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Tełłrat działania:

,"Cykliczne zaięcia szkoleniowe z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznei realizowane w

ramach Programu Wielkiei orkiestry śrłiątecznej Pomocy'n.

Liezb a u czestników objgyeh prredsięwuźęciem:

od września 2oo8 roku w zajęciach uczestniczyło około 1_8o wychowanków.

okres trwania działenia :
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o nabywanie umiejętności zachowania się \ńi roznych s1.tuacjach zagrilżających zdrowiu lub

Ąciu,
. nabywanie umiejętności prawidłowego wezwania sfuzb ratowniczycĘ
. nabywanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedyczą€}.

Cele podej mołłanyth działgń :



Złvi ęłły opis reałirłcji :

Zajęcia odbywaj się raz w semestrze dla wszystkich wychowanków.

W trakcie zajęć nieletni zapoznawani są z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy

przedmedycznej, a następnie realizują ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem, między innymi

specjal istycznych fantomów.

Uąyskane efekty:

Nieletni potrafią w prawidłowy sposób zachować się w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu, a

takźe wiedzą jakie działania mogą się przyczynić do uratowania zdrowia i życia poszkodowanego.

Potrafią udzielić w sposób profesjonalny pierwszej pomocy przedmedycznej.

Napotkcne problemy:

brak

Wnioski zrełlśzacji i plany na przysrłość:

W trakcie kolejnych szkoleń nieletni dowiedzą się jak postępować w przypadku napadu drgawek osoby

posiadającej epilepsję.

Materia$, które mogą hyć potrzebne do prxwidło'loej łealiucji usprałłlnienia np. w4ory dokumentów i
fotmularzy, schemdy, p?ag?emy sz*aleń, materiaĘ łrullłimedialne łtd

Link do strony' na htórej łtajdłlią sĘ dodatkowe informacje o realizaeji przedsipłzięcia w plaaiwce oraz

dobrej pralttyki -wmw ąlsdn :

Wyrażam zgodę na zamieszezenie na stranie internetowej Ministershła Sprmeiedliłuości informacji na
temat pr*edstau,ianego prz7'kładu dobrĘ praktykŁ
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Ministerstwo Sprawiedliwości zastrzega sobie prawo do zamieszczenia na stronie

internetowej urzędu tylko wybranych przyHadów dobrej praktyki.


