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poleca materiały edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc [Film] : przedmedyczne zabiegi ratujące życie / reż. Dariusz Regucki ;
real. Marcin Pazdur, Marcin Tybur ; wyst. Tomasz Darocha, Marek Maślanka ; narr.
Maciej Słota ; czyta Krzysztof Gadacz. - Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom,
[2011]. - 1 dysk optyczny DVD-Video (50 min) : dźw., kolor ; 12 cm
Sygn. DVD 4197
Na płycie znajduje się siedemnaście krótkich filmów z nowoczesnymi wizualizacjami
przekrojów anatomicznych ludzkiego ciała oraz z planami zdjęciowymi, ukazującymi metody
ratowania ludzkiego życia. Ponadto DVD zawiera plansze z kompendium wiedzy o zabiegach
przedmedycznych, test znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy oraz opis apteczki
pierwszej pomocy. Opatrzony fachowym komentarzem materiał pozwala w prosty i przejrzysty
sposób zrozumieć, co dzieje się w organizmie człowieka, jak dochodzi do zaburzeń i jak
najskuteczniej pomóc osobie poszkodowanej.

[źródło: http://www.projekt-kom.pl/filmy-edukacyjne-dvd/pierwsza-pomoc-przedmedyczne-zabiegi-ratujacezyci.html ; dostęp on-line: 10.10.2012 r.]

Żyję i działam bezpiecznie [Film] : pierwsza pomoc i resuscytacja : filmy dla
gimnazjum : płyta nauczyciela / wybór filmów i oprac. red. Aneta Będkowska, Zofia
Psota ; konsult. Katarzyna Pieńkowska ; czyta Maciej Gudowski. - Warszawa : „Nowa
Era”, 2009. – 1 dysk optyczny DVD-Video (40 min) : dźw., kolor ; 12 cm
Książka nauczyciela do podręcznika edukacji dla bezpieczeństwa „Żyję i działam
bezpiecznie" [Druk tow.] / Jarosław Słoma. - Warszawa : „Nowa Era”, 2009. - 52 s. ;
27 cm. - ISBN 978-83-7409-791-8
Sygn. DVD 3016 oraz DT 1046
Kompletny materiał wspomagający pracę dydaktyczną w zakresie przedmiotu edukacja dla
bezpieczeństwa (program nauczania, rozkład materiału z planem wynikowym, procedury
osiągania szczegółowych celów edukacyjnych, materiał do kontroli i oceny osiągnięć uczniów,
scenariusze wszystkich lekcji z podręcznika, w tym lekcji powtórzeniowych, przykładowe testy,
filmy edukacyjne „Pierwsza pomoc i resuscytacja” pozyskane z Brytyjskiego Czerwonego
Krzyża, pokazujące najlepszą z możliwych metodykę działania ratowniczego).

[źródło: http://sklep.nowaera.pl/sklep/produkt/2181/1024/gimnazjum/edukacja-dla-bezpieczenstwa/klasy-1-3/
ksiazka-nauczyciela-z-plyta-dvd.html ; dostęp on-line: 10.10.2012 r.]

(Nie)bezpieczny dom [Film] / scen., reż. i muz. Dariusz Regucki ; zdj. Michał Bożyk,
Zbigniew Liskiewicz ; konsult. Przemysław Guła ; wyst. Beata Czarnecka, Konrad
Ziemianin. - Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, [2007]. - 1 dysk optyczny DVDVideo (30 min) : dźw., kolor ; 12 cm. - (Filmowy Pakiet Edukacyjny „Pierwsza Pomoc”)
Sygn. DVD 839
Płyta zawiera następujące odcinki: Oparzenia termiczne; Środki chemiczne i leki;
Porażenie prądem; Tlenek węgla, tonięcie; Zakrztuszenia.

(Nie)bezpieczna szkoła [Film] / scen., reż. i muz. Dariusz Regucki ; zdj. Michał Bożyk,
Zbigniew Liskiewicz ; konsult. Przemysław Guła ; wyst. Beata Czarnecka, Konrad
Ziemianin. - Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, [2007]. - 1 dysk optyczny DVDVideo (30 min) : dźw., kolor ; 12 cm. - (Filmowy Pakiet Edukacyjny „Pierwsza Pomoc”)
Sygn. DVD 842
Płyta zawiera następujące odcinki: Krwawienia i krwotoki; Astma; Cukrzyca; Złamania
i zwichnięcia kończyn; Wypadek.

