kurs pierwszej pomocy
z elementami reagowania na zamachy

Informacje o szkoleniu:
Szkolenie zostanie zrealizowane przez zespół profesjonalnych, wykwalifikowanych
specjalistów z doświadczeniem w wykonywaniu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy
i bezpieczeństwa oraz reagowania na zamachy;
Szkolenie będzie dostosowane do specyfiki obiektu oraz obowiązujących
w organizacji procedur i standardów zachowań;
Nasze szkolenie cechuje wysoka dynamika i praktyczność.
Poza częścią teoretyczną, znaczną część szkolenia stanowią ćwiczenia praktyczne;
Pracujemy na najnowszych elementach trenerskich takich jak: atrapy materiałów
wybuchowych, atrapy broni palnej, 6x fanto Little Anne QCPR, Resusci Baby QCPR,
2x AED Physio Control/Defibtech, niemowlę Ambu, chocker, apteczka z kompletem
opatrunków, folie do wentylacji, Virtuali-Tee - koszulka umożliwiająca w prosty,
szybki i atrakcyjny sposób wyjaśnić podstawowe kwestie związane z anatomią,
zestaw do pozoracji.
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Główne cele szkolenia (8h):
Teoretyczne ćwiczenia z zakresu pierwszej pomocy na wypadek różnego typu
zagrożeń;
Ćwiczenia praktyczne z pozorowanych akcji ratunkowych;
Poprawne wykorzystanie sprzętu medycznego podczas akcji ratunkowych;
Praktyczne ćwiczenia z reagowania na różnego rodzaju zamachy.

CZAS | RODZAJ | SZCZEGÓŁY

1. 30 min
2. 90 min
3. 90 min
4. 30 min
5. 90 min
6. 30 min

7. 30 min
8. 60 min
9. 30 min

Przyczyny zatrzymania krążenia ze szczególnym
uwzględnieniem nagłych zagrożeń krążeniowych
i oddechowych. Łańcuch przeżycia.

Resuscytacja dorosłych i dzieci (ocena poszkodowanego,
udrożnienie dróg oddechowych, ocena oddechu, wezwanie
pomocy, ocena oznak krążenia, postępowanie przy niedrożności
dróg oddechowych, ułożenie pacjenta w pozycji bocznej, pokaz
użycia i działania automatycznego defibrylatora zewnętrznego).

Wstępne badanie urazowe. Postępowanie w obliczu
wystąpienia urazu. Wywiad SAMPLE.
Rany oraz urazy tkanek miękkich i narządu ruchu:
rany, złamania, skręcenia, stłuczenia.

Reagowanie na powiadomienie o zagrożeniu.

Zagrożenia krążeniowe oraz inne rozpoznania internistyczne
zagrażające życiu: zawał mięśnia sercowego, napad
duszności (astma), napad drgawkowy (epilepsja),
omdlenie, hipoglikemia w przebiegu cukrzycy. Niemechanicznie
czynniki urazowe - poparzenie termiczne i chemiczne, porażenie
prądem elektrycznym
Zasady prowadzenia działań ratunkowych na miejscu zdarzenia.
Aspekty prawne udzielenia pierwszej pomocy w wypadku
w pracy. Zasady i standardy wyposażenia zakładowych apteczek
i zestawów ratunkowych.

Reagowanie na zamach bombowy.

Pozorowane akcje ratunkowe.
Upadek z wysokości.

Reagowanie na zamach masowego zabójcy.
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Misją firmy SAFETY PROJECT jest świadczenie profesjonalnych
i dostosowanych do indywidualnych potrzeb, usług szkoleniowych
i doradczych w obszarze bezpieczeństwa i komunikacji ze szczególnym
uwzględnieniem bezpieczeństwa antyterrorystycznego budynków
użyteczności publicznej. Dążymy do zapewnienia najwyższej jakości
realizowanym projektom, opierając naszą działalność na wieloletnim
doświadczeniu zawodowym trenerów oraz łączeniu naukowego
i praktycznego podejścia do rozwiązywania złożonych problemów z zakresu
bezpieczeństwa i komunikacji.

@Safety_Project_

Project SAFE-TY

safetyprojectpl

safetyproject

@safety_project_

Szczegółowa wycena: kontakt@safetyproject.pl
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Centrum Ratownictwa jest instytucją, której celem jest opracowywanie
oraz wdrażanie na terytorium Polski najnowocześniejszych osiągnięć
z zakresu ratownictwa oraz medycyny ratunkowej. W swojej ofercie
zawiera pełną gamę szkoleń skierowanych do firm i instytucji, dla
których bezpieczeństwo ich personelu oraz osób postronnych stanowi
jeden z priorytetów działania.
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