Vážení posluchači,
nad rámec základního programu U3V Vám ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou
Jihomoravského kraje nabízíme kurz:

PRVNÍ POMOC od A do Z
Počet účastníků:
Garant:
Termín:
Místo konání:
Cena:

maximálně 20 osob
Vlastimil Benda
28. 4. – 19. 5. 2017, vždy v pátek od 9:30 do 11:45 hod.
(28. 4., 5. 5., 12. 5., 19. 5.)
Komenského nám. 2, Velká posluchárna č. 200 (1. patro naproti schodiště)
300,- Kč

Kurz je určen pouze pro posluchače, kteří navštěvují některý z dlouhodobých kurzů (alespoň
roční) v tomto akademickém roce 2016/2017.
Náplň kurzu:
Ze statistik bohužel vyplývá, že při skutečně kritické život ohrožující příhodě, tj. v situaci, kdy dojde u
postiženého k zástavě krevního oběhu, zbývá na záchranu jeho života doslova pouze několik
minut. Mozkové buňky začínají velmi rychle (během 3 – 5 minut) odumírat a do deseti minut jsou již
zpravidla tak poškozeny, že i pokud se pacienta s tak dlouho trvající poruchou oběhu podaří zachránit,
kvalita jeho života je zpravidla tristní.
Kvalitně prováděná laická resuscitace významně prodlužuje čas, který je vyhrazený pro účinnou
záchrannou akci, až na dvojnásobek. Uvědomíme-li si, že za běžných podmínek je spíše
nepravděpodobné, že by se posádka záchranné služby dostavila na místo příhody dříve než za 6–8
minut od vzniku příhody, je to přesně těch několik minut, o které stojí za to bojovat, neboť mohou pro
pacienta znamenat právě onu pověstnou tenkou hranici mezi přežitím a smrtí.
I v případech, ve kterých nejde bezprostředně o život, má kvalitně provedená první pomoc svůj
význam – vedle okamžitého pocitu úlevy dává nemocnému i šanci na menší druhotné poúrazové
poškození a naději na méně komplikací během další odborné péče.
V případě zájmu o kurz se přihlaste prostřednictvím elektronické přihlášky.

Elektronická přihláška do kurzu První pomoc od A do Z
Kurzovné je nutno uhradit v hotovosti minimálně týden před zahájením kurzu.

Ing. Bc. Barbora Hašková, v. r.
manažerka pro koordinaci CŽV

Vlastimil Benda, v. r.
odborný garant kurzu

