
 

 

POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ 

ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI 
který se koná 

28. března 2017 
od 9.00 do 14.00 hodin, prezence účastníků od 8.45 hodin 

 

Domov Slunečnice Ostrava 

Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava-Poruba 
 

Akreditovaný seminář v rozsahu 6 hodin, zdravotní sestry dostanou 4 kredity. 

 

Instruktory kurzu první pomoci jsou profesionální záchranáři 

s dlouholetými pracovními zkušenostmi. 

 
 

 Obsahem kurzu jsou aktuální postupy kardiopulmonální resuscitace (KPR) v souladu s 

aktuálními doporučeními.  

 Teoretická část kurzu probíhá formou přednášek s diskusí, praktická část formou workshopů.  

 V tréninku praktických dovedností jsou pod vedením lektorů využity figuríny a trenažéry s 

možností elektronické kontroly kvality a efektivity KPR a jejího vyhodnocení. 

 Kurz první pomoci je zážitkový – naučíme Vás poskytnout pomoc v závažných situacích, kdy 

minuty rozhodují o životě člověka. 

 Obsah vzdělávání je přizpůsoben potřebám Vašeho oboru. 

 

Cílová skupina:  

 pracovník v sociálních službách, sociální pracovník, zdravotnický pracovník, vedoucí 
pracovník, technicko-hospodářský pracovník 

 

Cena: 

 pro členy APSS ČR a profesních svazů APSS ČR  - 750 Kč za osobu,  

 pro nečleny APSS ČR  - 950 Kč za osobu 

 

 

Na semináři bude zajištěno malé občerstvení. 



akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí, 
č. 2016/0564-PC/SP/VP/PP

ZÁKLADY 
PRVNÍ POMOCI

SEMINÁŘ



Teoretická část

1. První pomoc 

v řetězu přežití 

 Význam a cíle první pomoci
 Příčiny úrazů a náhlých neúrazových 

stavů ohrožujících zdraví a život 
člověka, preventivní opatření 
směrující k ochraně zdraví a života 
člověka

 Vitální funkce lidského organismu
 Organizace poskytování první 

pomoci, zhodnocení situace 
z hlediska bezpečnosti, volání 
na tísňovou linku

 Prvotní a druhotné vyšetření člověka
 Komunikace s postiženým člověkem 

a svědky události, zvládání stresu
 Lékárnička a použití jednotlivých 

pomůcek na poskytování první 
pomoci

2. Život zachraňující výkony 

první pomoci – situace 
v praxi sociálního pracovníka 
a pracovníků v sociálních 
službách 

 Zastavení vnějšího masivního 
krvácení, protišoková opatření 
s důrazem na úrazy dětí, starých lidí 
a jiných rizikových skupin

 Základní neodkladná resuscitace 
při náhlé zástavě oběhu s použitím 
automatizovaného externího 
defi brilátoru (AED) u dospělých a dětí

Pomůcky, které jsou 

Model s vyhodnocením  KPR Resusci Anne 
s vyhodnocovacím programem na PC 
s možností defi brilace

Model
s vyhodnocením 
KPR Resusci Junior 
s vyhodnocovacím 
panelem Skillguide

1.

2.



 První pomoc při dušení cizím 
tělesem v dýchacích cestách – 
Gordonův úder, Heimlichův manévr

 První pomoc při poruše vědomí se 
zachovaným normálním dýcháním

3. Poskytování první pomoci 

při úrazech a vybraných 

neúrazových stavech se 
zaměřením na praxi sociálního 
pracovníka a pracovníků 

 v sociálních službách   

 První pomoc při úrazech: pádech, 
ranách, krvácení, zlomeninách 
a poranění kloubů, úrazech páteře 
a míchy, popáleninách a poleptání, 
tonutí

 První pomoc při stavech 

neúrazového původu: srdečním 
záchvatu a infarktu, náhlé cévní 
mozkové příhodě, kolapsu – mdlobě, 
křečových stavech spojených 
s bezvědomím – epilepsie, alergie, 
anafylaxie, intoxikace

součástí semináře

Resusci Baby 
s vyhodnocovacím panelem 

Skillguide

Model na nácvik uvolnění 
dýchacích cest Choking Charlie

3.

4.



Semináře jsou pořádány 
ve spolupráci s RZP Academy, s. r. o.

Rozsah: 6 vyučovacích hodin

Cena: 750 Kč / osoba
Počet účastníků: 

až 40 osob / seminář

Kontakt:

Mgr. Magda Dohnalová
Tel.: 724 940 126

Email: institut@apsscr.cz
www.institutvzdelavani.cz

Model na nácvik 
péče o novorozence 

Baby Anne

Automatický defi brilátor AED

Praktická část

Workshopy – trénink účastníků 
v menších skupinách s lektorským 
vedením 

 Praktický nácvik prvotního 
a druhotného vyšetření člověka, 
volání na tísňovou linku, komunikace 
a koordinace činnosti zachránců

 Stavění vnějšího masívního krvácení 
a protišokových opatření

 Udržení průchodnosti dýchacích cest 
v bezvědomí, hodnocení přítomnosti 
normálního dýchaní při bezvědomí 
úrazového původu, zotavovací 
poloha

 Základní neodkladné resuscitace 
dospělého člověka s použitím AED, 
základní neodkladné resuscitace dětí 
a kojenců

 Poskytování první pomoci při 
obstrukci dýchacích cest cizím 
tělesem a dušení – údery mezi 
lopatky (Gordonovy údery) 
a Heimlichův manévr u dospělého 
a dětí, stlačování hrudníku u kojenců

 Zabezpečení vhodné polohy při 
jednotlivých stavech do příjezdu 
záchranné služby

 Nácvik ošetření ran, fi xace zlomenin 
a kloubů

 Nácvik manipulace se zraněním při 
podezření na úraz páteře a míchy

 Aplikace postupů poskytování první 
pomoci v modelových situacích

Diskuze, evaluační dotazník 
pro účastníky kurzu

Pomůcky, které jsou 
součástí semináře

5.

6.


