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Projekt „Profesjonalne Kadry w Policji”  

KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY 

 

Zakres tematyczny kursu (66 godzin zajęć): 

 Organizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne,  

 Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia, 

 Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu,  

 Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe, 

 Poszkodowany nieprzytomny, 

 Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne), 

 Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną, 

 Wstrząs, 

 Inne stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, 

podtopienie, 

 Urazy mechaniczne i obrażenia - złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki 

piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn, 

 Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru, 

 Taktyka działań ratowniczych - zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, 

karta udzielonej pomocy, logistyka, 

 Ewakuacja ze strefy zagrożenia, 

 Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych, 

 Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych. 

 

Wymagania egzaminacyjne: 

Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne objęte 

programem kursu. Egzamin składa się z dwóch części: egzaminu teoretycznego i praktycznego. 

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu, ujętego w kartę testową, składającego się z 

zestawu 30 zadań testowych wybranych przez komisję, spośród zadań testowych opracowanych przez 

Centrum Egzaminów Medycznych. 

Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie przez osobę zdającą: 

- dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w 

ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy  

- resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie z elektronicznym monitorowaniem i oceną 

wykonywanych czynności wraz z możliwością wydruku danych. 

 

Osobie, która odbyła kurs i złożyła egzamin z wynikiem pozytywnym, kierownik podmiotu 

prowadzącego kurs wydaje zaświadczenie.  Zaświadczanie jest ważne przez okres 3 lat od dnia jego 

wydania. 

 

mailto:fundusze.ue@ksp.policja.gov.pl

