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E-learningový kurz „Poskytování první pomoci“ řeší
efektivně rychle a levně
proškolení všech zaměstnanců aniž by bylo třeba
organizovat náročné zdravotnické školení. Jeho obsah i forma byla sestavena
zkušenými lektory z Oblastního spolku Českého červeného kříže ve Zlíně
a přináší základní pensum
teoretických znalostí, které
mohou v krizových situacích zachraňovat lidské
životy. Výhodou je i možnost snadného opakování
školení, které výrazně nezasáhne do pracovní doby.
V případě zájmu je možnost
toto školení doplnit i o praktickou část a vytvořit z něj
kombinované školení, které
v sobě spojuje výhody klasického prezenčního školení a E-learningu.
Toto školení Vám vyřeší
problém s prováděním povinných školení ze zákona
a navíc přinese i dar nejcennější, který se stal
ústředním mottem programu výuky poskytování první
pomoci
na
základních
a středních školách:

¨ KURZ POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI
Nárůst pracovní výkonnosti i pracovního tempa v návaznosti na zvyšující se
náročnost pracovních postupů v dnešní, tržním prostředí se negativně projevuje
ve stále se zvyšujícím počtu pracovních úrazů.

OSNOVA KURZU
1. Úvod: trestní zákon, obecné zásady poskytování první pomoci (dělení první
pomoci, příchod na místo nehody, základní vyšetření zraněné osoby)
2. Bezvědomí
3. Primární zástava dechu (uvolnění dýchacích cest, dýchání z úst do úst,
uvolnění překážky v dýchacích cestách)
4. Kardiopulmonární resuscitace (poměry, ukončení KPR)
5. Šokové stavy (protišoková opatření)
6. Krvácení (žilní, tepenné, krvácení z nosu, úst a zvukovodu, pokousání)
7. Mozkolebeční poranění (otřes mozku)
8. Poranění páteře
9. Zlomeniny (zlomeniny, podvrtnutí, vykloubení
10. Rány s cizím tělesem
11. Tepelná poranění (popáleniny, omrzliny, přehřátí)
12. Úraz elektrickým proudem
13. Otravy
14. Infarkt
15. Epilepsie

Toto školení pro Vás připravili kvalifikovaní a certifikovaní lektoři Českého červeného kříže, Oblastního spolku ZLÍN. Více informací o tématu i lektorech můžete najít na WEBové stránce: www.cervenykriz.zlin.cz

Zdraví – dar do života.
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