Kielce, dn. 28 marca 2019 r.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie:

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

Cel:

Celem kursu jest nabycie wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych, jak również
kształtowanie właściwej postawy etycznej w dziedzinie udzielania pierwszej pomocy
w nagłych wypadkach oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej
pomocy przedlekarskiej poszkodowanym w razie wypadku lub zagrożenia życia ludzkiego.

Uczestnicy:

Uczestnikami kursu mogą być pracownicy, którym powierzono obsługę punktów pierwszej
pomocy i apteczek w wydziałach, o których mowa w §44.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w

sprawie ogólnych przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r, Nr 169, poz. 1650 ze zm.) oraz pracownicy
wyznaczeni przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy zgodnie z art. 207(1) §1 pkt 3
oraz art. 209(1) §1 pkt 2z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (Dz.U. z 2018 poz. 108)
lub osoby zainteresowane tematyka pierwszej pomocy.

Zakres
tematyczny:

Aspekty psychologiczne i cywilno prawne udzielania pomocy.
Zasady bezpieczeństwa w trakcie udzielania pierwszej pomocy.
Ogniwa łańcucha przeżycia.
Apteczka pierwszej pomocy.
Wezwanie pomocy.
Urazy mechaniczne i obrażenia: złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki
piersiowej, brzucha kręgosłupa, głowy i kończyn.
Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe.
Inne stany nagłe: padaczka, cukrzyca, omdlenia, zawał mięśnia sercowego, zatrucia, ciała obce
w tchawicy.
Resuscytacja: dorosły, dziecko, niemowlę, sytuacje szczególne.

Założenia
organizacyjne:

Termin szkolenia:
29 kwietnia 2019 r. (godz. 08:00)
Miejsce szkolenia:
TARBONUS Sp. z o.o., Oddział w Kielcach, ul. H. Sienkiewicza 59,25-002 Kielce.
Czas trwania oraz cena szkolenia:
Czas trwania: 5 godzin wykładów oraz 3 godziny praktyki
Cena za szkolenie: 150 zł brutto/osoba
Cena obejmuje:
 materiały dydaktyczne, w tym poradnik Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach,
wydawnictwa TARBONUS,
 konsultacje z wykładowcą,
 serwis kawowy,
Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymują zaświadczenia zgodne ze wzorem
określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r.
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1632)

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt pod numerem telefonu
(41) 343 11 71 lub droga e-mail: monika.zarebska@tarbonus.pl

Z poważaniem

TARBONUS Sp. z o.o.
NIP 867-19-72-415
REGON 831201005
KRS 0000028983
K.Z. 63.000 zł

Nasze kompetencje potwierdzają m.in.
Certyfikat ISO 9001 oraz
Certyfikat Uznania Kompetencji Jednostki Edukacyjnej
(przyznany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy
– Państwowy Instytut Badawczy) w zakresie szkolenia
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także
status niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego.
Mamy również wdrożoną politykę ochrony
danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

