
 
Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve vzdělávacím programu:  

 

Zdravotník zotavovacích akcí  
Termín konání: 12. - 13. ledna a 26. - 27. ledna 2019  

Místo konání: ČSCH, Maškova 3, Praha 8  

číslo programu: A00-09-11-191   akreditace č.j.: MSMT-32774/2016-1-936  

 

Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí opravdu naučit poskytovat první pomoc, ať už na ulici ve městě, u dopravní nehody, 

při výletě do přírody, na dětském táboře, nebo při outdorových aktivitách v tuzemských podmínkách.  

 

Účastníci si upevní a praktickou formou rozšíří znalosti z oblasti první pomoci, problematiky dětských nemocí a úrazů, alergických 

a dalších akutních příhod, návykových látek v rámci pravidel uznávaných ve státech EU. Seznámí se s pravidly v oblasti ochrany 

zdraví při pořádání dětských zotavovacích akcí.  

 

Obsah jednotlivých témat zohledňuje a rozšiřuje předchozí znalosti účastníků, seznamuje účastníky se zásadami první pomoci, s 

jejich právy a povinnostmi a aktuální legislativou. Získané poznatky přispějí k dalšímu zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnostech dětí a mládeže ve volném čase.  

 

Účastníci získají oprávnění k výkonu zdravotníka zotavovacích akcí (bez omezení platnosti).  

 

Obsah programu:  
Základy stavby a funkce lidského těla - 3 hodiny  

První pomoc - teoretická část -10 hodin  

První pomoc - praktická část - 16 hodin  

Péče o nemocné - 4 hodiny  

Základy zdravotnické dokumentace - 1 hodina  

Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí - 3 hodiny  

Hygiena a epidemiologie - 3 hodiny  

Forma: prezenční  

Způsob ukončení programu: závěrečná zkouška  

 

V případě zájmu o účast na kurzu kontaktujte organizačního garanta kurzu.  
 

  Doporučeno:  pedagogové volného času, vychovatelé školských zařízení, 

učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů,  

pracovníci s dětmi a mládeží v NNO 
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              Lektoři: Bc. Martin Čapek, Bc. Petr Dušek    

               

              Garant programu:     Mgr. Vlastimil Jura  

                                                        tel.: 222 122 258 

                                                             jura@nidv.cz           

  Poplatek:  2000,- Kč, zahrnuje občerstvení. Cena je bez ubytování!   

  Hodinová dotace:  40h 
 

On-line přihlášení:  

http://helen.nidv.cz/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=64452&operace=detail  

Těšíme se na setkání s Vámi. 

 

Národní institut pro další vzdělávání    Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1  
tel.: +420 222 122 301    e-mail: praha@nidv.cz  

www.nidv.cz  
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