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Elementy składowe sylabusu
Nazwa przedmiotu
Nazwa jednostki prowadzącej
przedmiot
Język przedmiotu
Rok studiów, semestr
Imię i nazwisko osoby (osób)
prowadzącej przedmiot
Imię i nazwisko osoby (osób)
egzaminującej bądź udzielającej
zaliczenia w przypadku, gdy nie
jest nim osoba prowadząca dany
przedmiot
Formuła przedmiotu
Liczba godzin zajęć
dydaktycznych
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Założenia i cele przedmiotu

10.

Metody dydaktyczne

11.

Forma i warunki zaliczenia
przedmiotu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu,
zaliczenia z przedmiotu, a także
formę i warunki zaliczenia
poszczególnych form zajęć
wchodzących w zakres danego
przedmiotu

12.

Treści merytoryczne przedmiotu
oraz sposób ich realizacji

13.

Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego przedmiotu
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ćwiczenia
15 godz, w tym 3 godz on-line
Celem zajęć jest zdobycie przez słuchaczy praktycznych umiejętności
w zakresie zabezpieczenia i utrzymania przy życiu osoby
poszkodowanej, do czasu przyjazdu wykwalifikowanych służb
medycznych
 zajęcia praktyczne – warsztaty technik udzielania pierwszej pomocy
 e-learning – treści teoretyczne
Zaliczenie
Podstawą oceny pracy słuchacza jest znajomość technik
podstawowych zabiegów ratowniczych wykazana podczas ćwiczeń
praktycznych na fantomie.

Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz
techniki wybranych zabiegów ratowniczych:
 kontrola funkcji życiowych,
 postępowanie z chorym nieprzytomnym (urazy głowy, omdlenia,
epilepsja, porażenie słoneczne/przegrzanie, przechłodzenie)
 postępowanie z chorym z zaburzeniami oddychania (zadławienia,
obrzęki górnych dróg oddechowych),
 postępowanie z chorym z zaburzeniami w pracy serca i układzie
krążenia (astma, porażenie prądem, apopleksja),
 reanimacja - pokaz i ćwiczenia, zabezpieczanie ran (krwotoki,
złamania, zwichnięcia, ciała obce w ranie, oparzenia),
 wstrząs, zatrucia, wypadki drogowe – zasady postępowania na
miejscu zdarzenia.
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