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Програма розрахована на підготовку немедичних працівників, професійна
діяльність яких не передбачає ризику отримання травматичних пошкоджень,
отруєнь: офісні працівники, працівники сфери послуг, викладачі та інше.

Саме Ви можете врятувати чиєсь життя в критичній ситуації!
Якщо Ви не маєте відповідних навичок для надання допомоги, ми
допоможемо отримати ці практичні навички.
Ключові переваги програми.
Сертифікатна навчально-тренувальна програма передбачає надання
слухачам теоретичних знань і освоєння ними практичних навичок з основ
підтримки життя (базова допомога), що відповідає вимогам міжнародної програми
BLS (basic life support): надання домедичної допомоги при порушеннях або зупинці
дихання, серцево-судинних розладах, а також надає слухачам уявлення про методи
збереження здоров’я; розпізнавання критичних та термінальних станів і
запобігання порушення процесів життєдіяльності.
Курс охоплює поняття про невідкладний стан людини, визначення ознак
зупинки серця, порушення дихання, правила дотримання власної безпеки, виклику
бригади швидкої медичної допомоги та рятувальників, порядок надання
домедичної допомоги при зупинці серця, порушенні дихання, а також у випадках
виникнення критичних станів.
Результати програми.
Отримані практичні навички дозволять надавити першу допомогу у
надзвичайних ситуаціях: проводити серцево-легеневу реанімацію, відновлювати
прохідність дихальних шляхів, користуватися засобами, що входять до аптечок.
Отримані компетенції допоможуть немедичним фахівцям-практикам на новому
якісному рівні здійснювати професійну діяльність, нададуть конкурсні переваги на
ринку праці.
Формат роботи: дистанційний курс, інтерактивні лекції, семінарипрезентації, вирішення ситуаційних задач, практичні заняття та навчальні
тренування (тренінги-практикуми).
Обсяг дисципліни – 1 кредит ЕКТС відповідає 30 академічним годинам.
Тривалість програми – 2 тижні (20 год.) – дистанційного навчання (лекції,
семінари-презентації), 2 дні (10 год.) – очного навчання (семінари-тренінги,
підсумки).
По закінченню підготовки Ви отримаєте Сертифікат Ніжинського
державного університету імені Миколи Гоголя (30 год.).
Вартість навчання – 920 грн. Кількість осіб у групі – 10.
Початок навчання – по мірі комплектування груп.
Контактна особа: доц., к.м.н. Петрюк С.Є., e-mail: petruk.se@ndu.edu.ua,
телефон – 066-800-28-23.

