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ENSIAPUKURSSIT
Anna meidän räätälöidä ensiapukurssi juuri teidän yhteisön tarpeisiin. Kurssit voivat olla eripituisia ja
sisältöisiä ja ne ovat SPR:n vaatimusten mukaisia. Kurssien sisällössä voidaan painottaa esim.
lasten, veneilijöiden, vanhusten ensiapua tai esim. sähkö-, ravintola-, ja vanhustyön erityispiirteitä.
Kouluttajamme ovat terveysalan opettajia ja kokeneita ensiapukouluttajia, jotka ovat saaneet kiitosta
mm. käytännönläheisyydestä, ytimekkyydestä ja monialaisesta asiantuntemuksesta.
EA 1 ensiavun peruskurssi (16 t)
EA 1 (16t) koulutuksessa opetellaan perustiedot ja -taidot,
jotka jokaisella kansalaisella on hyvä olla sekä opetellaan
auttamista hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja
onnettomuustilanteissa. Koulutus voidaan jakaa monelle päivälle.
 Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 Hätäensiavun perusteet
 Tajuttoman uhrin tunnistaminen ja ensiapu
 Peruselvytys
 Vierasesine hengitysteissä
 Verenkierron häiriötila (sokki)
 Haavat, ruhjeet ja verenvuodot
 Tavallisimmat sairauskohtaukset mm. aivoverenkierron
häiriön oireet, pyörtyminen, rintakipu, epilepsia, diabetes,
kouristukset, hengitysvaikeudet (astma, allergia)
 Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
 Nivelvammat ja murtumat
 Myrkytykset (tarvittaessa)
Hinta alk. 1295 € + ALV 24%).

Ensiavun kertauskurssi (4t) ja Hätäensiapukurssi (4 t)
Ylläpidä henkilöstösi hätäensiaputaitoja. Kertauskurssi tai
hätäensiapukurssi jatkavat peruskurssin voimassaoloa
3 vuodella (1. kerran). Hätäensiapukursseja voidaan pitää
myös laajempina kokonaisuuksina (4-8 t).
 Hätäensiapu (tajuton/eloton, vierasesineen poisto
ja verenvuoto)
 Sairauskohtaukset
 Vammat
Hinta alk. 435 € + ALV 24%
Alkaen hinnat koskevat max. 100 km säteellä Kuopiosta
tapahtuvia koulutuksia. Voimme järjestää kurssit tiloissamme
Kuopiossa, Varkaudessa tai Iisalmessa tai teidän tiloissanne.

Työnantajalle korvataan sairausvakuutuslain (13 luku)
mukaan mm. työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille
järjestetyn ensiapukoulutuksen kustannukset, olettaen,
että työterveyshuolto on työpaikkaselvityksessä todennut
osaamisen tarpeelliseksi.

Ensiapu-kouluttajamme RIITTA TURJAMAA, JUSSI VAINIONPERÄ, PETRI TUOVINEN
JA HELI JYRKINEN ovat ammattitaitoisia, kokeneita ja innostavia ensiapukouluttajia,
joilla on useiden vuosien kokemus ensiapukouluttajana toimimisesta sekä ensiavussa
työskentelemisestä. Kouluttajamme toimivat myös terveysalalla hoitotyön opettajina
Savonia-ammattikorkeakoulussa. He ovat saaneet paljon kiitosta
käytännönläheisyydestä, ytimekkyydestä ja monialaisesta asiantuntemuksesta.

www.savonia.fi/ensiapu
Kysy lisää ja pyydä tarjous: Savonia-ammattikorkeakoulu I Suvi Räisänen p. 044 7856420, suvi.raisanen@savonia.fi

