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O firmie 
 

Jesteśmy grupą ratowników 

medycznych z wieloletnim 

doświadczeniem w Państwowym 

Ratownictwie Medycznym. 

 

Ratujemy ludzi od lat, dlatego wiemy, co jest najważniejsze 

w pierwszej pomocy i jak na stres reaguje człowiek 

stykający się po raz pierwszy z sytuacją zagrożenia życia. 

Wiemy też, czego można uniknąć, jak chronić siebie, a 

przede wszystkim jak zrobić to dobrze pomimo strachu. To 

doświadczenie przełożyliśmy na nasze kursy pierwszej 

pomocy. 
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O ekipie 

 

Konrad 

Pierzchalski 

Dyplomowany Ratownik 

medyczny od 2008 roku. Obecnie 

student V roku psychologii 

ogólnej. Interesuje się 

problematyką terapii traumy 

 

 

Marcin 

Sajewski 

Ratownik medyczny praktykujący 

od 2011 roku. Przewodnik 

adeptów Sztuki Medycznej na 

Uniwersytecie Medycznym w 

Poznaniu, trener medycyny 

lotniczej w jednej z najprężniej 

rozwijających się linii lotniczych w 

Europie. Pasjonat kolarstwa i 

podróży. 

Jakub 

Skałecki 

Ratownik z pasji o ogromnej 

wiedzy i ponad czternastoletnim 

doświadczeniu pracy. Człowiek, 

którego ciągła chęć poszerzania 

wiedzy uratowała 

życie wielu ludziom.  

 

Tomasz 

Kłosiewicz 

Doktor nauk medycznych, 

ratownik medyczny, lekarz, 

wykładowca Uniwersytetu 

Medycznego i certyfikowany 

instruktor amerykańskiego 

towarzystwa kardiologicznego. 

Miłośnik dobrej kuchni i podróży. 
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Co nas wyróżnia? 

 

Kursy pierwszej pomocy mogą być proste. Angażujemy 

uczestników, stawiając ich w sytuacji pozorowanego 

zagrożenia i za pomocą kilku kroków uczymy, jak powinni 

się zachować. Dzięki temu w krytycznych sytuacjach 

reagują automatycznie i działają pomimo strachu. 

 

Ćwiczymy 

Wiemy, że zasad udzielania 

pierwszej pomocy nie da się 

przekazać bez praktyki. 

Nauczysz się, że pomoc może 

być prosta jak raz, dwa, trzy tylko 

wtedy, kiedy zmierzysz się z 

sytuacją zagrożenia.  

 

 

Upraszczamy 

Najlepszy ratownik to żywy 

ratownik. Dlatego upraszczamy 

pierwszą pomoc tak, abyś 

odruchowo wiedział co i jak 

zrobić w sytuacji zagrożenia. 

Uświadamiamy 

Pokazujemy, że pierwsza pomoc 

opiera się na działaniu. Nauczysz 

się tego analizując 

z instruktorem konkretne sytuacje 

i szukając dla nich najlepszych 

rozwiązań.  

 

 

Kursy także 

po angielsku 

W przypadku grup łączonych 
prowadzimy kursy w dwóch 
językach. 
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ZAKRES 
  

 

Pediatryczny kurs pierwszej 

pomocy 

Stany zagrożenia życia i zdrowia u dzieci  

i niemowląt. Pakiet „Friends & Family” 

 

Zakres szkolenia 3h: 

- Aspekt prawny udzielania pierwszej pomocy 

- Łańcuch przeżycia 

- Różnice anatomiczne i fizjologiczne u dzieci 

- Podział dzieci ze względu na wiek 

- Zasady komunikacji z dzieckiem w sytuacji zagrożenia  

zdrowia i życia 

- Trzy kroki bezpiecznej pierwszej pomocy 

- Atraumatyczne obracanie dziecka z brzucha na plecy po 

upadku, ocena stanu dziecka 
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- Postępowanie z dzieckiem nieprzytomnym 

oddychającym/nieprzytomnym nieoddychającym 

- Resuscytacja krążeniowo oddechowa + RKO z użyciem AED 

- Symulacje zdarzeń 

 

- Hiperwentylacja i bezdech afektywny (zanoszenie się u dzieci). 

- Zadławienia u dzieci 

- Napad drgawek u dzieci (padaczka i drgawki gorączkowe) 

- Alergia i wstrząs anafilaktyczny, rozpoznanie i postępowanie 

- Spożycie chemicznych środków żrących i zatrucia, 

postępowanie 

- Symulacje zdarzeń 

 

- Poparzenia termiczne, postępowanie 

- Porażenie prądem, postępowanie 

- Obrażenia poszczególnych części ciała 

- Zasady postępowania z ranami, opatrywanie ran 

- SIDS 

- Lekarz rodzinny, nocna i świąteczna opieka zdrowotna, ZRM i 

SOR, kiedy i gdzie szukać pomocy 
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Informacje dodatkowe: 

 
- Każdy uczestnik po ukończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie 

w/g wzoru MEN  

- Kursy odbywają się we wskazanej przez Państwa lokalizacji 

- Zapewniamy pełne zaplecze ćwiczeniowe, w tym fantomy,  

fantomy dziecięce, defibrylatory treningowe(AED) z podziałem na  

dzieci i dorosłych, apteczki oraz opatrunki treningowe; 

- Gwarantujemy że każda biorąca udział w kursie osoba, poza 

wiedzą teoretyczną, w pełni przećwiczy omawiane stany 

zagrożenia zdrowia i życia 

- Szkolenie według najnowszych wytycznych ERC 

- Kwota szkolenia na terenie powiatu poznańskiego  

wynosi 800 PLN brutto i przewidziany jest dla grupy do 6osób. 

 

Zaufali nam:  
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Bezpieczeństwo to świadomość,  

że można liczyć na pomoc innych,  

ale także pewność,  

że samemu jest się w stanie jej udzielić.  

 

 

Chcesz poznać nas lepiej? 

 

www: pomogebomoge.com 

FB: @pomogebomoge 

IG:  pomoge_bo_moge 

 

 

 

Skontaktuj się z nami: 

Napisz: marta@pomogebomoge.com 

Zadzwoń: +48 507 723 519 
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