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Oferta szkoleniowa - W.I.R SOF- MED- CENTER   

  

Firma SOF- MED- CENTER stawia przede wszystkim na jakość ponad ilość! 

 

Ucz się udzielania pomocy medycznej w warunkach pola walki, opartych na najnowszych 

światowych rozwiązaniach. Co sprawia, że nasze szkolenia są wyjątkowe: 

• Wykwalifikowana kadra instruktorska, byli OPERATORZY/MEDYCY POLSKICH 

SIŁ SPECJALNYCH- JWK LUBLINIEC- posiadający uprawnienia instruktorskie 

TCCC NAEMT. 

• Kompletny zakres najnowszego wymaganego materiału. 

• Niski współczynnik INSTRUKTOR- STUDENT. 

• Trening praktyczny. 

• Nasza gotowość i zdolność dopasowania się do wymogów stawianych przez naszych 

klientów. 

Nasze szkolenia charakteryzują się wysoką intensywnością, gdzie kursanci mają okazję poznać 

techniki edukacyjne używane w elitarnych uczelniach personelu medycznego sił specjalnych 

na świecie. W czasie prowadzonych szkoleń używamy najnowszego sprzętu w ilości 

pozwalającej każdemu z uczestników zmaksymalizować czas spędzony na praktycznym 

wykonywaniu czynności ratunkowych. Po pozytywnie zaliczonych egzaminach, teoretycznym 

i praktycznym, każdy z uczestników otrzymuje dwa certyfikaty ukończenia szkolenia: w języku 

polskim oraz angielskim. Ponadto uczestnicy, którzy są ratownikami medycznymi, otrzymują 

punkty edukacyjne w ilości: TCCC- 24 pkt., CTM- 40 pkt., PFC- 8pkt. 

 

W OFERCIE SZKOLENIOWEJ ZNAJDUJEMY CZTERY PROGRAMY: 

 

I. KURS TCCC (Tactical Combat Casualty Care) (700 pln Brutto) 

Trwające 3 dni, 30 godzin, szkolenie udzielania podstawowej pomocy medycznej w warunkach 

taktycznych. 

 

Program kursu CMFR obejmuje postępowanie z pacjentem urazowym na polu walki wg 

najnowszych amerykańskich wytycznych komitetu TCCC: 

Historia TCCC. 

• „Zabójcy pola walki”. 

• Poziomy pomocy.  

• Działania w strefach CUF, TFC, TACEVAC. 

• M.A.R.C.H. 

• Tamowanie masywnych krwotoków z kończyn z wykorzystaniem opasek uciskowych. 

• Junctional hemorrhage 

• „Wound packing” z użyciem opatrunków hemostatycznych. 

• Drogi oddechowe i metody ich udrażniania. 

• Patofizjologia oddechu, odma prężna, „burping”, torakocenteza  

z wykorzystaniem igły. 
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• Krążenie, wstrząs hipowolemiczny. 

• Zapobieganie hipotermii. 

• Urazy głowy. 

• Wezwanie środków ewakuacji medycznej „9- line medevac request / MIST”. 

• Dokumentacja. 

• Przygotowanie do ewakuacji. 

• Przekazanie pacjenta. 

 

KURS CTM (Combat Trauma Management) (1300 pln Brutto)  

Zaawansowany kurs medycyny pola walki. Pierwotnie został stworzony tylko dla operatorów- 

medyków sił specjalnych. Nasza firma daje możliwość uczestniczenia w tym kursie cywilnym 

ratownikom, ratownikom medycznym oraz osobom z dużą wiedzą medyczną. Program 

szkolenia obejmuje postępowanie z poszkodowanym na polu walki w sytuacji przedłużającej 

się ewakuacji medycznej. Kurs trwa 5 dni, 50 godzin zajęć, w tym zajęcia przeprowadzane w 

warunkach ograniczonej widoczności z limitowaną możliwością używania światła widzialnego 

(latarki). Szkolenie CTM jest bardzo wymagające, gdzie uczestnicy codziennie zaliczają 

egzaminy pisemne i praktyczne. Tematyka kursu obejmuje wykłady oraz scenariusze 

taktyczne, które miały miejsce w rejonach działań wojennych w Afryce, Iraku, Syrii oraz 

Afganistanie. 

