Szanowny Uczestniku
Witamy przed kursem ACLS dla Personelu Medycznego American Heart Association
Providers Course z zakresu Zaawansowanych Zabiegów Resuscytacyjnych Osób Dorosłych.
Otrzymałeś materiały przed kursem. Proszę o zapoznanie się z tymi materiałami przed zgłoszeniem
się na zajęcia. Dzięki temu uczestnictwo w kursie będzie bardziej efektywne. Przede wszystkim
sprawdź strony z arkuszami ewaluacyjnymi oraz arkuszami Megacode. Taki sam arkusz ewaluacyjny
będzie użyty na zakończenie kursu podczas egzaminu. W książce ACLS to materiały w rozdziale
DODATKI od strony 153 – 170. Proszę również odwiedzić witrynę www.heart.org/eccstudent kod
dostępu do niej to 2501. Na stronie znajdziesz filmy oraz test (część przygotowawcza do kursu),
który należy rozwiązać przed kursem i zabrać ze sobą na szkolenie a następnie przekazać trenerom 1
dnia.
Każdy z kursów ACLS trwać będzie dwa dni, zgodnie z naborami Programu POWR. Zajęcia
odbywać się będą w siedzibie przy ul. Gallusa 12, sala 15 w Katowicach. Pierwszego dnia zajęcia
trwać będą od 9.00 – 18.00 a drugiego między 9.00 a 15.00.
• Prosimy o przybycie 15 min przed rozpoczęciem zajęć, gdyż jest to ważne by wypłenić
odpowiednie dokumenty przed kursowe.
Przygotowanie do kursu:
Prosimy założyć wygodną odzież oraz wygodne obuwie. W trakcie kursu odbywać się będą
ćwiczenia doskonalące umiejętności, wykonywane przy użyciu rąk, w pozycji klęczącej, zgiętej,
stojącej, które będą wymagały także użycia siły (uciskanie klatki piersiowej). Po przybyciu na kurs
należy poinformować instruktorów o występowaniu schorzeń narządu ruchu, które uniemożliwiają
czynny udział w kursie. W ramach ustalonych wymagań dotyczących ukończenia kursu instruktor
postara się dostosować program kursu do możliwości uczestnika.
Po ukończeniu kursu otrzymacie Państwo oficjalny certyfikat American Heart Association
uznawany obecnie w ponad 70 krajach na świecie.
W trakcie kursu zarówno pierwszego jak i drugie dnia jest przewidziany ciepły dwudaniowy
posiłek oraz serwis kawowy przez cały okres trwania kursu.
W przypadku pytań dotyczących kursu proszę o kontakt z panem Wojciechem Wieczorkiem
Tel. +48 692 423 119

Z poważaniem,
Marek Dąbrowski
Koordynator szkolenia
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