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Realizujeme širokou škálu akreditovaných a neakreditovaných seminářů a dalších vzdělávacích aktivit.  

Nabízíme pronájem učeben a přednáškového sálu. Zajišťujeme profesionální cateringové služby. 

POZVÁNKA NA AKREDITOVANÝ SEMINÁŘ 

ZÁKLADNÍ KURZ PRVNÍ POMOCI 
 

Kurz zajistí pracovníkům v sociálních službách a sociálním pracovníkům orientaci v život 

ohrožujících a vybraných vážných stavech, akutních projevech onemocnění a poskytování první 

pomoci v praxi. Zaměřuje se na oblasti s četnějším výskytem v sociální sféře. Důraz je kladen na 

schopnost rozlišit rizikové situace, reagovat a improvizovat v terénu a na možnost ochrany vlastního 

zdraví.  

Kurz je akreditován MPSV, jeho absolvování lze zahrnout do zákonem stanovené 

povinnosti vzdělávání pracovníků v sociálních službách.  

Kurz je veden zážitkovou formou. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM SEMINÁŘE: 

1. Potřeba první pomoci a zásady jejího poskytnutí. 

2. Orientace a bezpečnost na místě události a zajištění následné 

pomoci.  

3. Zvládání život ohrožujících stavů: bezvědomí, dušení  

ze zevních příčin, zástava krevního oběhu, masivní krvácení.  

4. První pomoc při častých situacích v sociálních službách: 

první pomoc při diabetickém šoku, epileptickém záchvatu, 

astmatu, úrazových stavech apod.  

5. Nácvik kardiopulmonální resuscitace, standardní pomůcky  

a improvizace v terénu.  

6. Rozdělení náhlých příhod z hlediska potřeby první pomoci.  

7. Vážné úrazy a jejich prevence. 

8. Základní informace o akutních stavech u konkrétních skupin 

klientů, u nichž lze předpokládat poskytnutí první pomoci. 

LEKTOR: Bc. Jiří Vildomec 

Dlouholetý zdravotnický záchranář, metodik a lektor akreditovaných 

kurzů první pomoci, člen týmu školitelů Vzdělávacího  

a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby 

Moravskoslezského kraje. 

MÍSTO KONÁNÍ:  

Slezské vzdělávací centrum 
ul. Karola Sliwky 225/41, Karviná Fryštát 

Parkoviště se nachází přímo u centra. Nové moderní učebny, Wifi. 

 

TERMÍN: 

10. 6. 2021 

8.00 – 15.00 

 

CENA: 

1 990 Kč  

(konečná cena) 

 

Součástí jsou vzdělávací 

materiály a bohaté občerstvení  

vč. oběda. 

 

KONTAKT: 

Mgr. Žaneta Bartečková 

 Email: barteckova@vzdelavaci.cz  

Tel.: +420 774 430 771 

 

mailto:barteckova@vzdelavaci.cz

