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Rozcestník – na ElportáluRozcestník – na Elportálu
• Metodický materiál k výuce první pomoci • Metodický materiál k výuce první pomoci 
• První pomoc ve školských zařízeních (záchrana tonoucího)
• Postupy neodkladné resuscitace • Postupy neodkladné resuscitace 
• Poskytování laické první pomoci do převzetí vzniklé 
situace profesionály záchranného systému

V plánu

situace profesionály záchranného systému

V plánu

•Záchrana v horách (specifika nadmořských výšek, lavin…) •Záchrana v horách (specifika nadmořských výšek, lavin…) 
•Záchrana na vodě - specifika potápění 
•Nové očekávané postupy resuscitace tzv. Guidelines 2010 •Nové očekávané postupy resuscitace tzv. Guidelines 2010 
•Prevence dětských úrazů 
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# Těžké úrazy# Těžké úrazy
# Neúrazové urgentní stavy
# Polohování a transport postiženého# Polohování a transport postiženého
# Poranění páteře ve vodě
# Dopravní nehoda# Dopravní nehoda
# Zdravotnická záchranná služba
# Vybavení lékárničky# Vybavení lékárničky
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22 videí – formát FLV a DivX22 videí – formát FLV a DivX
11 odpovědníků k jednotlivým tématům
Design – css styly, javascript (Lightbox, Multibox)Design – css styly, javascript (Lightbox, Multibox)

Celkově snaha o bezproblémové spuštění Celkově snaha o bezproblémové spuštění 
na všech prohlížečích

Přínos
•Atraktivní a názorná studijní pomůcka
•Efektní a efektivní podání problematiky (pohled ze •Efektní a efektivní podání problematiky (pohled ze 
sanitky, do zákulisí operačního střediska, vrtulník…)

•Spolupráce s profesionály – ZZS JmK a VZS•Spolupráce s profesionály – ZZS JmK a VZS



Praktické radyPraktické rady

Tvůrci obsahu : techniciTvůrci obsahu : technici

2    :     1

Plánování: Plánování: 

při týmu spolupracovníků - plánování aktivit, především 
paralelní práce: text, odpovědníky, video, střih, designparalelní práce: text, odpovědníky, video, střih, design

Postřehy: Postřehy: 

• Technické – spolehlivost techniky – kamery, kazety
• Časová náročnost zpracování videí – střih, audio stopa, • Časová náročnost zpracování videí – střih, audio stopa, 

titulky, převod do formátů
• Spolupráce s profesionály – licenční smlouva• Spolupráce s profesionály – licenční smlouva



Děkujeme za pozornostDěkujeme za pozornost


