Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r.o.
Sídlo: Bílina, ul. Pražská 206/95, PSČ 418 01
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, Oddíl C, vložka 6957

ZÁKLADNÍ NORMA ZDRAVOTNICKÝCH ZNALOSTÍ
NEJEN PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY
- AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT
KURZ URČENÝ NEJEN PRO PEDAGOGY.
NAUČÍME VÁS, JAK SPRÁVNĚ POSKYTNOU PRVNÍ POMOC DĚTEM I DOSPĚLÝM.

Kurz je stvrzen certifikátem. Akreditace MŠMT (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy) pod č.j.
MSMT-20341/2018-1.

Základní informace
Předkládáme vám nabídku ke spolupráci s vaší společností. V kurzu Vás naučíme první pomoc pro
běžné životní situace. Budete umět pomoci! Můžete se dostat do situací, kdy na Vás záviset život,
budete připraveni pomoci.
Ukončení kurzu
Účastníci obdrží certifikát po úspěšném absolvování kurzu zakončeného závěrečným testem.

Časová dotace kurzu
Délka kurzu je 20 hodin, součástí programu je 8 hodin teoretické přípravy před složením
závěrečného testu a praktický nácvik.

Odborní lektoři kurzu
Mgr. Zdenka Šálková, Lenka Nováková

Kapacita kurzu
Maximální kapacita kurzu je 20 osob. Minimální počet osob přihlášených na kurz je 5.

Informace o ceně a způsobu platby
V ceně kurzu je tištěná prezentace, zdravotní spotřební materiál pro výuku.
Objednávku zasílejte na e-mail kontaktní osoby: Novakova96@kzcr.eu
Cena kurzu:
1.200 Kč za osobu,
nebo při větším počtu účastníků:
6–12 osob je cena za kurz 8.900 Kč; 13–20 osob je cena za kurz 11.000 Kč Uvedené ceny jsou
včetně DPH ve výši 21%.

Informace o místě
Výuka může probíhat probíhá standardně v prostorách společnosti, po domluvě je možné ve
Vašich prostorách (nezbytné zajistit dataprojektor).
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Program
→ úvod zachraňování (vlastní bezpečnost zachránce, zjištění vědomí/bezvědomí, zjištění
dechové aktivity), volání tísňové linky
→ akutní život ohrožující stavy (bezvědomí, kardiopulmonální resuscitace, zastavení vnějšího
krvácení, dušení)
→ termická poranění (úpal, úžeh, popáleniny), mdloba
→ poranění hlavy (očí, uší), poranění břicha, končetin
→ ošetření ran
→ kousnutí bodnutí hmyzem
→ otravy
→ toxikologie (zneužívání drog)
• S námi si vše vyzkoušíte a zapamatujete.
o

Nejsnadněji si zapamatujete ve stresové situaci správně to, co si sami vyzkoušíte.
Proto klademe důraz na nácvik – na figuríně, na účastnících školení. Modelové
situace vždy vycházejí z reálných případů.

• Jsme profesionálové s dlouholetou praxí
o

U nás se vám nestane, že vás proškolí člověk, který má jen teoretické vzdělání.
Všichni naši lektoři jsou zdravotníci s mnoha lety praxe.

• Naše kurzy jsou dlouhé akorát
o

Nepořádáme rychlokurzy na papíře ale ani kurzy trvající věčnost. Základech všech
kurzů je zpětná vazba, naše zkušenosti a snaha předat vám vše, co potřebujete znát
pro záchranu života.

• Vaši pozornost upoutáme po celou dobu kurzu
o

Teorii i praktický nácvik doplňujeme příběhy z naší praxe a odpovídáme na vaše
dotazy.

• Přizpůsobíme vám kurz podle specifik vašeho pracovního prostředí
o

Kurzy upravujeme podle činností na vašem pracovišti.

• Výukové materiály
o

Výukové materiály s doporučenými postupy vám poskytneme v elektronické podobě
pro další využití v praxi, můžeme po domluvě provézt konzultaci obsahu lékárničky
na pracovišti.
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