
 

Školení první pomoci 
interaktivní zážitkový seminář s nácvikem resuscitace 

Teoretická část – 4 x 45 minut (společně) 

Školení první pomoci (dále PP) obsahuje informace o nových postupech při poskytování PP, důležitá 
telefonní čísla a informace o IZS (integrovaný záchranný systém). Další část je zaměřena na život zachra-
ňující úkony při náhlé zástavě dechu a oběhu (dospělí, děti, novorozenci). Část třetí zahrnuje všechny 
akutní úrazové stavy: od tepenného krvácení přes poranění kostí a kloubů, termické úrazy, intoxikace, cizí 
tělesa, rozvoj šokového stavu, … Část čtvrtá se věnuje akutním stavům neúrazovým: akutní koronární 
syndrom, cévní mozková příhoda, hypoglykémie, křeče, a další. Jednotlivé kapitoly jsou doprovázeny kazu-
istikami (případová studie). 

Zážitková část – 4 x 45 minut (ve skupinkách po 8 osobách) 

Účastníci školení aplikují získané teoretické znalosti do praxe. V praxi si vyzkoušejí simulovaný hovor na 
linku 155, resuscitaci, stavění tepenného krvácení, ošetření poraněných končetin, včetně nácviku 
Rautekovy zotavovací polohy, a to vše pod vedením zkušených záchranářů.  

Cílem školení je, aby účastníci dokázali rozeznat příznaky vedoucí k vážné poruše zdraví a uměli poskytnout 
základní laickou PP a zajistili bezpečnost pro postiženého i pro sebe. 

Součástí školení je práce s defibrilátorem, resuscitačními loutkami a simulovanými zraněními. 

Osnova: 

 Informace o nových postupech v laické PP, přivolání PP, modelové situace  

 Náhlá zástava dechu a krevního oběhu 
o Kontrola životních funkcí o Resuscitace dospělého, dítěte 

a novorozence 

 Akutní stavy úrazové  
o Rány a krvácení      
o Šok  
o Termická a chemická poranění  
o Poranění kostí a kloubů   
o Cizí tělesa  

o Intoxikace 
o Tonutí 
o Poranění elektrickým proudem 
o Uštknutí hadem (zmije)  
o Bodnutí hmyzem (alergická reakce) 

 Akutní stavy neúrazové 
o Bezvědomí, mdloba, kolaps 
o Akutní koronární syndrom 
o Cévní mozková příhoda (CMP)  
o Hypoglykemie, hyperglykemie 

o Křečové stavy 
o Astmatický záchvat 
o Akutní zánět hrtanu 

 Praktické procvičení resuscitace, dospělí, děti, novorozenci 

 Stavění tepenného krvácení a ošetření úrazů při poranění kostí a kloubů 

 Nácvik Rautekovy zotavovací polohy 

 Kazuistiky k jednotlivým kapitolám 

 Prevence úrazů a nejčastější omyly při poskytování PP 

Cena: 16.000 Kč/skupinu 32 účastníků/6hodinové školení = Ø 500 Kč/osobu (12.000 Kč do 30.09.) 

1.–4. vh Teoretická část (32 účastníků najednou) 

5.–8. vh Praktická část (ve skupinách po 8 účastnících) 

x 1. stanoviště 2. stanoviště 3. stanoviště 4. stanoviště 

5. vh 1. skup. 2. skup. 3. skup. 4. skup. 

6. vh 4. skup. 1. skup. 2. skup. 3. skup. 

7. vh 3. skup. 4. skup. 1. skup. 2. skup. 

8. vh 2. skup. 3. skup. 4. skup. 1. skup. 

vh = vyučovací hodina 
    