Program szkolenia obejmuje: 

• M.A.R.C.H. P.A.W.S 

• Szybkie przypomnienie podstaw TCCC. 

• Badanie urazowe- wstępne, szybkie oraz szczegółowe. 

• „Security Halt”- działanie w czasie krótkich przystanków taktycznych. 

• Masywne krwotoki, opaski uciskowe na kończyny, opaski na aortę brzuszną i pnie 

naczyń. 

• Tamowanie masywnych krwotoków z miejsc przejściowych „wound packing”. 

• Techniki tamowania krwotoków z głowy oraz krezki jelitowej. 

• „Drabina dróg oddechowych”, techniki bezprzyrządowe i przyrządowe. 

• CRIC chirurgiczne udrażnianie dróg oddechowych. 

• Wentylacja z wykorzystaniem worka samorozprężalnego. 

• Oddech, patofizjologia oddechu oraz sposoby zabezpieczania stanów zagrożenia życia 

w warunkach polowych. 

• Torakocenteza z wykorzystaniem igły 

• Drenaż jamy opłucnowej. 

• Prewencja hipotermii. 

• Urazy głowy. 

• Wstrząs hipowolemiczny. 

• Oparzenia. 

• Dostęp dożylny i doszpikowy. 

• Farmakologia pola walki. 

• Diagnostyka pola walki: stetoskop, pulsoksymetr, ciśnieniomierz, kapnometr, 

termometr. 
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• Opieka nad poszkodowanym przy przedłużającej się ewakuacji. 

• Unieruchamianie złamań: szyny improwizowane, szyny Sam- splint oraz KTD. 

• Monitorowanie poszkodowanego- „pętla re-oceny”. 

• Dokumentacja. 

• Wezwanie środków ewakuacji medycznej „9- line medevac request / MIST”. 

• Przekazanie pacjenta 

 

KURS FCP (First Care Provider) (300 Brutto)  

Czy Ty, personel twojej szkoły, zakładu pracy, czy też ludzie przebywający w twoim otoczeniu 

wiecie, jak ratować ludzkie życie w sytuacji” aktywnego strzelca”, zamachu bombowego czy 

też innej katastrofy”? Jeśli nie, to mamy dla Ciebie propozycję...Jedyny taki produkt 

szkoleniowy w Polsce prosto z USA oparte na wytycznych komitetu TECC. „First Care 

Provider” - to jednodniowe szkolenie przeznaczone dla każdego śmiertelnika, który może 

znaleźć się w sytuacji zagrożenia życia. Wojskowe rozwiązania w służbie cywilom, których 

celem jest służba społeczeństwu, podnoszenie świadomości na potrzeby reagowania ludności 

cywilnej w sytuacjach kryzysowych tj. Aktywny strzelec, zamachy bombowe czy też 

katastrofy, oraz stworzenie zintegrowanej sieci jednostek i społeczności uprawnionych do 

zapewnienia, że żadne inne życie nie zostanie utracone z powodu „możliwej do uniknięcia 

przyczyny śmierci” w wyniku urazu. Gdy liczą się sekundy, wykwalifikowana pomoc 

medyczna często znajduje się w odległości kilku lub kilkunastu minut, a ranni umierają na 

twoich oczach. Czy wiesz, co zrobić, jeśli ktoś bliski zostanie ranny? Problem nie kończy się, 

gdy zadzwonisz pod 1-1-2. Średni czas reakcji służb ratunkowych wynosi znacznie ponad 7-15 

minut. Dowiedz się, jak uratować życie i jakie proste kroki możesz podjąć, aby pomóc ofiarom 

traumy.  

Program szkolenia obejmuje: 

• Historia do TECC/ TCCC. 

