Podstawowe zabiegi resuscytacyjne
BLS (Basic Life Support)
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/05/15/13272/402313

Cena netto

480,00 zł

Cena brutto

480,00 zł

Cena netto za godzinę

60,00 zł

Cena brutto za
godzinę

60,00

Możliwe współfinansowanie usługi z KSU

Tak

Liczba godzin usługi

8

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-05-20

Termin zakończenia
usługi

2019-05-20

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-05-15

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-05-20

Maksymalna liczba uczestników

45

Kategoria główna KU

Medycyna i uroda

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO
9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie
usług szkoleniowych

Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Klinika Wiedzy Agata Drabek

Osoba do
kontaktu

Agata Drabek

E-mail

agatadrabek@klinikawiedzy.pl

Telefon

+48608638947

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest aktualnej wiedzy w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, a także w
zakresie zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą między
innymi·korzystać z aktualnej wiedzy w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, a także udzielać
samodzielnie określonych świadczeń specjalistycznych z zakresu resuscytacji
krążeniowooddechowej

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Program szkolenia:
1. Stany nagłego zagrożenia zdrowotnego pochodzenia wewnętrznego
i zewnętrznego występujące u:
a. osób dorosłych (z uwzględnieniem kobiet w ciąży);
b. dzieci i niemowląt.
2. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia:
a. ocena sytuacji;
b. bezpieczeństwo osób udzielających pomocy medycznej;
c. bezpieczeństwo poszkodowanych;
d. wezwanie wykwalifikowanej pomocy medycznej.
3. Sekwencje czynności resuscytacyjnych u osób dorosłych (z uwzględnieniem kobiet w ciąży) oraz
dzieci i niemowląt:
4. Odrębności postępowania w sytuacjach szczególnych:
5. Aspekty etyczne i prawne prowadzenia resuscytacji krążeniowo - oddechowej.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

Po ukończeniu szkolenia osoba będzie:
1. ·korzystać z aktualnej wiedzy w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej .
2.· udzielać samodzielnie określonych świadczeń specjalistycznych z zakresu resuscytacji
krążeniowooddechowej
obejmujących planowanie, realizowanie, interpretowanie i ocenianie podejmowanych
działań;
3. · dobierać środki i metody w świadczeniu opieki w zakresie resuscytacji krążeniowooddechowej

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników wszystkich branż. Wymagana minimalna liczba
uczestników: 10 osób.

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne
BLS (Basic Life Support)

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

2019-05-20

07:00

15:00

8:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Tomasz Kuchciński

Obszar specjalizacji

BLS (Basic Life Support); ALS (Advanced Life
Support)

Doświadczenie zawodowe

wieloletni pracownik Wojewódzkiej Stacji
Ratownictwa Medycznego w Łodzi; trener

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Przeprowadzenie szkoleń w obszarze
specjalizacji (kilkaset godzin szkoleń)

Wykształcenie

wyższe

Lokalizacja usługi
Adres:
Łaska 46
98-220 Zduńska Wola, woj. łódzkie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Na
życzenie
Zamawiającego
miejsce
realizacji szkolenia może ulec zmianie.

Warunki logistyczne:

