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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Pierwsza pomoc przedmedyczna 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim First aid 

Kierunek studiów  Pedagogika specjalna 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) jednolite magisterskie 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Pedagogika 

Język wykładowy Język polski 

II.  

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Mgr Justyna Horbowska 

 
 

Forma zajęd (katalog 

zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   1 

konwersatorium   

dwiczenia   

laboratorium   

warsztaty 15 1 

seminarium   

proseminarium   

lektorat   
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praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 
 

Wymagania wstępne W1 - Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą anatomii i fizjologii 
człowieka. 

 
 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 - Nabycie przez studentów wiedzy z zakresu prawidłowego udzielania przedlekarskiej, pierwszej 

pomocy w stanach nagłego zagrożenia życia w warunkach pozaszpitalnych.    C2 - Poznanie metod 

stosowanych podczas udzielania pierwszej pomocy osobom z zagrożeniem zdrowia i życia; 

C3 - Rozwijanie umiejętności organizowania sytuacji edukacyjnych z zakresu pierwszej pomocy 

przedmedycznej. 

III.  

 

 

 

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol 
Opis efektu przedmiotowego 

Odniesienie do 
efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 1. Student definiuje pojęcia z zakresu pierwszej pomocy 
przedmedycznej 

K_W26 

W_02 2. Student zna  zasady zabezpieczenia  miejsca  wypadku,  oceny 

stanu poszkodowanego  i udzielania  pierwszej pomocy w  
różnych sytuacjach. Rozumie podstawy  prawne  udzielania  
pierwszej pomocy przedmedycznej.  

K_W15 
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W_03 3. Student wymienia i opisuje podstawowe problemy 
zdrowotne dzieci i dorosłych 

K_W22 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 3. Posiada  umiejętnośd dostrzegania  problemów zdrowotnych 
w swoim otoczeniu. 

K_U13 

U_02 2. Student posiada umiejętnośd oceny sytuacji i postępowania 
na miejscu wypadku w różnych sytuacjach zagrożenia życia i 
zdrowia   

K_U14 

U_03 1. Student projektuje sytuacje edukacyjne z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej 

K_U15 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 1. Student interesuje się zagadnieniami z zakresu 
podstawowych metod ratowania życia  

K_K09 

IV.  

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Podstawowe definicje pojęd z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej (łaocuch przeżycia, 

resuscytacja krążeniowo - oddechowa, reanimacja, defibrylacja itd.); 

2. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne (algorytm BLS). Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (AED); 

3. Stany nagłego zagrożenia zdrowia i życia (tonięcie, zadławienie, hipotermia, hipertermia, zatrucia, 

porażenie prądem, urazy itd.) 

4. Stany zagrożenia zdrowia i życia w przebiegu chorób przewlekłych (cukrzyca, padaczka, udar 

mózgu, zawał serca itd. 

5. Zasady postępowania w zagrożeniach zdrowia i życia. Pozycja bezpieczna. 

6. Zasady organizacji pomocy przy wypadkach masowych i katastrofach 

7. Programy dydaktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; 

8. Wartościowanie programów w aspekcie integralnego rozwoju i wychowania dziecka. 

V.  

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 

efektu 
Metody dydaktyczne 

(lista wyboru) 
Metody weryfikacji 

(lista wyboru) 
Sposoby dokumentacji 

(lista wyboru) 
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WIEDZA 

W_01 Pogadanka Obserwacja Karta obserwacji 

W_02 Analiza tekstu Wytwory studenta Ocena wytworów studenta 

W_03 Metoda warsztatowa Wytwory studenta Ocena wytworów studenta 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Metoda warsztatowa Wytwory studenta Ocena wytworów studenta 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Pogadanka Obserwacja Karta obserwacji 

VI.  

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Ocena niedostateczna: 

(W) - Student nie zna definicji pojęd z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej; 

(W) - Student nie zna podstawowych stanów zagrożenia zdrowia i życia; 

(W) - Student nie zna podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (algorytm BLS), nie posiada wiedzy 

na temat automatycznej defibrylacji zewnętrznej (AED); 

(U) - Student nie potrafi udzielad pierwszej pomocy przedmedycznej. 

