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Moduł podstawowy (3h): 

Moduł podstawowy stanowi bazę każdego szkolenia organizowanego 

przez pomogę bo mogę. Jest to trzygodzinny intensywny trening 

podstawowych umiejętności związanych z udzielaniem pierwszej pomocy. 

Na wstępie uczymy kursantów 3 podstawowych kroków pierwszej 

pomocy, uczymy jak rozpoznać osobę w stanie zagrożenia życia i jak 

prawidłowo wezwać pomoc. Prezentujemy prawidłowe postępowanie 

osobom z nagłym zatrzymaniem krążenia, poszkodowanym 

nieprzytomnym, a także przedstawiamy podstawowe zasady pracy z 

poszkodowanym przytomnym. Każdy z kursantów ćwiczy wysokiej jakości 

uciskanie klatki piersiowej u osoby z nagłym zatrzymaniem krążenia, 

układa poszkodowanego w pozycji bocznej, przekręca go z brzucha na 

plecy w bezpieczny sposób. Na koniec tego modułu prowadzimy 

symulację w których uczestnicy kursu wykorzystują zdobyte umiejętności i 

łączą je w płynną całość. Na zajęciach wykorzystujemy nowy, wysokiej 

jakości sprzęt treningowy.  

Podczas tej części szkolenia od samego początku aktywizujemy 

kursantów, w wyjątkowych sytuacjach używamy prezentacji która jednak 

stanowi dodatek, a nie podstawowy element szkolenia.  

Moduł „AED” (1h): 

Podczas tej części zajęć ćwiczymy wykorzystanie automatycznego 

defibrylatora zewnętrznego podczas resuscytacji osoby z nagłym 

zatrzymaniem krążenia. Omawiane są wskazania do podłączenia 

defibrylatora, aspekty techniczne, bezpieczeństwo podczas obsługi  
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urządzenia. Każdy z uczestników ćwiczy na wysokiej jakości 

defibrylatorach treningowych. 

Ten moduł jest uzupełnieniem modułu podstawowego. Jego zawartość 

ściśle odnosi się do umiejętności resuscytacji omawianej w module 

podstawowym. 

 

Moduł „nieurazowe stany nagłe” (2h) : 

W tym module przybliżamy uczestnikom kursu problematykę 

podstawowych stanów zagrożenia życia seniorów, takich jak: zawał 

mięśnia sercowego, udar mózgu, napad drgawek, omdlenie, cukrzyca. 

Po krótkiej dyskusji prowadzimy symulacje, w których uczestnicy mogą 

wykorzystać zdobytą wcześniej wiedzę, a także umiejętności z modułu 

podstawowego. Dodatkowym ćwiczeniem jest umiejętność postępowania 

w przypadku zadławienia u seniora. 

Moduł „anafilaksja” (1h) : 

W tym module omawiamy zagadnienie anafilaksji oraz wstrząsu 

anafilaktycznego. Przedstawiamy oraz ćwiczymy z kursantami 

rozpoznanie oraz prawidłowe postępowanie w ramach pierwszej pomocy. 

Uczymy również posługiwania się automatyczną ampułkostrzykawką z 

adrenaliną, którą poszkodowany może przy sobie posiadać. Do ćwiczeń 

wykorzystujemy trenażery realnych urządzeń terapeutycznych. 

 


