
Nazwa kierunku studiów Biokosmetologia 
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Kwalifikowana pierwsza pomoc 

Qualified first aid 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu  fakultatywny 

Poziom studiów I 

Forma studiów stacjonarne 

Rok studiów dla kierunku II 

Semestr dla kierunku 4 

Liczba punktów ECTS z podziałem na 

kontaktowe/ niekontaktowe 

2 (1,24/0,76) 

Tytuł naukowy / stopień, imię i 

nazwisko osoby odpowiedzialnej za 

moduł 

Prof. dr hab. Zbigniew Grądzki 

Jednostka oferująca moduł Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych 

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie 

Cel modułu Celem modułu jest przygotowanie studentów do 

udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w 

miejscu zdarzenia osobom w stanie nagłego 

zagrożenia życia i zdrowia do czasu przekazania ich 

służbom systemu Państwowe Ratownictwo 

Medyczne. W ramach szczegółowych celów 

kształcenia uwzględnia się zdobycie i utrwalenie 

podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej 

pomocy, kształtowanie poczucia odpowiedzialności 

za jakość udzielanej pomocy oraz kształtowanie 

właściwej postawy etycznej u osób podejmujących 

czynności ratunkowe. 

Wymagania wstępne i dodatkowe Bez wymagań wstępnych i dodatkowych 

Treści programowe modułu Organizacja systemu ratownictwa medycznego w 

Polsce (podstawy prawne). Bezpieczeństwo w 

miejscu zdarzenia (własne, świadków, 

poszkodowanego). Sprzęt wykorzystywany do 

udzielania pomocy, w tym defibrylator - zasada 

działania, wskazania i przeciwwskazania do użycia. 

Ocena podstawowych funkcji życiowych 

poszkodowanego, ocena obrażeń ciała. 

Poszkodowany nieprzytomny. Resuscytacja 

krążeniowo-oddechowa (dorosły, dziecko, 

niemowlę). Defibrylacja jako element resuscytacji 

krążeniowo-oddechowej. Udzielanie pierwszej 

pomocy poszkodowanym we wstrząsie. Udzielnie 

pomocy w innych stanach nagłych (drgawki, 

cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, 

zatrucia, podtopienie). Urazy mechaniczne i 

obrażenia ciała (złamania, zwichnięcia, skręcenia, 

krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, 

kręgosłupa, głowy i kończyn). Urazy chemiczne, 

termiczne, elektryczne (zagrożenia środowiskowe). 

Ewakuacja ze strefy zagrożenia. Psychologiczne 

aspekty wsparcia poszkodowanych. 
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Planowane formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Ćwiczenia seminaryjne, prezentacje multimedialne, 

demonstracje sposobów udzielania pierwszej 

pomocy, ćwiczenia praktyczne 

 


