
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ TEORETYCH 

 

Data Godziny 

zajęć 

Moduł/Temat Wykładowca 

25.10.2017 15.15-15.30 

 

15.30-20.00 

6 godz. 

Spotkanie organizacyjne 

Moduł I Stany zagrożenia zdrowotnego pochodzenia 

zewnętrznego: (wyk. 1,5g) 
Podstawowe zabiegi resuscytacyjne (BLS) u osób dorosłych  (z 

uwzględnieniem kobiet w ciąży) oraz dzieci i niemowląt: (wyk.1,5g). 

Odrębności prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej w 

sytuacjach szczególnych: (wykład 1 godz.+ ćwiczenia 1,5 godz.) 

Aspekty etyczne i prawne prowadzenia resuscytacji krążeniowo-

oddechowej (wykład 0,5 godz.). 

Mgr piel. 

Julita 

Stefańska 

28.10.2017 9.00-18.00 

 11 godz. 
Moduł I Zabezpieczenie miejsca zdarzenia: (wykład 0,5 godz. + 

ćwiczenia 0,5 godz.) 
Podstawowe zabiegi resuscytacyjne (BLS) u osób dorosłych (z 

uwzględnieniem kobiet w ciąży) oraz dzieci i niemowląt: (ćw. 5 g). 

Moduł I Podstawowe zabiegi resuscytacyjne (BLS) u osób 

dorosłych (z uwzględnieniem kobiet w ciąży) oraz dzieci i 

niemowląt: (ćwiczenia 3 godz.) 
Moduł II 
Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne (ALS): (wykład 2 godz.) 

Mgr piel. 

Dorota 

Goleniewska 

29.10.2017 9.00-18.00 

11 godz. 
Moduł II 

Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne (ALS): ćwiczenia 

Mgr piel. 

Dorota 

Goleniewska 

2.11.2017 15.15-19.45 

6 godz. 
Moduł II Postępowanie w zaburzeniach rytmu serca: (wykład 2 

godz. + ćwiczenia 2 godz.) 
Defibrylacja elektryczna: (ćwiczenia 2 godz.) 

Lek. med. Jan 

Żelechowski 

04.11.2017 9.00-15.30 

8 godz. 
Moduł II Stany zagrożenia zdrowotnego pochodzenia 

wewnętrznego: (wyk.2g) 
Defibrylacja elektryczna: (wykład 1 godz.) 

Monitorowanie stanu zdrowia pacjenta podczas nagłego zagrożenia 

zdrowotnego, podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej i w 

okresie poresuscytacyjnym: (wyk .1 godz.) 

Zapewnienie dostępu naczyniowego (w tym wkłucia centralnego) w 

stanach zagrożenia zdrowotnego, a szczególnie podczas 

wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (ALS): 

(wykład 1 godz. + ćwiczenia 2 godz.) 
Opieka poresuscytacyjna: (wykład 0,5 godz.+ 0,5 godz.) 

Mgr piel. 

Julita 

Stefańska 

08.11.2017 15.15-19.45 

6 godz. 

Inne zaawansowane czynności resuscytacyjne: (ćw.5 godz.) 

Rodzaje płynów infuzyjnych stosowanych w resuscytacji 

krążeniowo-oddechowej u osób dorosłych oraz dzieci i niemowląt: 

(wykład 1 godz.) 

Lek. med. Jan 

Żelechowski 

 

09.11.2017 

15.15-19.45 

6 godz. 

Inne metody elektroterapii: (wykład 1 godz. + ćwicz. 2 godz.) 

Leki stosowane podczas zaawansowanych zabiegów 

resuscytacyjnych (ALS): (wykład 1 godz. + ćwicz. 2 godz.) 

Lek. med. Jan 

Żelechowski 

16.11.2017 15.15-19.45 

6 godz. 
Moduł II Inne zaawansowane czynności resuscytacyjne: (c.d. 

ćwiczenia 5 godz.) 
Standardy postępowania w ostrych zespołach wieńcowych: (wyk1g.) 

Lek. med. 

Jan 

Żelechowski 

Kierownik:  mgr piel. Julita Stefańska 

Miejsce: OIPiP w Częstochowie, ul. Pułaskiego 25 

Program przewiduje również 4 dni zajęć praktycznych 


