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Zielona Góra, 10.05.2011 r. 

 

Oferta na organizację szkolenia  

dla pracowników restauracji i zakładów gastronomicznych 

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA – kurs podstawowy 

 

CEL SZKOLENIA: 

Głównym celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności 

ratowania życia i zdrowia człowieka do momentu przybycia 

odpowiednich służb, np. zespołu ratownictwa medycznego. 

Konieczność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej  pod 
względem prawnym zostało określone i uregulowane w Kodeksie  
karnym, Kodeksie cywilnym i Kodeksie pracy - w art. 234 kp, który 

w razie wypadku nakłada na pracodawcę obowiązek podjęcia 
odpowiednich działań eliminujących lub ograniczających zagrożenie 

i zapewnienie udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym 
oraz ustalenie w przewidywalnym terminie okoliczności i przyczyny 

wypadku. 

Niewykonanie obowiązku udzielenia pomocy przedmedycznej 
usankcjonowane zostało w art. 162 KK jako występek, za który 
może zostać wymierzona kara do 3 lat pozbawienia wolności.  

OPIS SZKOLENIA: 

1. Definicja i cel udzielania pierwszej pomocy 

2. Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy 

3. Najważniejsze czynności w zakresie pomocy przedmedycznej 

4. Zasady postępowania w nagłych stanach zagrożenia życia i zdrowia: 

- oparzenia i inne 

5. Kodeks pracy 

6. Ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy na fantomie 

7. Ćwiczenia z zaopatrywania krwotoków, złamań, zwichnięć 

8. Omówienie postępowań w przypadkach zagrożenia zdrowia lub 

życia w odniesieniu do specyfiki zakładów gastronomicznych. 

METODA SZKOLENIOWA: 

Szkolenie przeprowadzone zostanie według najnowszych Wytycznych 
Europejskiej Rady Resuscytacji - Emergency First Response (wiodący 

na świecie program szkolenia, prekursor intensywnej i nowoczesnej formuły 
nauczania opartej na wiedzy medycznej i metodycznej) przy wykorzystaniu 

nowoczesnych form nauczania - prezentacji multimedialnych, filmów 
dydaktycznych oraz praktycznych ćwiczeń przy użyciu profesjonalnego fantomu. 
Każdorazowo dopasowujemy zakres tematyczny do potrzeb odbiorców szkolenia. 
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INFORMACJA O WYKŁADOWACH: 

Naszymi instruktorami są wykwalifikowani ratownicy medyczni i specjaliści 
ratownictwa medycznego, którzy zgodnie z Ustawą z dnia 8 września 2006 roku 
o Państwowym Ratownictwie Medycznym są uprawnieni do prowadzenia szkoleń 

z zakresu pierwszej pomocy. Ćwiczenia praktyczne odbywają się na 
profesjonalnych fantomach. Większość wykładowców na co dzień pracuje w 

pogotowiach ratunkowych i jednocześnie są wykładowcami szkół medycznych. 

UCZESTNICY: 

W celu maksymalnego przyswojenia wiedzy teoretycznej oraz optymalnego 

uczestnictwa w praktycznych ćwiczeniach, grupa szkoleniowa nie powinna 

przekraczać 10 osób. 

 

CZAS I MIEJSCE SZKOLENIA: 

- 8 czerwiec 2011 r. ,  godz. 9.00  w Zielonej Górze, w sali szkoleniowej 

przy ulicy Kupieckiej. Program kursu podstawowego przygotowany jest na 5 h. 

KOSZT SZKOLENIA: 
 

180,00 złotych od osoby 

Cena zawiera: udział w zajęciach, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

W przypadku uczestnictwa w szkoleniu większej ilości osób(min. 5) 

z jednej firmy zastosowane zostaną specjalne rabaty. 

KONTAKT: 

telefon:  068- 32 674 98,   507 48 48 03 

e- mail :  lcsd@tlen.pl 

Osoba do kontaktu - Hanna Pawlina 

Zgłoszenia przyjmujemy listownie, elektronicznie, telefonicznie 
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