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KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA
Nazwa modułu/przedmiotu:
Doraźna pomoc przed medyczna

Kod: MK_12

Kierunek studiów
KOSMETOLOGIA

Profil kształcenia:

Rok/semestr

praktyczny

I/I

Specjalność

Język wykładowy:

Status modułu:

polski

obligatoryjny
Liczba punktów ECTS:

Godziny: 15/15

2

Wykłady
-

Ćwiczenia/Laboratoria

Stopień studiów
I

Forma studiów

Obszary kształcenia

Podział ECTS*

stacjonarne

OM_1

100%

15/15

Projekty/seminaria
-

Rodzaj modułu w programie studiów: podstawowy
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych:
Podstawowa wiedza z zakresu budowy i fizjologii człowieka
Cele kształcenia
C1. Przekazanie wiedzy dotyczącej podstawowych zasad postępowania profilaktyki zakażeń oraz
wyrobienie poczucia odpowiedzialności za wykonywanie profesjonalnych czynności związanych
z udzielaniem pierwszej pomocy.
C2. Przekazanie wiedzy nabycie umiejętności ratunkowych z zakresu oceny stanu poszkodowanego
i udzielenie doraźnej pomocy w zranieniu, złamaniu , zwichnięciu i amputacji urazowej oraz w
najczęściej spotykanych stanach zagrożenia życia.
C3. Przekazanie wiedzy i umiejętności bez przyrządowej resuscytacji krążeniowo
oddechowej(algorytm BLS u dorosłych, BLS u dzieci.
Treści kształcenia
Ćwiczenia
1. Zasady profilaktyki zakażeń. Definicje pojęć; aseptyka ,antyseptyka, sterylizacja, dezynfekcja ,sanityzacja ,
dezynsekcja wrota zakażenia. Rodzaje ran i sposoby gojenia.
Ocena stanu poszkodowanego i udzielenie pierwszej pomocy w; zranieniach, krwawieniach, krwotokach,
złamaniach zwichnięciach , skręceniach.
2. Pierwsza pomoc w najczęściej spotykanych stanach zagrożenia życia; ostre zatrucia, hipoglikemia i
hiperglikemia, zawał mięśnia sercowego, wstrząs anafilaktyczny, hypowolemiczny , napad padaczki.
Wpływ czynników środowiska na organizm. Udzielenie pierwszej pomocy w przegrzaniu organizmu, udarze
cieplny , oparzeniu, hipotermii, odmrożeniu. Porażenie prądem elektrycznym.

3. Resuscytacja krążeniowo –oddechowa, algorytm BLS u dorosłych , algorytm BLS u dzieci.
Metody udrażniania dróg oddechowych, sposoby wykonywania sztucznego oddychania. Technika
uciskania klatki piersiowej. Błędy i powikłania po masażu serca.
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Piśmiennictwo podstawowe:
1. Michael Buchfelder , Albert Buchfelder (2011) Podręcznik pierwszej pomocy. Warszawa PZWL.
2. Red.Witold Jurczyk i Andrzej Łakomy (2008) Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia. Kraków FHU
Grzegorz Słomczyński.
3. Red.prof.dr hab. Med.Janusz Anders (2011) Podręcznik dla studentów .Pierwsza pomoc i resuscytacja
krążeniowo-oddechowa.Wydawca polskaRada Resuscytacji. Kraków .
4. Anna Chrząszczewska. Bandażowanie Warszawa PZWL. 2010

Końcowa forma zaliczenia modułu : Zaliczenie praktyczne +pisemne opisowe
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