RATOWNICTWO MEDYCZNE
kurs całodniowy dla pracowników gabinetów dentystycznych
PROWADZĄCY:

Ratownicy Medyczni GR-K1

MIEJSCE:

Sala wykładowa PROIMPLANT - C.Śniegockiej 8, Warszawa

TERMINY:

25 wrzesień, 16 październik, 27 listopad

GRUPA:

maksymalnie 8 osób

FORMA: wykłady, prezentacje oraz intensywne ćwiczenia na manekinach w podgrupach z
trenerem. Szkolenie zakończone jest egzaminem praktycznym, którego zdanie warunkuje
otrzymanie certyfikatu
Kurs przeznaczony dla pracowników gabinetów dentystycznych – zarówno asystentek jak i
lekarzy. Stawiamy na intensywne ćwiczenia praktyczne w mniejszych podgrupach
prowadzone przez instruktorów.
Kursanci otrzymują materiały dydaktyczne
Godziny kursu 9:00-18:00 z lunchem i przerwami kawowymi
CENA: 900 zł brutto
Spośród pracowników placówek medycznych połowa respondentów ocenia swój stan
wiedzy na temat pierwszej pomocy jako przeciętny, a tylko 40% badanych umiałaby udzielić
takiej pomocy potrzebującym w wymagającej tego sytuacji. Prawie 20% badanych nie
uczestniczyło nigdy w kursach pierwszej pomocy, a 70 % badanych nigdy nie była w sytuacji
wymagającej udzielania pierwszej pomocy. Statystycznie Państwa zespół reprezentuje
podobny poziom i jedynie edukacja oraz praktyczne treningi pozwolą uzyskać umiejętność
udzielania pierwszej pomocy oraz zapewnić bezpieczeństwo pacjentom.
Organizowany przez nas całodniowy kurs pozwoli wypracować postawy właściwego
zachowania się w sytuacjach zagrożenia.
Materiał prowadzonych kursów podlega modyfikacjom
i zmianom określonym w
programach szkoleniowych oraz jest dostosowany do specyfiki pracy w gabinecie
dentystycznym. Poza niezbędną teorią przeznaczamy większość czasu na ćwiczenia
praktyczne oraz pozoracje akcji ratunkowych. Część zajęć pozwala nabyć umiejętności
praktyczne udzielania pierwszej pomocy dzieciom. W czasie szkolenia uczestnicy poznają
różnice wynikające z anatomii i psychologii miedzy udzielaniem pierwszej pomocy dzieciom i
osobom dorosłym.
Zachęcamy do uczestnictwa w większych grupach z danego gabinetu, ponieważ pozwala to
nabyć umiejętność wspierania się i działania w zespole podczas udzielania pierwszej
pomocy.

nasza pasja edukacji – twoja satysfakcja

Poruszane zagadnienia:
- aspekty prawne i moralne udzielania pomocy
- łańcuch przeżycia
- bezpieczeństwo własne
- sprawdzenie przytomności
- zorganizowanie pomocnika na miejscu zdarzenia
- udrażnianie dróg oddechowych
- sprawdzenie oddechu
- sprawną rozmowę z dyspozytorem pogotowia
- resuscytację krążeniowo-oddechową dorosłego
- pozycję bezpieczną u nieprzytomnego
- automatyczną defibrylację zewnętrzną (AED)
- wstrząs, zasłabnięcia
- zawał mięśnia sercowego
- ciało obce w drogach oddechowych
- epilepsja, astma, cukrzyca
- stres pacjenta, nadciśnienie
- ciało obce w oku, urazy chemiczne oka
- wyposażenie apteczki w gabinecie
- stany zagrożenia życia u dzieci

informacja:

tel. dystrybutor SchmidtDental: +48 58 341 45 79
tel. koordynator kursów PPZ: +48 793 199 770
mail PPZ : szkolenia@pracowniapz.pl

rejestracja:

pracowniapz.pl
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