Sdružení azylových domů v ČR, o. s. si Vás dovoluje pozvat na

KURZ PRVNÍ POMOCI
(nejen) pro pracovníky služeb sociální prevence
Přednášející: Bc. Libuše Koppová, MEDICA zdravotní péče, s.r.o.
KDY? 16. listopadu od 9h do 15h
KDE? Klub Kafe Ostrava, Sál G – centrum, Čujkovova 40a, Ostrava – Zábřeh
Obsah kurzu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Úvod do první pomoci, přivolání PP, integrovaný záchranný systém
Vyšetření raněného, fyziologické funkce
Resuscitace dospělého, dítěte, novorozence
Bezvědomí, mdloba, kolaps, synkopa
Akutní stavy úrazové – krvácení, poranění teplem, chladem, úpal, úžeh, chemické látky, zlomeniny,
poranění hlavy, páteře, hrudníku, břicha aj., Nejčastější úrazy dětského věku, jejich prevence a první
pomoc.
Šok – příčiny, příznaky, první pomoc
Akutní stavy neúrazové – křečové stavy, infarkt, mozková mrtvice, hypoglykemie, alergie, astma aj.
Cizí tělesa – v dýchacích cestách, v ránách, v těle aj.
Intoxikace (otravy)
Polohy používané při poskytování PP a jejich nácvik
Praktický nácvik resuscitace dospělého, dítěte a novorozence
Praktický nácvik základní obvazové techniky, tlakový obvaz, přiložení škrtidla aj.
Ostatní témata (dětské nemoci, kožní nemoci aj.)

Na závěr kurzu bude vyčleněn prostor pro dotazy účastníků. Z šesti vyučovacích hodin budou 4 věnovány teorii a
doprovodným kazuistikám a dvě praktickému procvičování.
V příloze této pozvánky najdete přihlášku. Vyplněnou přihlášku zasílejte na marketa.flaksova@azylovedomy.cz.
Upozorňujeme, že kapacita prostor je omezena, přihlášky budou akceptovány dle došlého pořadí - s přihlášením
proto neotálejte! Každému přihlášenému bude zasláno vyrozumění.
Účastnický poplatek je 750kč/osoba pro členy S.A.D., pro ostatní 1500Kč/osoba (platbu prosím uhradit na místě).
Každý účastník obdrží podklady k přednášce a také Potvrzení o absolvování vzdělávání v rozsahu 6 hodin.
Pro účastníky bude zajištěno občerstvení.
V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte Markétu Flaksovou na tel. 603 141 416 nebo na
marketa.flaksova@azylovedomy.cz.
Těšíme se na setkání s Vámi!
Sdružení azylových domů v ČR, o. s., www.azylovedomy.cz
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