(U) -Student nie potrafi projektowad sytuacji edukacyjnych z zakresu pierwszej pomocy 

przedmedycznej 

(K) - Student nie interesuje się zagadnieniami z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.  

 

Ocena dostateczna:  

(W) - Student zna wybrane definicji pojęd z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej; 

(W) - Student zna niektóre elementy zabiegów resuscytacyjnych (algorytm BLS) z uwzględnieniem 

wiedzy na temat automatycznej defibrylacji zewnętrznej (AED); 

(W) - Student posiada wiedzę na temat wybranych podstawowych stanów zagrożenia zdrowia i życia; 

(U) - Student potrafi udzielad pierwszej pomocy przedmedycznej w niektórych stanach zagrożenia 

zdrowia i życia. 
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(U) - Student potrafi projektowad sytuacje edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, 

ale nie realizuje ich skutecznie w praktyce;  

(K) - Student w małym stopniu interesuje się zagadnieniami z zakresu pierwszej pomocy 

przedmedycznej.  

 

Ocena dobra:  

(W) - Student zna większośd definicji pojęd z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej; 

(W) - Student zna znaczną częśd zabiegów resuscytacyjnych (algorytm BLS) z uwzględnieniem wiedzy 

na temat automatycznej defibrylacji zewnętrznej (AED);  

(W) - Student posiada wiedzę na temat większości podstawowych stanów zagrożenia zdrowia i życia; 

(U) - Student potrafi projektowad sytuacje edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej 

oraz realizuje je skutecznie w praktyce;  

(K) - Student interesuje się w zagadnieniami z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.  

 

Ocena bardzo dobra:  

(W) - Student zna definicje z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej; 

(W) - Student zna zabiegi resuscytacyjne (algorytm BLS) z uwzględnieniem wiedzy na temat 

automatycznej defibrylacji zewnętrznej (AED); 

(W) - Student posiada wiedzę na temat stanów zagrożenia zdrowia i życia; 

(U) - Student potrafi udzielad pierwszej pomocy przedmedycznej w stanach zagrożenia zdrowia i 

życia. 

(U) - Student potrafi projektowad sytuacje edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej 

oraz realizuje je skutecznie w praktyce i potrafi dostosowad do rodzaju grupy; 

(K) - Student interesuje się zagadnieniami z zakresu wychowania zdrowotnego oraz profilaktyki.   



Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 

 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 25 

VIII.  

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

J. Andres (red.), Wytyczne resuscytacji 2015, Kraków 2016 
J. Andres, Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo – oddechowa - podręcznik dla 
studentów, Kraków 2006;  
D. Bass, R. Baker, Pierwsza pomoc i opieka domowa. Poradnik rodzinny, Warszawa 
2006; 
M. Buchfelder, A. Buchfelder Podręcznik Pierwszej Pomocy, Warszawa 2005; 
A. Chrząszczewska, Bandażowanie, Warszawa 2005; 
J. Glazur, M. Kosiba, Reanimacja w utonięciach, Kraków 1996;  
W.Jurczyk, A. Łakomy (red.), Stany zagrożenia życia postępowanie bezprzyrządowe, 
Kraków 2003; 
S. Kaczorowski, Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach. Poradnik dla rodziców, 
Warszawa 2004; 
M. Kózka, Stany zagrożenia życia. Wybrane standardy opieki i procedury 
postępowania pielęgniarskiego, Kraków 2001;  
H. Misiołek, P. Knapik, Pierwsza pomoc medyczna z elementami postępowania 
specjalistycznego, Katowice 2007; 
A. Pytel, Pomoc w nagłych wypadkach u dzieci, Warszawa 1986;  
J. Stępińska, T. Szajewski, Pierwsza pomoc, Warszawa 2008. 

Literatura uzupełniająca 

A. Dziak, Pierwsza pomoc, Warszawa 1990;  
P. Mikłaszewicz, G. Załupka, Pierwsza pomoc przedmedyczna. Zeszyt Instruktażowy, 
Gdańsk 2000;  
H. Trentowska, Dziecko - poradnik dla rodziców i wychowawców, Warszawa 1986. 

 

 


