ENSIAPUKOULUTUKSET
KEVÄT 2021
ENSIAPU EA1 (16 h)

HÄTÄENSIAPU (8 h)

2.2. ja 4.2. klo 8.10–16
13.4. ja15.4. klo 8.10–16

16.2. klo 8.10–16
6.5. klo 8.10–16

SPR:n Ensiapu 1-kurssi sopii kaikille, jotka haluavat lisätä
auttamisrohkeutta hätäensiapua vaativissa tilanteissa
sekä arjen pienemmissä tapaturmissa. Ensiapukurssi EA
1® –todistus on voimassa 3 vuotta.

Kurssilla lisätään auttamisrohkeutta henkeä uhkaavissa
tilanteissa. Hätäensiapukurssi 8 h –todistus on voimassa
3 vuotta ja sillä voi jatkaa yhden kerran Ensiapukurssi EA 1®
tai EA 2® voimassaoloaikaa kolmeksi vuodeksi eteenpäin.

Harjoittelemme mm. seuraavia ensiavun aiheita:

Kurssilla harjoittelemme mm. seuraavia
hätäensiavun aiheita:

•
•
•
•

• Toiminta auttamistilanteissa
• Tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu
• Painelu- ja puhalluselvytys sekä neuvovan
defibrillaattorin käyttö
• Tukehtumassa olevan henkilön sekä tavallisimpien
sairauskohtausten ensiapu
• Raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen
sekä tavalisimpien haavojen ja palovammojen ensiapu
• Tapaturmien ehkäisy, terveyden edistäminen
• Tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia

•
•
•
•
•
•

Toiminta auttamistilanteissa
Tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu
Painelu- ja puhalluselvytys sekä defibrillaattorin käyttö
Tukehtumassa olevan henkilön sekä tavallisimpien
sairauskohtausten ensiapu
Raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen
Tyypillisimpien haavojen, palovammojen, nivelvammojen
ja murtumien ensiapu
Muut tapaturmat (sähköisku, silmävamma, pään vamma)
Myrkytyksien ensiapu
Tapaturmien ehkäisy, terveyden edistäminen
Tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia

Kurssin hinta: 85 € (sis. alv 24 %)
Hinta sisältää rekisteröinnin ja mobiilikortin.

Kaksipäiväisen kurssin hinta: 145 € (sis. alv 24 %).
Hinta sisältää rekisteröinnin ja mobiilikortin.

HÄTÄENSIAPU (4 h, sähköpainotteinen)

9.3. klo 12–16
18.5. klo 12–16

Kurssilla lisätään auttamisrohkeutta henkeä uhkaavissa
tilanteissa. Hätäensiapukurssi 4 h –todistus on voimassa 3
vuotta ja sillä voi jatkaa yhden kerran Ensiapukurssi EA 1®
tai EA 2® voimassaoloaikaa kolmeksi vuodeksi eteenpäin.
Iltapäivän aikana harjoittelemme mm. seuraavia
hätäensiavun aiheita:
• Toiminta auttamistilanteissa
• Tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu
• Painelu- ja puhalluselvytys sekä neuvovan
defibrillaattorin käyttö
• Tukehtumassa olevan henkilön ensiapu
• Raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen
• Tapaturmien ehkäisy
• Tarvittaessa ryhmäkohtaiseia painotuksia
Kurssin hinta: 65 € (sis. alv 24 %).
HInta sisältää rekisteröinnin ja mobiilikortin.

Koulutuspaikka
Ammattiopisto Tavastia, Taimistontie 12, S-rakennus,
Hämeenlinna.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot
Ilmoittaudu viimeistään viikkoa ennen koulutuspäivää
osoitteessa www.opistopalvelut.fi/vanajakoulutus/
Koulutussihteeri Päivi Aaltonen, puh. 050 440 0846,
vanajakoulutus@kktavastia.fi

