Kontinuální vzdělávání FR pro rok 2022
Opakovací kurzy dle úrovně znalostí a dovedností
Tento dokument informuje o povinnosti kontinuálního vzdělávání FR (First responderů),
kterou ukládá S-67/2019-2021 První pomoc na vyžádání ZZS PK – First responders systém,
s odkazem na Věstník Ministerstva zdravotnictví 8/2021 ze dne 30.6.20201 (Odkaz na
dokument naleznete zde: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/06/Vestnik-MZ_82021.pdf - strana 37 a dále).
Četnost povinného kontinuálního vzdělávání FR podle úrovně jejich znalostí a
dovedností je stanovena minimálně 1 x ročně.
POZOR! – tato informace není dále určena členům JPO zařazených do systému FR a
vysílaných přes KOPIS. Tito FR splňují kontinuitu proškolení v rámci celé JPO.
Koncepce opakovacích kurzů vychází z výše uvedené S-67/2019-202 , která je volně
dostupná na stránkách fr.zzspk.cz.
Výňatek z S-67/2019-2021 První pomoc na vyžádání ZZS PK – First responders systém:
2. Dobrovolničtí FR
Časová dotace: 3 hod.
V jednom kurzu max. 12 osob/ 2 lektoři
Obsah školení:
1)
2)
3)
4)
-

Úvod
Teoretická příprava stěžejních informací v BLS
Bezpečnost prostředí
Diagnostika NZO
Zástava krvácení
Demonstrace postupu od jednoduchých manévrů po použití škrtidla.
Praktický nácvik s pomůckami běžně dostupnými a improvizovanými.
Vypuzovací manévry
Teoretické opakování a demonstrace provedení u všech věkových kategorií.
Praktický nácvik (dítě do 1 roku/nad 1 rok/dospělý)
Praktická část – modelové situace s použitím AED
Použití AED - důraz na aktivní samostatné provedení kroků frekventanta
obsluhující AED, bezpečná defibrilace
Praktický nácvik způsobu lepení elektrod, pozice elektrod
Důraz na kvalitní provedení kompresí – způsob provedení, lokace, hloubka,
frekvence, plná dekomprese
Důraz na kvalitní provedení ventilace z plic do plic
KPR při specifických stavech (tonoucí,…)
Samostatné provedení život zachraňujících úkonů/práce ve skupině
zasahujících – efektivní komunikace

5) Zhodnocení
- Rozbor zásahů provedených v roli FR
Schválený FR musí každý rok absolvovat opakovací/reproškolovací kurz v rozsahu 3 hod.
Internetová adresa k online přihlašování na kurzy je zde: dabraka.cz/fr/email_form
Postup je dále intuitivní. Na internetové adrese výše zapíšete svoji emailovou adresu, na
kterou Vám přijde potvrzovací email. Jakmile rozkliknete potvrzovací email, otevře se Vám
registrační okno, po jehož vyplnění budete mít možnost přihlášení na vybrané kurzy (v tomto
případě se jedná o přihlášení do reproškolovacího 3 hod. kurzu! POZOR: nepřihlašovat na
vstupní 5 hod. kurz – pouze pro nové zájemce). – podrobněji vysvětleno s obrázkovým
manuálem na konci tohoto emailu.
Jelikož se jedná o nehomogenní velkou skupinu dobrovolníků, vytvořilo VVS (vzdělávací a
výcvikové středisko) mírně odlišné kurzy za dodržení stanoveného minima ukládající
věstníkem. Vychází především z možností FR a jejich využití v terénu. V přehledu termínů
kurzů uvidíte v poznámce zapsáno, pro jakého FR je daný kurz určen. Můžete se přihlásit na
více termínů, administrátor Vám poté buďto potvrdí registraci a přijde Vám potvrzovací email
o přihlášení na kurz nebo z kapacitního důvodu Vám kurz zamítne.
1) Absolventi kurzu ERC (BLS provider, ALS a EPALS) – je zde pro Vás vyhrazen
kurz 11.6.2022 od 8:00. Pokud by se Vám tento termín nehodil, prosím přihlaste se na
jakýkoliv jiný reproškolovací kurz.
2) FR s vlastním vybavením – pokud vlastníte svůj záchranářský batoh a máte speciální
vybavení jako např. turniket k zástavě krvácení, samorozpínací vak (ambuvak),
obvazový materiál aj. je tato kategorie FR pro Vás. Na školení si prosím doneste Vaše
vybavení, abyste si prohlubovali praktické dovednosti s tím spojené – zapojíme
výbavu do výuky, s ohledem na Vaše definované kompetence. Pokud by se Vám ani
jeden z 3 vypsaných termínů nehodil, zaškrtněte si okénko, že vlastní vybavení
nevlastníte a zobrazí se Vám nabídka kurů pro FR bez vybavení a přihlaste se na
libovolný další termín.
3) FR z řad JPO – členové JPO, která není zařazená do systému FR vysílané přes
KOPIS. A tudíž pro ně neplatí každoroční proškolování celé JPO. Pokud by se Vám
vypsané termíny nehodili, prosím přihlaste se na jakýkoliv jiný reproškolovací kurz.
4) Ostatní – osoby, které absolvovali vstupní kurz FR pro veřejnost. Prosím přihlaste se
na libovolný termín reproškolovacího kurzu v rozsahu 3 hod.
Účast na opakovacím kurzu 1 x ročně je definována Věstníkem MZ a S-67/2019-2021
První pomoc na vyžádání ZZS PK – First responders systém.
Absence v četnosti kurzu je důvodem pro vyloučení First respondera ze systému FR.

Internetová adresa pro zadání Vaší emailové adresy.

ZDE ZADEJTE VAŠI
EMAILOVOU
ADRESU.

Odkázání na Vámi zadaný email.

Potvrzovací email.

KLIKNĚTE NA TUTO
INTERNETOVOU
STRÁNKU A BUDETE
PŘESMĚROVÁNÍ NA
REGISTRAČNÍ OKÉNKO
PRO PŘIHLÁŠENÍ NA
KURZ FR.

Registrační okno.

VYPLŇTE A
KLIKNĚTE NA
„ULOŽIT“.

PO VYPLNĚNÍ PROFILU UCHAZEČE
(levý sloupek) SE ZDE V TOMTO
OKÉNKU ZOBRAZÍ NABÍDKA KURZŮ.

Viditelný přehled kurzů – pro FR BEZ vlastního vybavení.

Viditelný přehled kurzů – pro FR S vlastním vybavením.
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