Český červený kříž – Brno město
Všechny kurzy probíhají v zasedací místnosti OS ČČK Brno-město, Křenová 66.
„Základní norma zdravotnických znalostí“
základy první pomoci. Ukončeno písemným testem.
Obdržíte průkaz o absolvování školení
- Zabezpečení místa nehody
- Transport
- Celková vyšetření
- Krvácení
- Šoková stavy
- Bezvědomí
- KPR
- Neúrazová stavy
- Další závažná poranění
Kurzovné: 740,- Kč
Cena kurzu zahrnuje oběd.
Pondělí 8.10.2012
Sobota 24.11.2012

8 - 18 hod
8 - 18 hod

První pomoc od A – Z“
Kurz první pomoci pro širokou veřejnost. Účastník obdrží potvrzení o absolvování kurzu.
-

zajištění bezpečnosti na místě události
zástava krvácení
vyšetření stavu vědomí
KPR( dítě – dospělý )
nahlášení události ZZS
popáleniny
úrazy el. proudem
otravy
vnitřní krvácení
poranění páteře

Kurzovné: 490,- Kč
Cena kurzu zahrnuje oběd.
Sobota 1.12.2012

9 – 15 hod.

První pomoc - úrazy u dětí“ s certifikátem
Kurz určený pro všechny, kteří pracují s dětmi. Absolventi obdrží certifikát.
zajištění bezpečnosti na místě události
zástava krvácení u dětí
vyšetření stavu vědomí u dětí
KPR u dětí
nahlášení události ZZS
dušení u dětí
horečnaté stavy u dětí
pády dětí z výšek ( židle, sedací souprava..)
vnitřní úrazové krvácení u dětí
uraz el. proudem u dětí
otravy
Kurz je zaměřen na poskytování první pomoci jen u dětí.
Kurzovné: 640,-Kč
Cena kurzu zahrnuje oběd.
Pátek 23.11.2012

9 - 15 hod.

První pomoc v praxi
Kurz zaměřený na praktický nácvik ošetření úrazových i neúrazových stavů.
Po dokončení kurzu obdrží účastník potvrzení o absolvování.
Osnova:
zástava krvácení
vyšetření stavu vědomí ( mdloba, bezvědomí... )
KPR( dítě – dospělý )
neúrazové stavy
cévní mozková příhoda (CMP)
infarkt myokardu
nahlášení události ZZS
diabetes ( cukrovka )
epilepsie
termická poranění

Kurzovné: 490,Cena kurzu zahrnuje oběd.
Sobota
Sobota

13.10.2012 9 - 15 hod.
10.11.2012 9 - 15 hod.

Zájemci z řad trenérů AROB se hlásí na sekretariát minimálně týden před termínem školení
(arob@ardf.cz)

