
 

 

 

„PRVNÍ POMOC - DĚTI“ 

Provozujete dětskou skupinu, školku nebo jakékoli jiné zařízení péče o děti? Jste chůvou, 

lektorem/kou aktivit pro děti nebo rodičem a chcete být připraven/a na situaci, kdy může jít Vám 

svěřenému dítěti nebo přímo Vašemu dítěti o život? 

Pak je právě pro Vás určen tento kurz první pomoci. 

 

Kurz první pomoci u dětí je zaměřen na všeobecné postupy a to nejen na samotnou resuscitaci, ale 

především na celkové zvládnutí situace a procvičení život zachraňujících dovedností. Na kurzu se naučíte 

to, co by měl umět každý – co dělat, když jde někomu o život.  

Naučíte se nebo si připomenete, jak správně poskytnout první pomoc při dávení a dušení, při krvácení, 

popáleninách, zlomeninách, pádu z výšky, epileptickém záchvatu, febrilních křečích, laryngitidě a mnoha 

dalších stavech, které mohou při péči o děti nastat.  

Po teoretickém výkladu následuje praktický výcvik, který je základem celého kurzu. Díky nízké kapacitě 

kurzu zaručujeme individuální přístup lektorky a prostor pro jakékoli vaše dotazy. 

 

Lektorka kurzu: Bc. Eva Dvořáková 

Eva pracuje od roku 2006 jako záchranářka na ZZS Středočeského kraje. Během studia získala titul Bc. 

v oboru „Plánování a řízení krizových situací“, dále má specializaci v oboru „Práce sestry na koronární 

jednotce“ a v oboru „Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče“. Absolvovala mezinárodně uznávané 

kurzy ALS 2018, PHTLS 2019 a EPALS 2021. V Síti pro rodinu se Eva věnuje už 5 let lektorování kurzů 

první pomoci a je členkou zkušební komise při zkouškách profesní kvalifikace chůva. 

 

Organizační informace: 

Termín:  pátek 3. 12. 2021 v čase 9:30 – 14:00 hod. 

Místo: Truhlářská 24, Praha 1 (nedaleko stanice metra Náměstí Republiky) 

Cena odborného kurzu: 750 Kč/ osoba  

Maximální počet účastníků na semináři: 10 

Každý účastník obdrží po absolvování kurzu a jeho zaplacení certifikát o účasti. 

 

Způsob přihlášení a zaplacení poplatku: do 25. 11. 2021 vyplňte on-line formulář přihlášky 

(k dispozici ZDE). Pro bližší informace kontaktujte Irenu Přibylovou: 

irena.pribylova@sitprorodinu.cz. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEn2y7xbh3L-8UdDrrkkKGHlZ16DaceS8zs6z-TNcHnMelgg/viewform
mailto:irena.pribylova@sitprorodinu.cz

