Szanowny Uczestniku,
Witamy przed kursem BLS dla Personelu Medycznego American Heart Association z zakresu
podstawowych zabiegów resuscytacyjnych u osób dorosłych. Otrzymaliście Państwo materiały (podręcznik
uczestnika kursem). Proszę o zapoznanie się z tymi materiałami przed zgłoszeniem się na zajęcia. Dzięki temu
uczestnictwo w kursie będzie bardziej efektywne. Chciałbym prosić o zapoznanie się ze stroną 27-28 oraz 3940. Na tych stronach znajdziecie Państwo arkusze ewaluacyjne czynności ćwiczonych podczas zajęć.
Witamy również przed kursem BLS Instructor Course American Heart Association
Otrzymaliście Państwo płytę CD z materiałami dla Instruktorów BLS AHA. Proszę o zapoznanie się z tymi
materiałami przed zgłoszeniem się na zajęcia. Wydrukujcie Państwo podręczniki instruktorskie lub wrzućcie
je na tablet (jak Wam wygodniej ale zalecamy wersję wydrukowaną) - będziemy z nich korzystać !
Spotkamy się w siedzibie przy ul. Gallusa 12 , sala 15 w Katowicach w dniach 21-23 października 2016
roku.
Zajęcia w piątek rozpoczną się o godzinie 12.00. - podczas piątkowych zajęć przewidziany jest poczęstunek
(kawa/ciastko).
Zajęcia w sobotę i w niedzielę rozpoczną się o godzinie 9.00 i potrwają do godzin popołudniowych. Podczas
tych zajęć przewidziane są zarówno przerwy kawowe z poczęstunkiem, jak również obiad w połowie zajęć.


Prosimy o przybycie 15 min przed rozpoczęciem zajęć.

Przygotowanie do kursu:
Prosimy założyć wygodną odzież oraz wygodne obuwie. W trakcie kursu odbywać się będą ćwiczenia
doskonalące umiejętności, wykonywane przy użyciu rąk, w pozycji klęczącej, zgiętej, stojącej, które będą
wymagały także użycia siły (uciskanie klatki piersiowej). Po przybyciu na kurs należy poinformować
instruktorów o występowaniu schorzeń narządu ruchu, które uniemożliwiają czynny udział w kursie. W
ramach ustalonych wymagań dotyczących ukończenia kursu instruktor postara się dostosować program kursu
do możliwości uczestnika.
Po ukończeniu kursu otrzymacie Państwo oficjalny certyfikat American Heart Association uznawany obecnie
w ponad 70 krajach na świecie.
W przypadku pytań dotyczących kursu proszę o kontakt z Wojciechem Wieczorkiem (nr tel. 692 423 119) lub
Markiem Dąbrowskim ( nr tel. 504 136 807)
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