Usługi Ratownictwa Medycznego MiMed

Elektroterapia i interpretacja
zapisu EKG

Seminarium dla
ratowników medycznych

Program seminarium dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego
przygotowany na podstawie opracowanego przez zespół ekspertów, legitymujących się
doświadczeniem zawodowym i dorobkiem naukowym w zakresie medycyny ratunkowej, powołany
przez Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, działającego na podstawie
odrębnych przepisów oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r.
w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Poz. 1884), na podstawie art. 12e
ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2016r Poz. 1868 i 2020
oraz z 2017r Poz. 60)

Cel ogólny Kursu

Pogłębienie i aktualizacja wiadomości oraz umiejętności z zakresu zabiegów elektroterapii
wykonywanych przez ratowników medycznych bez nadzoru lekarza u osób dorosłych
i dzieci oraz aktualizacja wiadomości i umiejętności z zakresu rozpoznawania
i postępowania w zaburzeniach rytmu serca u osób dorosłych.

Szczegółowe cele Kursu
a) Usprawnienie
b)
c)
d)
e)
f)

pracy
ratownika
medycznego
przez
rozszerzenie,
zdobycie
i usystematyzowanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności niezbędnych podczas
wykonywania czynności medycznych przez ratownika medycznego,
Pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz poznanie, utrwalenie i przyswojenie praktycznych
umiejętności z zakresu postępowania e stanach zagrożenia życia wymagających
elektroterapii,
Zdobycie i utrwalenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych dotyczących zasad
korzystania z defibrylatorów manualnych
Zdobycie, usystematyzowanie i utrwalenie wiedzy na temat zapisów EKG
Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość wykonywanych zadań,
Kształtowanie właściwej postawy etycznej podczas wykonywania zadań przez ratownika
medycznego.

Czas trwania seminarium

Seminarium realizowane w minimalnym wymiarze godzin w liczbie 5. (1 godzina = 45 minut).
Realizowany w ciągu 1 dnia
Liczba punktów – 1pkt za każdą godzinę seminarium

Plan szkolenia
Lp.

Treści kształcenia

wykonanie defibrylacji ręcznej pod
kontrolą EKG, wykonanie defibrylacji
zautomatyzowanej, wykonanie
kardiowersji elektrycznej i
elektrostymulacji
zewnętrznej, wykonanie EKG,
monitorowanie czynności układu
oddechowego,
monitorowanie czynności układu
krwionośnego
RAZEM CZAS ZAJĘĆ
Ogółem czas trwania Kursu
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