Шановні партнери!
ДП «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ТА
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

В першу чергу, висловлюємо Вам вдячність за можливу співпрацю з нашим підприємством. Ми
пропануємо Вам, ознайомитись з продукцією, яка має офіційну реєстрацію у Міністерстві
Охорони Здоров'я України, та дозволена до використання на території України.

 Плакати, посібники та пам’ятки;
 Оснащення навчальних класів плакатами (комплект) по
долікарської медичної допомоги;
 Методичний супровід;

Методичний супровід
• Методичний посібник "Домедична допомога постраждалим внаслідок ДТП"
Методичний посібник розроблений фахівцями ВТО "Всеукраїнська рада реанімації (ресуститації) та екстреної
медичної допомоги". В посібнику наведено основні елементи надання домедичної допомоги постраждалим внаслідок ДТП.
Наведена інформація відповідає нормативним документам МОЗ України та міжнародним стандартам надання домедичної
допомоги. Рекомендовано в першу чергу до використання в навчальному процесі слухачів автошкіл, курсів з домедичної
допомоги.

• Методичний посібник "Навчальний посібник з екстреної медичної допомоги»
Методичний посібник для сучасного сприйняття домедичної допомоги.

• Домедична допомога. Серцева реанімація 1 том
• Домедична допомога. Травма 2 том
В даному посібнику викладено матеріал з питань надання домедичної (першої медичної допомоги) у випадку
травматичних пошкоджень, в тому числі й при надзвичайних ситуаціях. Видання рекомендовано для слухачів курсів з
домедичної допомоги.

• Пам’ятка «Домедична допомога постраждалим внаслідок ДТП» – для учасників дорожнього руху.
Навчальний посібник рекомендований для слухачів курсів з питань надання домедичної допомоги. У ньому
описані у вигляді алгоритмів методи надання допомоги. При створені посібника автори керувалися сучасними
міжнародними рекомендаціями.

•

Плакати (комплект 10 шт.)
Наочний посібик надання домедичної допомоги у вигляді алгоритмів дій при невідкладних станах.

Методичний супровід

Навчальні посібники рекомендовані МОЗ України до використання в навчальному процесі, слухачів автошкіл,
курсів з домедичної допомоги.

Прайс продукції
№
1.

Найменування:
Комплект плакатів – «Домедична допомоги у разі ДТП» – (10 шт., А1).

500,00 грн.

Пам’ятка - «Домедична допомога постраждалим внаслідок ДТП» – для
2. учасників дорожнього руху.
3.
4.
5.
6.

Вартість

15,00 грн.

Посібник з надання невідкладної медичної допомоги
60,00 грн.
Домедична допомога. Серцева реанімація 1 том
80,00/шт.
Домедична допомога. Травма 2 том
110,00 /шт.
Навчальний посібник з екстреної медичної допомоги
450 грн.

Навчальні посібники рекомендовані МОЗ України до використання в навчальному процесі ,
слухачів автошкіл, курсів з домедичної допомоги.

Підготовка долікарської допомоги та підвищення кваліфікації осіб, які
зобов’язані надавати домедичну допомогу
• Програма включає теоретичну та практичну підготовку з набуття навичок надання домедичної допомоги
постраждалим у дорожньо-транспортних пригодах.Програма відповідає стандартам, передбаченим
вимогам міжнародної програми BLS (basic life support) – основи підтримки життя (базова допомога):
практичні прийоми надання домедичної допомоги при порушеннях або зупинці дихання, серцево-судинних
розладах.Програма складається з блоків, де розділ є складовою частиною програми і включає кілька тем.
• Підготовку водіїв та інших учасників дорожнього руху з питань надання домедичної
допомоги можуть здійснювати організації, що мають необхідні навчальні площі,
оснащення і спеціальне обладнання навчального кабінету та спеціалістів
(інструкторів), які мають відповідну підготовку. Підготовка організовується та
проводиться згідно до укладених договорів. Вартість робіт та послуг встановлюється
на базі економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з їх наданням.
• По завершенню підготовки слухачі отримають Посвідчення,
навчально –методичну літературу. Інформація про проходження
курсів вноситься до електронної Бази даних.

WWW. BDR.IN.UA
Державне підприємство «Український медичний центр безпеки дорожнього
руху та інформаційних технологій»

03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська , будинок 55 - Г, офіс 100
Тел.:(096)466 01 90 ;(044) 466 01 90
E-mail: irina.umcbdr@gmail.com

