
 

 

Kurz Základní norma zdravotnických znalostí 
 

13. – 14. března 2010 
 

Kurz první pomoci v rozsahu 12-hodinové normy, na který má ČČK 
Evropský certifikát pro první pomoc (EFAC), který mu udělila Evropská komise pro 
první pomoc v Bruselu. Kurz je akreditován MŠMT. Zájemci musí být starší 16-ti let. 
 

Kurz se koná v sobotu a v neděli 
13. a 14. března 2010 vždy od 9:00 do 
cca 15:00 hodin (kolem poledního bude 
zařazena přestávka na oběd) v našich 
prostorách Kuncova 2573/3a, Praha 13 
(5 min. od stanice metra Stodůlky - 
vystoupit a projít rovně přes 
Šostakovičovo náměstí, před pizzerií 
Maják odbočit vlevo po cestě pro pěší 
směrem na starý kostel ve Stodůlkách a 
obejít zářivě žlutou budovu TJ Sokol 

z pravé strany. Vlevo od terasy s barem (a slunečníky) vejít do areálu fotbalového 
hřiště (červeně natřená brána). Školící místnost se nachází ve žluté budově nad 
fotbalovým hřištěm. Nalezení není tak složité, jak podle popisu vypadá.) 
 

Kurz je ukončen závěrečným testem z probírané látky. Absolventi kurzu obdrží 
průkaz s platností 4 roky a osvědčení o absolvování kurzu. 
S sebou doporučujeme přezůvky a zápisník a tužku. 
 

Cena kurzu: 800,- Kč. V ceně je 
zahrnuta učebnice Základní norma 
zdravotnických znalostí. Kurzovné se hradí 
bankovním převodem na náš účet (na 
základě Vašeho přihlášení Vám zašleme 
potřebné údaje) před zahájením kurzu, 
případně lze po dohodě vystavit fakturu 
 

Seznam probíraných témat: 
1. den 
Základní chování ošetřujícícího 
Kontrola životních funkcí poraněného 
Ošetření masivního krvácení 
Dýchací obtíže, poranění hrudníku a plic 
Bezvědomí, bezdeší, zástava oběhu 
Transport a polohování poraněných 

2. den 
Poranění pohybového aparátu  
Rány 
Tepelná a chemická poranění 
Náhlá interní onemocnění 
Mozkolebeční poranění 
Praxe, opakování 
Závěrečný test 

 
 
Kontakt na pořadatele a přihlášení: 
Oblastní spolek ČČK Praha 1, Pohořelec 25/111, 118 00 Praha 1 
Eva Bernatová, tel: 606 874 860 
prvni.pomoc@cckpraha1.cz 
www.cckpraha1.cz  
Uzávěrka přihlášek 5. března 2010 (nebo do naplnění kurzu) 
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