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Oferta szkoleniowa z zakresu pierwszej pomocy  
Medycyna i Edukacja Maciej Latos 

!  

Cena szkolenia obejmuje materiały szkoleniowe dla uczestników, certyfikaty oraz 
dojazd do klienta.  

Wszystkie kursy prowadzone są z użyciem profesjonalnego sprzętu i materiałów do 
pozoracji. 

PRELEKCJA 

Potrzebujecie Państwo przypomnieć sobie podstawowe wiadomości? A może chcecie 
wzbogacić organizowane przez siebie wydarzenie? Zorganizowanie PRELEKCJI jest zatem 
doskonałym pomysłem! W ciągu 120 minut opowiemy Państwu o najważniejszych 
aspektach pierwszej pomocy.  

PRELEKCJA obejmuje następujące zagadnienia: 

Prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy, bezpieczeństwo własne i miejsca zdarzenia, 
ocena stanu osoby poszkodowanej, pozycja bezpieczna, wzywanie służb ratowniczych, 
resuscytacja krążeniowo-oddechowa, automatyczna defibrylacja zewnętrzna, 
postępowanie w przypadku zadławień, zaopatrywanie ran, ciał obcych i złamań, 
postępowanie w przypadku omdleń, udarów i drgawek. 

PRELEKCJA odbywa się bez ćwiczeń. Aby rozszerzyć w sposób praktyczny poruszone 
zagadnienia możecie Państwo wybrać KURS PODSTAWOWY. 

Cena: 850 zł brutto 
Liczba uczestników: 10 osób 
Dodatkowi uczestnicy: 25 zł/osobę 
Maksymalna liczba uczestników: brak 



maciejlatos@intensywnaterapia.com Medycyna i Edukacja Maciej Latos

KURS PODSTAWOWY PLUS++ 

Kurs podstawowy pozwoli Państwu opanować elementarne zagadnienia, zarówno od 
strony teoretycznej jak i praktycznej. 

W ciągu 8 godzin dydaktycznych KURSU PODSTAWOWEGO poruszane są następujące 
zagadnienia: 

Prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy, bezpieczeństwo własne i miejsca zdarzenia, 
ocena stanu osoby poszkodowanej, pozycja bezpieczna, objawy chorób serca i 
zapobieganie zatrzymaniu krążenia, łańcuch przeżycia, resuscytacja krążeniowo-
oddechowa, automatyczna defibrylacja zewnętrzna, postępowanie w przypadku 
zadławień, zasady wzywania służb ratunkowych. 

Cena: 2000 zł brutto 
Liczba uczestników: 20 osób 
Dodatkowi uczestnicy: 50 zł/osobę 
Maksymalna liczba uczestników: 25 osób 

KURS PEDIATRYCZNY 

Obawy przed udzielaniem pierwszej pomocy u dzieci i niemowląt? To powszechne 
zjawisko, lecz można temu zaradzić! Wybierając KURS PEDIATRYCZNY dowiecie się 
Państwo jak udzielać pomocy najmłodszym oraz przekonacie się, że nie musi to być 
trudne! 

W ciągu 6 godzin dydaktycznych  KURSU PEDIATRYCZNEGO poruszymy takie 
zagadnienia jak: 

Prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy, bezpieczeństwo własne i miejsca zdarzenia, 
klasyfikacja wiekowa i różnice fizjologiczne, ocena stanu poszkodowanego dziecka, 
pozycja bezpieczna, przyczyny i objawy zatrzymania krążenia, resuscytacja krążeniowo-
oddechowa, nagłe zachorowania wieku dziecięcego, postępowanie w przypadku 
zadławień, postępowanie w zatruciach, oparzeniach, zaopatrywanie ran i złamań u dzieci, 
zasady wzywania służb ratunkowych 

Cena: 2500 zł brutto 
Liczba uczestników: 20 osób 
Dodatkowi uczestnicy: 75 zł/osobę 
Maksymalna liczba uczestników: 25 osób 
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KURS ZAAWANSOWANY TRAUMA 

Pierwsza pomoc nie jest Państwu obca? Nabyliście podstawową wiedzę i umiejętności? 
Może potrzebujecie Państwo rozszerzyć zakres wiadomości? KURS ZAAWANSOWANY 
TRAUMA to umożliwi. 

Podczas 8 godzin dydaktycznych KURSU ZAAWANSOWANEGO TRAUMA poruszymy 
następujące zagadnienia: 

Prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy, bezpieczeństwo własne i miejsca zdarzenia, 
ocena stanu osoby poszkodowanej, pozycja bezpieczna, omówienie wyposażenia 
apteczek ratowniczych, postępowanie w przypadku ran, krwotoków i ciał obcych, 
postępowanie w złamaniach kończyn górnych i dolnych, charakterystyka urazów głowy i 
kręgosłupa, postępowanie w oparzeniach i odmrożeniach, wyjaśnienie postępowania w 
omdleniach i udarach mózgu, postępowanie w drgawkach i epilepsji, charakterystyka 
postępowania w ostrych zespołach wieńcowych, omówienie urazów jamy brzusznej, 
postępowanie w zadławieniach, zasady wzywania służb ratunkowych. 

Podczas KURSU ZAAWANSOWANEGO TRAUMA będziecie mieli Państwo okazję w 
praktyce zaopatrywań rany, tamować krwotoki, unieruchamiać złamania i udzielać pomocy 
w każdym opisywanym w programie przypadku. 

Aby odbyć przeszkolenie z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej możecie 
Państwo wybrać KURS PODSTAWOWY. 

Cena: 1200 zł brutto 
Liczba uczestników: 10 osób 
Dodatkowi uczestnicy: 100 zł/osobę 
Maksymalna liczba uczestników: 18 

Nie znaleźliście Państwo idealnego kursu dla siebie?  Zapraszamy do kontaktu – 
skonstruujemy szkolenie dostosowując się do Państwa wymagań merytorycznych i 
organizacyjnych oraz możliwości finansowych. 

KONTAKT 

Maciej Latos 
tel: 601-292-532 
e-mail: maciejlatos@intensywnaterapia.com


