Co je to PrPom?
Jsme skupina mladých lidí, kteří se rozhodli učit
první pomoc. Co máme společného?
• První pomoc nás zajímá už dlouho a většina z nás pracuje ve zdravotnictví.
• Zároveň máme praxi v oblasti zážitkové pedagogiky – umíme učit zábavně, aktivně
a prakticky. Máme vyzkoušeno, že takto si lidé věci pamatují nejlépe.

Základní varianta loga

Tyto zkušenosti jsme spojili – připravujeme zážitkové kurzy první pomoci.
Už nemusíte první pomoc jen poslouchat – pojďte ji s námi ZAŽÍT!

Co jsou to ZÁŽITKOVÉ kurzy první pomoci?
Ve výuce se snažíme aplikovat moderní metody a postupy, kterým se obecně
říká „zážitková pedagogika“. Účastník kurzu je postaven do situace tvářící se ve všech
směrech jako reálná. Ošetřuje skutečné osoby s profesionálně namaskovanými
poraněními a jejich zdravotní stav se vyvíjí podle toho, jak jsou ošetřeny.
Po zásahu probíhá zpětná vazba – skupinová diskuse vedená profesionálním
instruktorem. Účastník se dozví, jak kvalitně zásah provedl. Od figurantů uslyší, jak
se cítili, když je ošetřoval. Instruktor vede debatu tak, aby byla pro všechny strany
přínosná a umožnila zúčastněným rozvíjet jejich dovednosti.

Jaké kurzy nabízíte?
Základní nabídku kurzů najdete na www.prpom.cz, kurzy s termínem ale vypisujeme
poměrně zřídka. Je mnohem jednodušší sehnat skupinu 10 lidí a nechat si od nás
ušít kurz první pomoci NA MÍRU a PŘESNĚ PODLE VAŠICH PŘÁNÍ A POTŘEB.
Co například umíme?
• Realizovat výuku přímo na vašem pracovišti / táboře / škole / …
• Připravit kurz na míru např. pro vodáky, horolezce, svářeče, elektrikáře,
		 studenty, pěstouny, učitele, motorkáře, manažery, rodiče,
cyklisty, táborníky, horaly, inženýry...
V případě zájmu nám stačí napsat na mail info@prpom.cz.

Kde najdu více informací?
Nejvíce to žije na naší facebookové stránce:
www.facebook.com/prpom.cz
Náš oficiální web najdete zde: www.prpom.cz
Dotazy nám pište na mail: info@prpom.cz
A nebo si nás chytněte na Skype: PrPom.cz
A to je vše, přejeme pěkný den!
PrPom

Doporučené postupy pro resuscitaci
vydané Evropskou resuscitační radou v roce 2015
Laická resuscitace DOSPĚLÉHO
Překlad: © PrPom – zážitkové a teambuildingové kurzy první pomoci

Nereaguje,
nedýchá normálně
Volejte záchrannou službu
(155)

Nezapomeňte si hlídat vlastní bezpečí!
Hlasitým zakřičením přivolejte pomoc!
Před vyšetřením dechu zakloňte postiženému
hlavu! Nedýchá normálně = chrčí, lapá po dechu,
nedýchá vůbec.

Povolené varianty loga

Využijte funkci hlasitého odposlechu
nebo handsfree.
Komprese provádějte SILNĚ A RYCHLE.

30 stlačení hrudníku

Stlačujte 2× za vteřinu (100–120× za minutu) do
hloubky 5–6 cm (⅓ výšku hrudníku).
Nebojte se přitlačit, není co zkazit!

2 vdechy
Pokračujte v resuscitaci
30 : 2
Jakmile je
přinesen AED, zapněte
jej a postupujte
podle instrukcí

NEDÝCHEJTE, když to neumíte!
NEDÝCHEJTE, když vás to ohrožuje!
NEDÝCHEJTE, když vám to nejde!
Pokud neumíte či nemůžete dýchat,
pokračujte nepřetržitě ve stlačování hrudníku
v rytmu 2× za vteřinu.
Ve vašem okolí může být dostupný
automatizovaný externí defibrilátor (AED).
Pokud ano, zajistěte jeho přinesení a použijte jej!
Hledání AED nesmí být důvodem k přerušení
resuscitace nebo odkladu jejího zahájení!

Neočekávejte, že jen na základě tohoto schematu dokážete nejlépe pomoci svým blízkým když
to nejvíce potřebují. První pomoc je třeba trénovat a zkoušet, přestože to — teoreticky — není nic
složitého. Nezapomínejte na to, že umět první pomoc patří k základnímu všeobecnému vzdělání
každého z nás.
Vaši zodpovědnost za to, jak umíte pomoci vašim blízkým v nouzi, za vás nemůžeme převzít,
ALE POMŮŽEME VÁM JI NÉST.
PrPom
zážitkové a teambuildingové kurzy první pomoci

