
S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USTEO-Fam-O-I-S-20/21Z

pomoc przedmedyczna
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
familiologia

US95AIWT_30S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 21 ćwiczenia 30 ZO0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

dr IWONA RAWICKA

Prowadzący zajęcia: dr IWONA RAWICKA

Cele przedmiotu:
Poznanie teoretycznych podstaw i mechanizmów występowania stanów zagrożenia życia lub zdrowia oraz ocena
podstawowych czynności życiowych. Przygotowanie do samodzielnego wykonania zabiegów przedmedycznej pomocy.
Praktyczna nauka resuscytacji bezprzyrządowej u dorosłych i dzieci.

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości z anatomii i fizjologii człowieka.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
zna teoretyczne podstawy i mechanizmy występowania
nagłych stanów zagrożenia życia lub zdrowia K_W081 EP1

umiejętności

posiada umiejętność rozpoznania nagłego stanu
zagrożenia życia lub zdrowia; umie dokonać oceny
podstawowych czynności życiowych

K_U081 EP2

posiada umiejętność organizowania zabezpieczenia
rejonu zdarzenia, alarmowania otoczenia i wzywania
fachowej pomocy

K_U082 EP3

umie udzielić pomocy przedmedycznej z zakresu
pierwszej pomocy K_U083 EP4

kompetencje społeczne
jest zmotywowany do tego, by działać rozważnie i
zdecydowanie w sytuacji zagrożenia czyjegoś życia lub
zdrowia, kierując się dobrem drugiego człowieka

K_K041 EP5

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: pomoc przedmedyczna

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Pierwsza pomoc: aspekty prawne i etyczne - interpretacja przepisów 1

2
2. Ogólne zasady postępowania na miejscu wypadku. Zabezpieczenie udzielającego pomocy przed
zakażeniem 1

2
3. Ocena stanu osoby poszkodowanej, rozpoznanie stanu zagrożenia życia lub zdrowia, kontrola
podstawowych funkcji życiowych 1

24. Służby ratownicze. Wzywanie pomocy medycznej i meldunek o wydarzeniu 1

15. Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy 1

26. Zasady opatrywania ran. Pierwsza pomoc przy krwotoku zewnętrznym 1
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27. Pierwsza pomoc przy usuwaniu ciał obcych 1

28. Pierwsza pomoc przy urazach kostnych i stawowych, urazach głowy i kręgosłupa 1

19. Pierwsza pomoc przy hipo- i hiperglikemii 1

210. Sposoby udrażniania dróg oddechowych. Pierwsza pomoc przy utracie przytomności i omdleniu 1

211. Pierwsza pomoc ofiarom tonięcia. Pierwsza pomoc przy porażeniu prądem i piorunem 1

112. Działanie wysokiej i niskiej temperatury na organizm człowieka 1

213. Pierwsza pomoc przy zatruciu. Pierwsza pomoc przy ataku padaczki 1

214. Pierwsza pomoc przy zawale mięśnia sercowego. Nagłe zachorowania 1

215. Wydarzenia masowe - wsparcie psychologiczne 1

416. Zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej dorosłego i dziecka 1

przekaz informacji z wykorzystaniem środków technicznych do prezentacji wybranych treści
ćwiczenia w grupie w warunkach symulowanychMetody kształcenia

Colquhoun M.C., Handley A.J., Evans T.R. (2006): ABC resuscytacji, Wrocław

Polska Rada Resuscytacji (2010): Wytyczne resuscytacji 2010 Europejskiej Rady Resuscytacji, www.prc.krakow.pl/2010

Traczyk W.Z. (2010): Fizjologia człowieka w zarysie, Warszawa

Zawadzki A. (2006): Medycyna ratunkowa i katastrof, Warszawa
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Gomułka W.S., Rewerski W. (2000): Encyklopedia zdrowia, t. 1 i 2, Warszawa

Pousada L., Osborne H.H., Levy D.B. (2000): Medycyna ratunkowa, Wrocław

Sefrin P., Shuna R. (2000): Postępowanie w nagłych przypadkach, Wrocław

Szwałkiewicz E. (2000): Zasady podnoszenia i przemieszczania pacjentów, Wrocław

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

2Przygotowanie się do zajęć

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń (na ocenę) - na podstawie kolokwium (testu pisemnego) oraz aktywnego udziału w zajęciach
ćwiczeniowych grup.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest równa ocenie otrzymanej z zaliczenia zajęć. W przypadku poprawiania oceny
niedostatecznej końcowa ocena zostaje obniżona o 1,0 względem otrzymanej oceny pozytywnej (nie może być ona
jednak niższa niż 3,0).

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 pomoc przedmedyczna Ważona

1 pomoc przedmedyczna [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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10Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

2Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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