Základy první pomoci
pro sociální služby
čí sl o akredi tace: A2019/1441-SP/PC/PP/VP
zpl nomocnění pro poskytnutí první pomoci
záži tkové metody a nácvi ky modelových si tuací
řešení urgentní ch stavů (dušení , krvácení , rány a popáleni ny, bolest na hrudi , CMP,
epi l epsi e, di abeti cká kompl i kace, anafylakti cká reakce, spi nální trauma, úraz hl avy,
zásady 5T, hypogl ykemi e, a dal ší )
podpora ži votní ch funkcí , řetězec přeži tí , pravi dla bezpečnosti
výcvi k kardi opul monál ní resusci tace dle aktuální ch trendů (s využi tí m KPR fi gurí ny)
vybavení l ékárni čky, zdravotni cký materi ál, směrni ce
zodpovězení otázek
8 hodi n
Cena: 1590, -Kč
možno též real i zovat pro cel ý váš tým na mí ru
Kurz j e určen pro soci ál ní a vedoucí pracovní ky, ředi tele organi zací i pracovní ky v
soci ál ní ch sl užbách.
Poskytnutí první pomoci kl i entům patří mezi postupy pro řešení nouzových, pří p.
havari j ní ch si tuací . Zdravotní stavy kli entů soci ální ch služeb často vyžaduj í znal ost
poskytnutí první pomoci pracovní ky dané služby. Jej í neposkytnutí j e naopak v
rozporu se zákonem. Kurz bude svými pří klady a nácvi ky při způsoben cí l ovým
skupi nám, s ni mi ž j eho účastní ci pracuj í .
Naučte se první pomoc dří ve než j i budou potřebovat Vaši kli enti .

Lektoruje: Mgr. Kateřina Soukupová
10 let jsem pracovala jako zdravotní sestra pro Vězeňskou službu ČR. Absolvovala jsem studium ošetřovatelské péče o dospělé v Brně,
ošetřovatelský management na UJEP v Ústí nad Labem a magisterský obor ošetřovatelství na vysoké škole sv. Alžběty v Bratislavě. Na
Jihočeské univerzitě jsem si pak doplnila program celoživotního vzdělávání DPS – učitelé. Během svého profesního života jsem pak
prošla řadou seminářů a kurzů z oblasti sociální, zdravotnické i pedagogické a pracovala jako vyučující na SZŠ, ředitelka domova pro
osoby se zdravotním postižením nebo též vrchní sestra v domovech se zvláštním režimem a pro seniory. Nyní pracuji jako
celoorganizační garant kvality a metodik v organizaci poskytující sociální služby převážně seniorům. Jedinečnost mých kurzů spočívá v
autentičnosti předávaného. Jsem lektor, který prošel mnohými profesemi a mnohými pracovišti. Za 40 let mé praxe jsem načerpala
řadu zkušeností a o vše, co jsem získala, se s vámi ráda podělím.

PŘIHLÁŠKU A TERMÍNY KURZŮ NAJDETE NA:
WWW.VZDELAVANINAMIRU.CZ

