Informačný list predmetu
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Lekárska fakulta
Kód predmetu: VL 009
Názov predmetu: Základy prvej pomoci
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Za semester v hodinách:
Prednáška: 0
Cvičenie: 14 hod. v blokoch á 4 h
Metóda prezenčná
Počet kreditov: 2 kredity
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester
Stupeň štúdia: 1. + 2. stupeň (MUDr.)
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kritériom pre úspešné absolvovanie predmetu je skúška testom a praktické zvládnutie základnej KPR
a improvizovanej prvej pomoci pri najčastejších úrazoch a náhlych ochoreniach. minimálna hranica úspešnosti:
60 %. Hodnotenie: Hodnotenie: A: 95 % ‐ 100 %, B: 88 % ‐ 94 %, C: 77 % ‐ 87 %, D: 66 % ‐ 76 %, E: 60 % ‐ 65 %, Fx:
60% a menej
Záťaž študenta je 36 hod.
Výsledky vzdelávania:
Študent nadobudne vedomosti a osvojí si praktické zručnosti:
- záchranná reťaz, princípy poskytovania prvej pomoci, základy KPR, riziká krvácania, bezvedomia, šoku
- prvotné vyšetrenie, kompresie hrudníka, záchranné dýchanie, tlakový obväz, improvizované
znehybnenie končatín, stabilizovaná poloha na boku, protišoková poloha, chladenie popálenín,
ošetrenie poleptania, vyslobodzovanie, prenášanie, postup pri autonehode
Stručná osnova predmetu:
Ciele prvej pomoci, záchranná reťaz
Prvotné vyšetrenie postihnutého
Základná resuscitácia dospelých a detí
Upchatie dýchacích ciest cudzím telesom
Krvácanie z rán a telesných otvorov
Bezvedomie úrazové a neúrazové
Šok a protišokové opatrenia
Poranenia kostí, kĺbov a svalov
Popáleniny a poleptania
Vyslobodzovanie, polohovanie, prenášanie
Srdcový infarkt a mozgová porážka
Prehriatie a podchladenie
Nácvik simulovaných situácií
Odporúčaná literatúra:
Dobiáš, V.: Prvá pomoc pre inštruktorov, skriptá schálené MZ SR ako odporúčaná literatúra, dostupné na
internete www.dobiasovci.sk
Dobiáš, V. a kol. Prednemocničná urgentná medicína. 2. vyd., Martin : Osveta, 2012. 723 s. ISBN 978‐80‐8063‐
255‐7
Dobiáš, V.: Urgentná zdravotná starostlivosť, Vydavateľstvo Osveta, Martin 2012, 2. doplnené vydanie, 740 s.
ISBN 8080632441.
International First Aid and Resuscitation Guidelines 2011. International Federation of Red Cross and Red
Crescent Societies, Geneva 2011, 301600 E 02/2011.
Literature will be supplied by lecturer on the first seminar
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Výučba predmetu prebieha v slovenskom a anglickom jazyku.
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 0
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Vyučujúci:
doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.6.2016
Schválil: prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
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