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ÁRAJÁNLAT MUNKAHELYI ELSŐSEGÉLY OKTATÁSRA
A hatályos törvényi szabályozásban meghatározott, a munkáltatókra, munkahelyekre – üzemekre – üzletekre - gyárakra - irodákra
kiterjedő előírások betartatása végett lebonyolított, munkáltató által megszervezett munkahelyi elsősegélynyújtói tanfolyam.
A mentőtiszti végzettség megfelelő jogi, elméleti és gyakorlati hátteret biztosít az elsősegély oktatások számára.
Az „Alapképzés” lefedi a munkahelyi elsősegély tematikáját. A „Defibrillátor használat” képzése készülék meglétéhez kötött!
Az árajánlat sávos jellegű, egy csoportra vonatkozik. Kérem ezt figyelembe venni a tanfolyam létszámának megszervezésekor!

BUDAPEST
PEST MEGYE
Max. 10 fős csoport
----------------------ALAPKÉPZÉS:
75.000 Ft/csoport

BUDAPEST
PEST MEGYE
Max. 16 fős csoport
----------------------ALAPKÉPZÉS:
100.000 Ft/csoport

EGYÉB
VIDÉKI VÁROS
Max. 10 fős csoport
----------------------ALAPKÉPZÉS:
100.000 Ft/csoport

EGYÉB
VIDÉKI VÁROS
Max. 16 fős csoport
----------------------ALAPKÉPZÉS:
125.000 Ft/csoport

DEFIBRILLÁTOR:
75.000 Ft/csoport

DEFIBRILLÁTOR:
100.000 Ft/csoport

DEFIBRILLÁTOR:
100.000 Ft/csoport

DEFIBRILLÁTOR:
125.000 Ft/csoport

KOMPLEX:
100.000 Ft/csoport

KOMPLEX:
125.000 Ft/csoport

KOMPLEX:
125.000 Ft/csoport

KOMPLEX:
150.000 Ft/csoport

Időtartam: Alapképzés: 4 óra / Defibrillátor használat: 2 óra / Komplex (Alap + Defibrillátor): 6 óra
Az elméleti oktatás tematikája:
Az elsősegélynyújtás általános szabályai. Tájékozódás a munkahelyi baleset helyszínén. Mentőhívás. Az eszméletlenség tünetei,
okai, következményei, veszélye. Életjelenségek vizsgálata. A klinikai és biológiai halál fogalma. Újraélesztés. Befúvásos lélegeztetés
és a mellkas kompresszió szabályai. Igény esetén a félautomata defibrillátor használata. Stabil oldalfektetés kivitelezése. Légúti
idegentest és eltávolításának lépései. Kimentés, betegmozgatás, fektetési módok. Sérülések. Sebek fajtái, sebellátás. Vérzések
fajtái, csillapítása. Törések és ellátásuk. Súlyos sérülések. Égés tünetei és ellátása. Áramütés. A sokkos állapot fogalma, okai,
tünetei, ellátása. Leggyakoribb munkahelyi mérgezések. Gyakoribb rosszullétek (ájulás, cukorbetegség, epilepszia, infarktus,
agyvérzés, allergia).
Gyakorlat:
Betegvizsgálat. Befúvásos lélegeztetés és mellkaskompressziók bemutatása, komplex újraélesztés. Kétszemélyes újraélesztés,
szituációs feladat megoldása. Stabil oldalfektetés. Az összes résztvevő párokat alkotva gyakorolja a kötözéseket.
Nyomókötés, háromszögletű kendő használat. Rautek műfogás, Heimlich féle műfogás.
Az árajánlat összege a számlán szereplő végösszeg. 30 napos, átutalásos, alanyi adómentesen, áfa mentes összegként.
Az árajánlat érvényessége 3 hónap. Az oktatási dátum miatt telefonos egyeztetés szükséges!
A megrendeléshez előzetesen szükséges:
- A választott oktatás típusa. (Alapképzés, Defibrillátor használat, Komplex)
- A megrendelő cég hivatalos teljes vagy rövidített neve és címe, irányítószámmal.
- Az oktatás leegyeztetett pontos dátuma, kezdési és befejezési időpont megadásával, az oktatás helyszíne.
- Oktatás helyszíne: amennyiben az oktatás helyszíne nem azonos a cég előző adataival.
- A helyszínen lévő kapcsolattartó, a jegyzőkönyvet igazolóként aláíró illetékes személy.
- Résztvevők létszáma, de személyes adatok vagy névsor nem szükségesek. Az oktatás során személyes adatokat nem kezelünk!
- A lehetséges időpontok megadása. Ezt később véglegesítjük a szabad napok függvényében.
Az oktatás tartalmazza az elméleti és gyakorlati tananyagot, a jegyzőkönyv kitöltését, egy jegyzetet, vizsgatesztet, igazolványt.
Amennyiben az árajánlat megfelelő, kérem keressen vagy adja meg telefonos elérhetőségét!

Több mint 10 éves tapasztalat a munkahelyi elsősegélynyújtás oktatás terén, országszerte 300 feletti lebonyolított oktatással!

INFO: +36-20-3808490

Érvényes: 2019. január - július

