
Zapraszamy farmaceutów do udziału w szkoleniach z udzielania pierwszej pomocy. Zapisy zostały 
przedłużone do dnia 21 stycznia br. 

Szkolenia odbędą się w następującej formie:

- 1 dzień - wykład pt. "Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych przypadkach" - dla całej grupy 
uczestników.

Szkolenia poprowadzi zespół lekarzy specjalizujący się w realizacji kursów z zakresu pierwszej 
pomocy.

Data: 30 stycznia 2013 rok, godz. 17:00 - 19:00 
Miejsce: Śląska Izba Aptekarska w Katowicach, ul. Kryniczna 15

- 2 dzień - warsztaty w grupach maksymalnie 20 osobowych prowadzone na fantomach wysokiej klasy.

Termin warsztatów ustalony będzie indywidualnie z grupami. Zajęcia odbywać się będą w godzinach 
popołudniowych, czas trwania ok. 4 godz.

Miejsce: Dom Lekarza w Katowicach, ul. Grażyńskiego 49a

Za udział w obydwu szkoleniach będzie można uzyskać dodatkowo 4 punkty edukacyjne "miękkie".

Koszt udziału w dwudniowym szkoleniu wynosi 150 zł.
(pierwotna cena, jaka została zasugerowana przez firmę szkolącą wynosiła 300 zł jednak dzięki 
dofinansowaniu ze strony Izby i sponsorów została zmniejszona do 150 zł / osobę).

Osoby zainteresowane proszę o przesłanie potwierdzenia udziału w szkoleniach na adres e-mailowy 
Pana Lecha Wróblewskiego z Izby: wroblewski.lech@farmacja.pl

Wpłaty należy dokonywać na konto Śląskiej Izby Aptekarskiej do dnia 20 stycznia 2013r. z dopiskiem: 
Szkolenia z pierwszej pomocy - imię i nazwisko

PKO I o/Katowice 59 1020 2313 0000 3002 0019 3508

Z poważaniem
Członek Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
oraz Komisji ds. Nauki i Szkoleń
mgr farm. Katarzyna Kandziora - Kuna

P.S.

Poniżej zamieszczam również informację mec. Krystiana Szulca w sprawie umiejętności udzielania 
pierwszej pomocy przez pracowników aptek.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 Prawo farmaceutyczne, apteka jest placówką ochrony zdrowia publicznego. W 
ust. nie wymieniono, jako usługi farmaceutycznej udzielania pierwszej pomocy pacjentom. Biorąc 
jednak pod uwagę, że wyliczenie to jest przykładowe, należy stwierdzić, że do domniemanych 
obowiązków placówki ochrony zdrowia publicznego winna należeć możliwość uzyskania w tej 
placówce pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, do czasu przybycia pogotowia.


