodą
na przetwarzanie danych osobowych,
b) potwierdzenie dokonania opłaty za szkolenie.
Komplet dokumentów należy złożyć w Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, ul. Sejmowa 5A, pokój
nr 14 w budynku D (lub przesłać pocztą z dopiskiem „Szkolenia”).
Uruchomienie szkolenia uwarunkowane jest zgłoszeniem się minimalnej liczby uczestników.

