Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Farmaceutická fakulta
Kód predmetu: KFT/15-Bc/00
Názov predmetu: Prvá pomoc
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: Prednášky, 2h týždenne , 26 h za semester
(prezenčná forma výučby)
Počet kreditov: 2 kredity
Odporúčaný semester/trimester štúdia: ( Bc.: -2 semester)
Stupeň štúdia: uvádza sa stupeň štúdia, pre ktorý je predmet určený (Bc. = 1. st.)
Podmieňujúce predmety: nie sú prerekvizity
Podmienky na absolvovanie predmetu: Absolvovanie prednášok, povinnosť zúčastniť sa nácviku
prvej pomoci. Záverečné hodnotenie: po úspešnom absolvovaní prednášok a zvládnutí nácviku prvej
pomoci – písomný test. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý sa nezúčastní nácviku prvej pomoci.
Výsledky vzdelávania: Prvá pomoc má byť prirodzenou súčasťou celkovej starostlivosti o človeka
postihnutého náhlym poškodením zdravia. Absolvent bakalárskeho študijného programuZdravotnícke a diagnostické pomôcky ako zdravotnícky pracovník musí ovládať základy prvej pomoci
a v prípade potreby poskytnúť postihnutému odborné ošetrenie ešte pred príchodom lekára .
Stručná osnova predmetu: Charakteristika predmetu, základné pojmy, ciele predmetu, súvisiaca
legislatíva. Motivačné zázemie poskytovania prvej pomoci (osobnostné a právne).
Základné životné funkcie. Dýchací systém, srdce a krvný obeh, krv – vzťah k PP. Transport kyslíka.
Diagnostika základných životných funkcií. Základné život zachraňujúce úkony.
Všeobecné zásady poskytovania prvej pomoci. Základná podpora životných funkcií .
Kardiopulmonálna resuscitácia. Automatická externá defibrilácia. Akútny koronárny syndróm –
prevencia a PP. Náhla cievna mozgová príhoda – prevencia a PP. Poruchy dýchania, dusenie sa
a PP. Kŕčové stavy a PP. Bezvedomie, intoxikácie a PP. Ťažké úrazy. Poranenia, krvácanie z rán .
Šok – príčiny, príznaky, poskytnutie PP. Popálenie a obarenie. Účinky extrémnych teplôt
(podchladenie, omrzliny, prehriatie, úpal). Úraz elektrickým prúdom a PP.
Nehody s hromadným postihnutím osôb. Nácvik resuscitácie.
Odporúčaná literatúra: Kalig K.: Prvá pomoc pre tých, čo ju poskytujú, a pre tých, čo ju potrebujú.
RESCUE MAN, 2008
Van de Velde S et al.: European first aid guidelines, Resuscitation, 2006
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky: predmet sa poskytuje ak si ho zapíše najmenej 15 študentov
Hodnotenie predmetov
celkový počet študentov od zavedenia predmetu: 180
A – 77.78 %, B – 15.04 %, C – 5.06 %, D – 1.36 %, E – 0.6 %, Fx – 0.15 %
Vyučujúci: doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc., MUDr. Karol Kalig, CSc., MUDr. Eftimová, Mgr. Vernarcová
Dátum poslednej zmeny: január 2014
Schválil: doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc.

