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Program 

„Szkolenia z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej” 

Termin: 7 lutego 2022 roku od godziny 9.00 do 15.30 

Miejsce: Dom Technika NOT Łomża, ul. Polowa 45. 

Sala szkoleniowa na parterze – wejście pod filarami ( drzwi za kratami ) 

Ilość godz. Temat  szkolenia 

45 min Pomoc  przedlekarska  w  zakładzie  pracy: 

- podstawy  prawne  udzielania  pierwszej  pomocy 

- łańcuch  ratunku 
- szkolenie  pracowników 

- wewnątrzzakładowe  służby  ratownicze 
- zestaw  opatrunkowy  i  podstawowe  środki  ochrony   
  ratownika 

- zagrożenia  wynikające  z  udzielania  pierwszej  pomocy 

 
30 min 

Zasady  postępowania  na  miejscu  wypadku: 

- ocena  wypadku  i  wezwanie  pomocy 

- szybka  ocena  wstępna  i  segregacja  poszkodowanych 
- Podstawowe  Podtrzymywanie  Życia 
- szczegółowe  badania  powtórne 

- właściwa  pierwsza  pomoc 
- pomoc  kwalifikowana 

 

20 min 

Krwotok 

- postępowanie  w  przypadku  krwotoku 
- postępowanie  w  przypadku  amputacji 

 
 80 min 

Zaburzenia  stanu  świadomości: 

- uraz – obrażenia  czaszkowo – mózgowe 

- wylew  krwi  do  mózgu 
- omdlenie 

- padaczka 
- zawał  serca 
- zatrucia 

- wstrząs 

 
20 min 

Zachłyśnięcie - ciało obce  w  krtani  lub  tchawicy 
- ciało  obce  w  gardle  lub  przełyku 

45 min Podstawowe  sposoby  podtrzymywania  czynności  życiowych 

25 min Porażenie  prądem  elektrycznym 

 

80 min 

Rany: 

- budowa  i  czynność  skóry 
- zakażenia 
- ogólne  zasady  postępowania 

- rodzaje  ran 
- opatrunki 

- ciało  obce  w  ranie 
- ciało  obce  w  oku 
- oparzenia 
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60 min 

Złamanie  kości  i  uszkodzenie  stawów: 

- budowa  szkieletu 
- złamania  kości 
- rozpoznanie  złamania 

- powikłania  złamań 
- ogólne  zasady  pomocy  w  złamaniach 

- sposoby  unieruchamiania (obłożeniem  sztywnym  przedmiotami, 
odpowiednim  ułożeniem, za pomocą chust trójkątnych) 
- uszkodzenie  stawów – skręcenia  i  zwichnięcia 

Razem: 8 godzin dydaktycznych 

 

Zajęcia składają się przede wszystkim z ćwiczeń. Omówienia teoretyczne stosowane  

są jedynie jako wstęp. 
Zajęcia praktyczne odbywają się zarówno na pozorantach, jak i na fantomach. 

Pozoracje urazów wykonywane są przy użyciu profesjonalnych środków do charakteryzacji. 

Podczas ćwiczeń wykorzystywane są fantomy ze wskaźnikami umożliwiającymi 
kontrolowanie poprawności wykonywanych ćwiczeń. 

Zajęcia poprowadzi Pan Marian Ostrowski – ratownik medyczny. 
Na zakończenie zajęć każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia 

specjalistycznego szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej zgodnie z zapisem 

art. 2091 Kodeksu Pracy.    
 

 
 
 

……………………………………. 
 

Art. 2091 . § 1. Pracodawca jest obowiązany:  
1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, 
zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;  

2) wyznaczyć pracowników do:  
a) udzielania pierwszej pomocy,  

b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;  
3) zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w 
zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz 

ochrony przeciwpożarowej.  
§ 2. Działania, o których mowa w § 1, powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu 

prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających 
na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.  
§ 3. Liczba pracowników, o których mowa w § 1 pkt 2, ich szkolenie oraz wyposażenie 

powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń.  
§ 4. W przypadku zatrudniania przez pracodawcę wyłącznie pracowników młodocianych lub 

niepełnosprawnych – działania, o których mowa w § 1 pkt 2, może wykonywać sam 
pracodawca. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio. 


