Y'i,rr*r N

ft

r>ACrA

SILVER ECONOI\AY

i

Wolcvr'ddzki Urzild Pracy

MALOPOLSI(A

.#t

rierli

PODSUMOWANIE DIAGNOZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH
Nazwa
,, Kwalifikowana Pierwsza Pomoc"
szkolenia
Data szkolenia 0t.07 - 05.07.2020r
Fundacja Silver Economy
,' Nazwa
zamawiajqcego Ul. Lwowska 35/6
33-300 Nowy Sqcz
Metoda
Wywiad telefoniczny z uczestnikami oraz
gromadzenia
przeprowadzen ie testu wstgpnego badajAcego
poziom wiedzy.
danych
Oczekiwania
Chqi do podniesienia wiedzy i umiejqtnoSci,
pozytywne nastawienie do szkolenia.
zgloszone
przez
Przygotowa nie ratownikow jed nostek
Zamawiajqcego wsp6tpracujqcych z systemem Pafistwowego
Ratownictwa Medycznego do realizacji zadan z
zakresu ratownictwa w czasie akcji, w tym w
szczeg6lnoSci udzielania osobom w stanie nagtego
zagroienia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej
pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania
ich personelowi zaktad6w opieki zdrowotnej.
,

:

lnformacja o
uczestnikach
szkolenia

Grupa szkoleniowa liczy 3 osoby.
Wymagania wstqpne dla uczestnikow szkolenia :
- zatrudnienie lub bycie cztonkiem organizacji
wymienionych w Art L5 Ustawy z dnia 8 wrzeinia
2006 r.o Paristwowym Ratownictwie Medycznym
(Dz.U .2017.219st.j.)
- ukoriczone 1-8 lat
- stan zdrowia pozwalajqcy na udzielanie
kwalifikowa nej pierwszej pomocy
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Podstawy teoretyczno-zawodswe n,a'stanowisku'
Ratownik medyczny

Modul I Organizacja ratownictwa medycznego podstawy prawne
Modut ll Bezpieczeistwo wtasne,
poszkodowa nego, miejsca zda rzenia
Modut
Zestawy ratownicze, dezynfekcja
sprzqtu
Modut lV Elementy anatomii i fizjologii, ocena
poszkodowanego, badanie wstqpne oraz
szczegotowe
Modut
Poszkodowany nieprzytomny
Modut V! Resuscytacja (dorosty, dziecko,
niemowlq, noworodek, sytuacje szczeg6lne)
Modut Vll Zasady defibrylacji poszkodowanego
metodq pola utomaty cznE i a utomatycznq
Modut Vlll Wstrzqs
Modut lX lnne stany nagte - drgawki, cukrzyca,
zawal migf nia sercowego, udar m6zgowy,

lll

V

:

zatrucia, podtopienie
Modut X Urazy mechaniczne i obrazenia zlamania, zwichniqcia, skrqcenia, krwotoki,
obra2enia klatki piersiowej, brzucha, krqgoslupa,
gtowy i koriczyn
Modut Xl Urazy chemiczne, termiczne,
elektryczne i obrazenia, zagrozenia Srodowiskowe,
akty terroru
Modul Xll Taktyka dzialah ratowniczych zdarzenie masow€, ffi nogie, pojedyncze,
segregacja wstqpna, karta udzielonej pomocy,
logistyka
Modut Xlll Ewakuacja ze strefy zagrozenia
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Modul XIV Udzielanie kwalifikowanej pierwSZej"' .
pomocy w sytuacjach symulowanych
Modut XV Psychologiczne aspekty wsparcia
poszkodowanych

I
I

Warunkiem ukof czenia szkolenia jest obecnodi na
nie mnie j ni| 80% godzin zajqc.
Na ocenq koricowq sktadajq siq nastqpujqce oceny
: - z testu sprawdzajqcego wiedzq kursanta
zwiqzanq z tematykq szkoleniowq , kt6ry bqdzie
przeprowadzony bezpo5rednio po zajqciach
teoretyczno- zawodowych ( po Module XV), oraz
praktyczny.
Szkolenie zakoriczy siq ocenE nabytych
umiejqtno6ci i wydaniem zaSwiadczert oraz
certyfikatow.

01.07 .2020r.
(podpis osoby dokonujqcej analizy)
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