(Nie)bezpieczna ulica [Film] / scen., reż. i muz. Dariusz Regucki ; zdj. Michał Bożyk ;
konsult. Przemysław Guła ; wyst. Maciej Słota, Paula Szewczyk, Rafał Zawierucha. Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, [2007]. - 1 dysk optyczny DVD-Video (30 min)
: dźw., kolor ; 12 cm. - (Filmowy Pakiet Edukacyjny „Pierwsza Pomoc”)
Sygn. DVD 840
Płyta zawiera następujące odcinki: Zagrożenie życia, powiadomienie służb
ratunkowych; Problemy z sercem; Drgawki; Alergie i ukąszenia; Zatrzymanie krążenia
(szybka defibrylacja AED)

Filmowy Pakiet Edukacyjny „Pierwsza pomoc” obejmuje piętnaście krótkich filmów, utrzymanych w konwencji
dokumentalno-szkoleniowej, które w przystępny sposób omawiają podstawowe zasady udzielania pierwszej
pomocy i pokazują, jak postępować w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, z którymi możemy spotkać się na
co dzień. Dodatkowym atutem tych materiałów są elementy fabularne oraz udział profesjonalnego ratownika.

[źródło: http://www.projekt-kom.pl/nowosci/pierwsza-pomoc-w-naglych-wypadkach-dvd.html ; dostęp on-line: 10.10.2012 r.]

Przedmedyczne zabiegi ratujące życie [Dok. elektron.] : prezentacja multimedialna /
oprac. kursu Marek Siuta, Bogusława Zajączkowska, Krystian Gruba. - Kraków : Dom
Wydawniczy „Rafael”, [2007]. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. (Pierwsza Pomoc)
Sygn. CD 302
Prezentacja składa się z kilkunastu pokazów szkoleniowych, w których omówiono
takie zagadnienia, jak zasady wzywania pogotowia, łańcuch przeżycia, wyposażenie
apteczki, bezpieczeństwo na miejscu wypadku, resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
zadławienie, pozycja bezpieczna, zakładanie kołnierza ortopedycznego, wyciąganie
poszkodowanych z samochodu, wstrząs, padaczka, zawał serca, krwotoki, oparzenia
i złamania. Informacje zostały przekazane przez grupę ratowników w łatwej do
zrozumienia i przyswojenia formie, dzięki czemu prezentacja z powodzeniem może
być wykorzystywana w pracy z uczniami szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych oraz w samokształceniu osób dorosłych.

[źródło: http://www.projekt-kom.pl/nowosci/pierwsza-pomoc-w-naglych-wypadkach-dvd.html ; dostęp on-line:
10.10.2012 r.]

Przysposobienie obronne [Film] : pierwsza pomoc w nagłych wypadkach /
zdj. Marek Walczak ; kier. proj. Katarzyna Golimowska ; konsult. med. Adam
Maciej Pietrzak ; wyst. Katarzyna Flader, Anna Zalewska, Piotr Rajczyk [et al.] ;
czyta Marek Wilk. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedag., 2007. - 1 dysk optyczny
VCD (45 min) : dźw., kolor ; 12 cm
Przysposobienie obronne [Druk tow.] : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego,
liceum profilowanego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej / Bogusława
Breitkopf, Mirosław Marciniak, Zbigniew Worwa. - Warszawa : Wydaw. Szkolne
i Pedag., 2007. - 380 s. ; il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-02-09715-7
Sygn. DVD 570 oraz DT 909
W materiale filmowym przedstawiono wskazówki i podstawowe zasady udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach (kwestie te w sposób
szerszy omówiono w podręczniku). Film uczy prawidłowego postępowania od
momentu wezwania pogotowia ratunkowego aż do przyjazdu lekarza na miejsce
zdarzenia, a także pokazuje najczęściej popełniane błędy. Materiał jest podzielony
na kilka sekwencji, obrazujących wybrane sytuacje zagrożenia zdrowia i życia, które
mogą zdarzyć się na co dzień (wypadek na drodze, omdlenie, zranienie, złamanie
kończyny, oparzenie).

[źródło: http://www.wsip.pl/cd_pdf/1105306.pdf ; dostęp on-line: 10.10.2012 r.]
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