Pierwsza Pomoc Przedmedyczna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/05/21/37637/404682

Cena netto

480,00 zł

Cena brutto

590,40 zł

Cena netto za godzinę

60,00 zł

Cena brutto za
godzinę

73,80

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

8

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-06-04

Termin zakończenia
usługi

2019-06-04

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-05-21

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-06-04

Maksymalna liczba uczestników

18

Kategoria główna KU

Usługi

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat ISO 29990:2010 - Usługi edukacyjne
dla potrzeb kształcenia pozaszkolnego i szkoleń
– podstawowe wymagania dla dostawców usług

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

active BHP Sp. z o.o.

Osoba do kontaktu

Marek Spiżewski

Telefon

E-mail

activebhp@activebhp.pl

+48 605150608

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w dziedzinie udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej zgodnie z art. 209[1] Kodeksu Pracy

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Bezpieczeństwo w miejscu wypadku.
Regulacje prawne w pierwszej pomocy.
Resuscytacja krążeniowa - oddechowa osoby dorosłej.
Resuscytacja krążeniowa - oddechowa dziecka.
Postępowanie w obrażeniach na miejscu zdarzenia.
Postępowanie w ataku padaczki.
Postępowanie w omdleniach- pozycja czterokończynowa (autoprzetoczeniowa).
Postępowanie we wstrząsie – pozycja przeciwwstrząsowa
Postępowanie w przypadku zadławienia u osoby dorosłej oraz u dziecka
Pierwsza pomoc osobie po tonięciu
Postępowanie w przypadku:
złamania
krwawienia, krwotoku
pogryzienia, ukąszenia
oparzenia

ćwiczenia praktyczne
zakładanie opatrunków

12. Ćwiczenia praktyczne z użyciem fantomu Laerdal Little Anne oraz sprzętu wyposażenia apteczki
pierwszej pomocy.
13. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa osoby dorosłej i dziecka z użyciem AED
14. Apteczka pierwszej pomocy

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Szkolenie przeznaczone jest dla osób wyznaczonych w przedsiębiorstwie do udzielania pierwszej

pomocy oraz wszystkich, którzy zainteresowani są tematyką pierwszej pomocy i chcą posiąść
umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zarówno w miejscu pracy jak i poza nim.

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone jest dla osób wyznaczonych w przedsiębiorstwie do udzielania pierwszej
pomocy oraz wszystkich, którzy zainteresowani są tematyką pierwszej pomocy i chcą posiąść
umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zarówno w miejscu pracy jak i poza nim.

Materiały dydaktyczne
- Spis niezbędnych rzeczy w apteczce zakładowej
- instrukcja udzielania pierwszej pomocy
- pakiet pierwszej pomocy (koc, rękawiczki, maseczka)

Informacje dodatkowe
Szkolenie składa się z:
·
wykładu i prezentacji multimedialnej obrazującej specyﬁkę udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej,
·

ćwiczeń praktycznych przy wykorzystaniu fantoma,

·

ćwiczeń praktycznych przy użyciu defibrylatora AED,

·

praktyczne zastosowanie apteczek zakładowych w nagłych wypadkach.

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Bezpieczeństwo w miejscu wypadku.
Regulacje prawne w pierwszej pomocy.
Resuscytacja krążeniowa - oddechowa
osoby dorosłej. Resuscytacja
krążeniowa - oddechowa dziecka.
Postępowanie w obrażeniach na
miejscu zdarzenia. Postępowanie w
ataku padaczki. Postępowanie w
omdleniach- pozycja czterokończynowa

Data
realizacji
zajęć
2019-0604

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

08:00

16:00

8:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Marek Spiżewski

Obszar specjalizacji
Doświadczenie zawodowe

Prowadzi szkolenia BHP od 10 lat

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Prowadzi szkolenia z pierwszej pomocy
przedmedycznej od 10 lat

Wykształcenie

wyższe

Imię i nazwisko

Marcin Sadowski

Obszar specjalizacji

Pierwsza Pomoc

Doświadczenie zawodowe

5 lat

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

5 lat

Wykształcenie

średnie

Lokalizacja usługi
Adres:
ul. Brukowa 8/Sala Konf.
93-519 Łódź, woj. łódzkie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

