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OFERTA

Firma Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DIAMED ma zaszczyt zaprosić Państwa do skorzystania 
z oferty szkoleniowej z zakresu kursu kwali�kowanej pierwszej pomocy. Już od ponad 2 lat specjalizujemy 
się w organizacji i przeprowadzaniu szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Naszą ofertę kierujemy do wszystkich osób, które chcą 
podnieść swoje kwali�kacje, pracowników i członków 
organizacji ratowniczych lub mundurowych np.:

• strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej 
Straży Pożarnej,

• ratowników wodnych,

• ratowników górskich,

• funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, 
Służby Celnej, Służby Więziennej itp..

• Wykwali�kowaną kadrę instruktorską - ratowników medycznych i strażaków, którzy swoje 
doświadczenie opierają na wieloletniej pracy w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego i Kraj-
owego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a także psychologa, który jest czynny i aktywny zawodowo;
• Nowoczesny sprzęt - spełniający wszelkie normy i wymagania, którym posługują się służby ratownicze 
na całym świecie;
• Fantomy - odwzorowujące anatomiczną budowę ciała człowieka dorosłego, dziecka i niemowlęcia, aby 
jak najlepiej mogły posłużyć do nauki części praktycznej kursu;
• Pozorantów i sprzęt - chcąc, aby symulowane zdarzenia były wiarygodne posługujemy się sprzętem do 
symulacji ran, a także pozorantami i kaskaderami, którzy doskonale znają swoje role i świetnie się w nie 
wcielają;
• Ambulanse - dbając o najmniejsze szczegóły do akcji angażujemy nasze ambulanse;
• Materiały dydaktyczne - wiedząc, jak ważna jest wiedza teoretyczna, dla kursantów stworzyliśmy skrypt, 
którego treść, jak i wszystkie prezentacje oraz wykłady zostały przygotowane na podstawie standardów 
Europejskiej Rady Resuscytacji oraz International Trauma Life Support.

Podczas zajęć do Państwa dyspozycji oddajemy:
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O KURSIE

Kurs składa się z 66 godzin zegarowych. Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników jednostek
współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne do realizacji zadań z zakresu 
ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego
zagrożenia zdrowotnego kwali�kowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania 
ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

PODCZAS KURSU DOWIESZ SIĘ:

• jak funkcjonuje system Państwowego Ratownictwa 
Medycznego,

• co to jest respirator i jak on działa,

• ile tlenu powinien dostać poszkodowany,

• jakie są techniki ewakuacji poszkodowanych ze strefy 
zagrożenia,

• co znajduję się w torbie ratowniczej PSP R-1,

• jak nawiązać kontakt z poszkodowanym,

• i inne.

Kurs zakończony jest egzaminem składającym się z części teoretycznej i praktycznej. Pozytywne zaliczenie 
obu części skutkuje wydaniem certy�katu i przyznaniem tytułu RATOWNIKA.

EGZAMIN

Jeżeli jesteś ratownikiem,
któremu skończył się okres

ważności certy�katu
nasza �rma prowadzi

KURS RECERTYFIKACYJNY !

Skierowany jest do osób, które ukończyły 
pełny kurs 66 godzinny i po upływie 3 lat 

straciły ważność certy�katu.
Stanowi on przypomnienie wiedzy 

praktycznej i teoretycznej.

RATOWNIK

W ramach podjęcia stałej współpracy z Państwa jednostką oferujemy w formie GRATISU:
• przeszkolenie z pierwszej pomocy pracowników administracyjnych Państwowej Straży Pożarnej,

• raz do roku ćwiczenia z użyciem ambulansów wraz z załogą,

• pomoc przy zakupie sprzętu ratowniczego np. AED po hurtowych cenach.

CENY NEGOCJUJEMY INDYWIDULANIE!


