Pierwsza pomoc przedmedyczna
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

2019/10/21/10510/475522

Cena netto

110,00 zł

Cena brutto

110,00 zł

Cena netto za godzinę

13,75 zł

Cena brutto za
godzinę

13,75

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

8

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-01-18

Termin zakończenia
usługi

2020-01-18

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-11-25

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-01-17

Maksymalna liczba uczestników

15

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 uzyskanie 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

Zakład Doskonalenia Zawodowego w
Katowicach

Osoba do kontaktu

Patrycja Jasczyk

E-mail

lubliniec@zdz.katowice.pl

Telefon

697-818-659

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest poznanie przez słuchaczy podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy
przedlekarskiej w nagłych przypadkach, a w szczególności zapoznanie się z bieżącymi przepisami
prawnymi

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Ramowy program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia i tematy :
1. Zabezpieczenie poszkodowanego przed czynnikami zagrażającymi jego życiu.
2. Postępowanie w przypadku zranienia, oparzenia, urazu głowy, kręgosłupa, utraty przytomności, na
wypadek zatrucia substancjami chemicznymi i porażenia prądem.
3. Podstawowe wyposażenie apteczki pierwszej pomocy.
4. Podstawy reanimacji (resuscytacja), zewnętrzny masaż serca, sztuczne, pokaz oraz ćwiczenia na
fantomie.
5. Posługiwanie się podręcznymi środkami technicznymi.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne z zakresu udzielania pomocy osobom poszkodowanym,
nabycie praktycznych umiejętności i ratowania życia w różnych sytuacjach.

Grupa docelowa
Osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej

Opis warunków uczestnictwa
Ukończone 18 lat.

Informacje dodatkowe
Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują "Zaświadczenie o ukończeniu kursu".

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Brak danych

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Małgorzata Klimczyk

Obszar specjalizacji

Informatyka Fizyka Pierwsza pomoc Edukacja dla
bezpieczeństwa

Doświadczenie zawodowe

Wieloletnie doświadczenie w zakresie szkoleń z
informatyki oraz edukacji dla bezpieczeństwa

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Wieloletnie doświadczenie w zakresie szkoleń z
informatyki oraz edukacji dla bezpieczeństwa

Wykształcenie

Wyższe magisterskie

Lokalizacja usługi
Adres:
Częstochowska 19
42-700 Lubliniec, woj. śląskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Ośrodek
Kształcenia
Zawodowego
ul.Częstochowska 19 42-700 Lubliniec

Warunki logistyczne:

