СПАСИ ЖИВОТ
Обучение по първа помощ, одобрено от МОН,
носещо един квалификационен кредит на
учителите и педагогическите специалисти

„Спаси живот“ – обучителна програма, одобрена от МОН

Представяме на Вашето внимание
обучение по първа помощ в
съответствие с разпоредбите на
раздел III от Закона за
предучилищно и училищно
образование и НАРЕДБА No 12 от
01.09.2016 г. за статута и
професионалното развитие на
учителите, директорите и другите
педагогически специалисти.

След завършване на
обучението, на всеки
участник се присъжда
един (1)
квалификационен
кредит.

Защо познанията по първа помощ са важни?

Всяка година около 2.2 млн. деца по света
претърпяват инциденти в училище.
Близо 80% от нараняванията са предсказуеми и
могат да бъдат избегнати, ако
преподавателите са обучени как да реагират
правилно.
Oбучените да оказват първа помощ намаляват
последствията от тези наранявания до 60%.
Децата са най‐уязвимата популация, с
най‐висока честота на травматизма!

За обучението „Спаси живот“

„Спаси живот“ ще запознае
учителите и педагогическите
специалисти с най-често срещаните
спешни детски състояния в училище.
Ние ще ви покажем как да регирате
правилно и максимално бързо в
случай на инцидент.
Вашите познания ще могат да спасят
човешки живот, което ги прави
безценни!

Цели на обучението

Целта на курса е да запознае и подготви всеки
участник за най-често срещаните спешни детски
състояния в училище и детската градина и как
да реагира правилно в случай на инцидент с
ученик.

Програмата е разработена на базата на
водещите
съвременни
концепции
и
ръководства в областта на първата долекарска
помощ и спешната медицина, одобрени от
Световната Здравна Организация.

Цели на обучението

Особен
акцент
се
поставя
върху
изграждането на задълбочени теоретични
познания и реални практически умения за
оказване на първа помощ, както и работа в
екип.
Теоретичните лекции са обвързани с
логически следващи ги практически
упражнения, задачи и реални случаи, като
съотношението теория/практика е 40:60.

Защо обучението „Спаси живот“ Ви е необходимо?
• Детските учители и преподавателите са първа линия
на помощ при възникване на критична ситуация с
дете в рамките на училищното заведение.
• Редица случаи изискват прилагането на първа
помощ да започне в рамките на първите няколко
минути след възникналия инцидент.
• Ежедневната работа с деца, изисква познания,
касаещи спецификата на травматизма в детска
възраст, както и подготовка за най-честите критични
ситуации.
• Познанията по първа помощ могат да бъдат усвоени
от всеки и са безценни.

Програма на обучението – Лекционна част

• Основни принципи при оказване на
първа помощ
• Първа помощ при деца – специфика
• Как да работим в екип, приоритети
в първата помощ
• Сърдечен масаж (техника, принцип)
• Рани - относителни чисти и
замърсени, обработка

Програма на обучението – Лекционна част

• Травми, видове травми - глава,
крайници,торс
• Кръвотечения (техники на
кръвоспиране)
• Задавяне
• Изгаряне
• Чуждо тяло
• Заболявания – епилепсия, астма

Програма на обучението – Практическа част
• Сърдечен масаж • Обездвижване • Кръвоспиране
С помощта на модерно оборудване, всеки участник индивидуално
изпълнява всяка животоспасяваща техника!

Форма на обучение

Програмата предвижда 12 часа присъствена и 4 часа
дистанционна форма на обучение.
Присъствената форма ще се провежда в рамките на един ден
и може да бъде на място в учебното заведение.
За дистанционната форма на обучение е разработен онлайн
достъп до теоретични материали и тестове върху материала.
Всеки преминал през онлайн платформата ще получи
индивидуален сертификат за успешно преминат курс по
първа долекарска помощ, носещ 1 кредит.

Защо да изберете Академия Първа Помощ?
Съвременен, интерактивен метод на обучение, базиращ се на богата
практическа част, работа с манекени, тренажори, видео материали и
лекционен материал на достъпен език.

За последната година имаме
проведени над 230 обучения с
повече от 3200 участници. От тях
10 детски заведения и 5 основни
училища

Екипът на “Академия Първа
Помощ” е съставен от лекари с
различни специалности.

Референции за обучението ни, можете да получите от:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ДДГ "Младост" - София
ДДГ " Слава " - София
ДДГ "Средец" - София
ЧДГ "Симба" - София
ЧДГ "Детски свят" - София
ДГ Фънки Мънки - София
ЧДГ "Ян Бибиян" - София
ЧДГ „ВЕСЕЛОТО ГАРДЖЕ“ - София
ДГ №158 „Зора“– София
ОДЗ 189 "Сто усмивки" – София
ОДЗ № 175 „Слънчеви лъчи” – София
Частно немско училище „Веда“– София
"Св. св. Кирил и Методий" - гр. Козлодуй

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Основно прогресивно училище 1 – НПУ1– София
108 СУ „Никола Беловеждов” – София
Профилирана гимназия с преподаване на чужди
езици – Плевен
Профилирана Природо-математическа гимназия
"Акад. проф. д-р Асен Златаров" - Ботевград
ОУ "Никола Йонков Вапцаров"- Ботевград
ОУ "Проф. Марин Дринов"- Кюстендил
ОУ "Христо Ботев"с.Абланица - Велинград
St. George International School & Preschool – София
164 Гимназия с преподаване на испански език
„Мигел де Сервантес – София

Запишете се сега! Бъдете подготвени!
Спасете живот!

За контакт: д-р Витан Витанов
Телефон: 0882 714 145
E-mail: info@ academyfirstaid.com
https://academyfirstaid.com/

