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Pierwsza pomoc przedmedyczna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
biologia człowieka

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (licencjat)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WBiHZBBCS.L2B.1573.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Dariusz Nowakowski

Pozostali prowadzący Dariusz Nowakowski

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 20

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zapoznanie studentów z pierwszą oraz drugoplanową pomocą przedmedyczną. Kurs pierwszej pomocy
przedmedycznej prowadzony wg standardów międzynarodowych EFR (USA) przez instruktora pierwszej pomocy
EFR-PADI #612754 , zatwierdzony przez Sejm RP.



2 / 5

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie zasady pierwszej i dalszej
pomocy przedmedycznej. BC_P6S_WK20 Zaliczenie pisemne,

Aktywność na zajęciach

W2 Student zna i rozumie podstawowe akty prawne
dotyczące udzielania pomocy przedmedycznej. BC_P6S_WK19 Zaliczenie pisemne,

Aktywność na zajęciach

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi oceniać wszystkie elementy trybu
życia człowieka pod kątem ich wpływu na zdrowie.

BC_P6S_UO15,
BC_P6S_UW10

Zaliczenie pisemne,
Wykonanie ćwiczeń

U2
Prawidłowo planuje i przeprowadza wszystkie
czynności pierwszej i dalszej pomocy przedmedycznej
zgodnie z procedurami EFR.

BC_P6S_UO15 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student zorientowany na zachowania prozdrowotne
i aktywnie je propaguje. BC_P6S_KO02

Zaliczenie pisemne,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 10

Ćwiczenia laboratoryjne 20

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 10

Udział w egzaminie 2

Przygotowanie do zajęć 18

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
32

ECTS
1.1

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna; definicje, wybrane aspekty prawne i społeczne.

Wstępna pomoc.

Pomaganie innym w potrzebie.

Emocjonalne i prawne aspekty bycia ratownikiem.

Prowadzenie zdrowego trybu życia.

Rozpoznawanie problemów zagrażających życiu.

Podstawowe informacje dotyczące dalszej pomocy przedmedycznej.

Wykład

2.

Ocena sytuacji.

Stosowanie wyposażenia ochronnego.

Wstępna ocena.

Sztuczne oddychanie.

Reanimacja dorosłego przez jednego ratownika.

Reanimacja dorosłego przez dwóch ratowników.

Postępowanie w przypadku krwotoków.

Postępowanie w przypadku wstrząsu.

Postępowanie w przypadku urazu rdzenia kręgowego.

Użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).

Zadławienie.

Zastosowanie zestawu tlenowego.

Ocena obrażeń.

Ocena chorego.

Opatrywanie ran.

Unieruchamianie zwichnięć i złamań.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, Film dydaktyczny, Gra dydaktyczna, Metoda problemowa, Metoda sytuacyjna, Praca w grupie, Wykład,
Zajęcia praktyczne w warunkach symulacyjnych

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej
przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Aktywność na zajęciach, Wykonanie ćwiczeń 50%
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Dodatkowy opis

Grupa nie większa niż 12 osób.
Możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu EFR ( odpłatna)
Student zobowiązany jest posiadać środki ochrony osobistej ( rękawiczki jednorazowe, maseczki do sztucznego oddychania)
Wymagana jest bezwzględna obecność na wszystkich ćwiczeniach.

Wymagania wstępne
Brak

Literatura
Obowiązkowa

EFR - PADI podręcznik kursanta.1.
Andres J.: (2006) Pierwsza Pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Podręcznik dla studentów wyd. Polska Rada2.
Resuscytacji.
Buchfelder M., Buchfelder A: (2005) Podręcznik pierwszej pomocy. Warszawa PZWL3.

Dodatkowa

Guidelines (2000) International Consensus on Science, Circulation, Vol. 102 (suppl I); American Heart Association, Inc1.
Adam Bochenek, Michał Reicher, Anatomia człowieka. Tom 1-5. Podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy.2.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2016
Goniewicz Mariusz, Pierwsza pomoc. Podręcznik dla studentów.Wydawnictwo Lekarskie PZWL 20143.
Duckworth Andrew D., Porter Daniel E., Ralston Stuart H., Ortopedia traumatologia i reumatologia. Wydawnictwo4.
Medyczne Urban & Partner 2012
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BC_P6S_KO02
Absolwent jest gotów do podejmowania działań na rzecz środowiska przyrodniczego; jest świadomy
znaczenia bioróżnorodności. Aktywnie propaguje ochronę i dba o jakość środowiska naturalnego.
Propaguje zachowania prozdrowotne i proekologiczne.

BC_P6S_UO15
Absolwent potrafi planować zadania badawcze z zakresu biologii człowieka; organizować pracę
indywidualną oraz w zespole oraz podejmować właściwe decyzje o doborze technik badawczych, które
potrafi zastosować

BC_P6S_UW10
Absolwent potrafi objaśniać interakcje między poszczególnymi elementami ekosystemu w różnych
strefach geograficznych oraz identyfikować skutki antropopresji i ocenia zagrożenia środowiska
naturalnego a także oceniać tryb życia człowieka pod kątem wpływu na zdrowie w populacjach
współczesnych i pradziejowych

BC_P6S_WK19 Absolwent zna i rozumie najważniejsze zasady prawa, ochrony własności intelektualnej. Rozumie sens i
zasady działania komisji bioetycznych

BC_P6S_WK20 Absolwent zna i rozumie podstawowe zasady BHP i ergonomii oraz zasady pierwszej pomocy
przedmedycznej


