… první pomoc od A do Z
děláme to jinak …

Sdružení urgentních lékařů a záchranářů AZ-Medica o.s. pořádá akreditovaný kurz:

Člen (instruktor) první pomoci (ČPP)
Akreditovaný (rekvalifikační) kurz MŠMT v rozsahu 80 hodin. (č.j.28941/10-24/905)
Absolvent kurzu Člen (instruktor) první pomoci může vykonávat instruktora první pomoci
v autoškolách. Je oprávněn vykonávat funkci garanta první pomoci v podniku nebo zdravotníka na
různých akcích.
Obsahem kurzu je teoretická a praktická znalost první pomoci, výuka zásad péče o nemocné,
základy hygieny a epidemiologie na zotavovacích akcích, záchrana tonoucích, postup na místě
dopravní nehody. Absolvent kurzu se orientuje v akutních stavech a vybraných onemocněních.
Dokonale ovládá rozšířenou laickou první pomoc. Výuka obsahuje v rámci BLS i použití AED
(automatizovaného externího defibrilátoru) a dalších prvků, používaných nově v první pomoci.
Kurz se skládá z 46 hodin teorie a 34 hodin praktického výcviku, rozdělených do 8 témat.
Po absolvování kurzu a úspěšném složení závěrečných zkoušek je udělen účastníkovi průkaz
(certifikát) "ČPP“. Držitel tohoto certifikátu je oprávněn vykonávat výše uvedené činnosti na
živnostenský list, certifikát v tomto ohledu nahrazuje výuční list.
Vstupní předpoklady:
Věk 18 let, fyzická a psychická způsobilost, trestní bezúhonnost a absence výrazné řečové vady.
Závěrečná zkouška se skládá ze 3 částí. První část probíhá formou testu o 100 otázkách. Absolvent
ke zdárnému zakončení rekvalifikace musí dosáhnout min. 85% úspěšnosti. Ve druhé části
prokazují absolventi praktickou znalost kardiopulmonální resuscitace, poskytnutí první pomoci
člověku v bezvědomí a rétorickou schopnost při výuce první pomoci. Třetí část je řešení náhle
vzniklé modelové situace (simulovaný akutní stav).
Výuka probíhá v Praze v našich prostorách (případně dle domluvy). Vyučujeme ve volných dnech,
není nutné tedy čerpat dovolenou. Studijní materiály a občerstvení zdarma.
Cena za akreditovaný kurz s DPH: 8 600 Kč 6 900 Kč/osoba (člen Asociace autoškol ČR)
Počet míst je omezen. Účastníci budou přijímáni dle pořadí došlých přihlášek. Účast bude
každému potvrzena po odeslání přihlášky.
Případné ubytování si účastníci zabezpečují a hradí sami.
Termín zahájení kurzu: 12.10. 2013
(výuka probíhá o víkendech 12-13.10., 19-20.10., 2-3.11., 9-10.11. Po dohodě s lektorem lze využít
individuální přípravu a časový průběh)
Kontakt: Přihlášky na www.azmedica.cz , Tel.: 724 884 041, e-mail: azmedica@azmedica.cz
Uzávěrka přihlášek: 10.10.2013
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