• „Przyczyny zgonów do uniknięcia”. Stany zagrożenia życia. 

• Poziomy udzielania pomocy. 

• Protokół R.A.C.E- C.A.R.E 

• Działania w strefach DT, IDT, EVAC. 

• Masywne krwotoki z kończyn oraz sposoby ich kontrolowania z wykorzystaniem 

ucisku bezpośredniego oraz opasek uciskowych na kończyny. 

• Masywne krwotoki z miejsc przejściowych- „Wound packing” z użyciem opatrunków 

hemostatycznych. 

• Drogi oddechowe, anatomia, fizjologia, patofizjologia oraz metody ich udrażniania. 

• Oddech, fizjologia, patofizjologia, metody przeciwdziałania odmie prężnej, 

rozpoznawanie i postępowanie w przypadku odmy prężnej. Opatrunki wentylowe, 

odbarczenie z wykorzystaniem procedury „burping”. 

• Krążenie, wstrząs hipowolemiczny. 

• Zapobieganie hipotermii. 

• Urazy głowy. 

• Dokumentacja. 

• Przygotowanie do ewakuacji. 
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• Działanie w punkcie ewakuacji medycznej. 

• Monitorowanie „Pętla Re-oceny”. 

• Przekazanie pacjenta- AT MIST. 

• Scenariusze praktyczne. 

WARSZTATY PFC (Prolonged Field Care) (1000 pln Brutto)   

WHAT: Prolonged Field Care- 72h ciągłego szkolenia, które ma na celu przygotować i 

wyeksponować uczestników na sytuacje medyczne odbiegające od klasycznych norm 

czasowych zaplanowanych w czasie procesu planowania.  

WHY: Niewielkie elementy wykonujące zadania na tyłach przeciwnika, jednostki sił 

specjalnych i nie tylko, działające w rejonach odległych, muszą stawić czoła nowemu 

wyzwaniu na współczesnym polu walki, jakim jest tzw.” TYRANIA DYSTANSU”, oraz brak 

dedykowanych środków ewakuacji medycznej. Program warsztatów obejmuje sesje 

teoretyczno- praktyczne w trakcie których uczestnicy będą zmuszeni spędzić z 

poszkodowanymi urazowymi i medycznymi w środowisku własnej „bezpiecznej lokalizacji” 

wiele godzin ciągłego działania. 

Poruszane elementy: 

• Planowanie operacji specjalnych pod kątem zabezpieczenia medycznego. 

• „10 kluczowych zdolności PFC”. 

• Przygotowanie „Safe House” do prowadzenia zaawansowanej pomocy medycznej, 

• „Sick Call”- pomoc medyczna pacjentom medycznym. 

• Wstępne, szybkie i dalsze badanie urazowe. 

• M. A. R. C. H. P. A. W. S 

• R. A. V. I. N. E. 

• H. I. T. M. A. N. 

• Masywne krwotoki, opaski uciskowe na kończyny, opaski na aortę brzuszną i pnie 

naczyń. 

• Tamowanie masywnych krwotoków z miejsc przejściowych „wound packing”. 

• Techniki tamowania krwotoków z głowy oraz krezki jelitowej. 

• „Drabina dróg oddechowych”, techniki bezprzyrządowe i przyrządowe. 

• CRIC chirurgiczne udrażnianie dróg oddechowych. 

• Wentylacja z wykorzystaniem worka samorozprężalnego i respiratora. 

• Oddech, patofizjologia oddechu oraz sposoby zabezpieczania stanów zagrożenia życia 

w warunkach polowych. 

• „Burping”, torakocenteza z wykorzystaniem igły, drenaż jamy opłucnowej. 

• Prewencja hipotermii. 

• Urazy głowy. 

• Wstrząs hipowolemiczny, resuscytacja płynowa pacjentów wstrząsowych oraz 

poparzonych. 

• Resuscytacja wstrząsu: hipowolemicznego, dystrybucyjnego, obturacyjnego, 

kardiogennego, zapalenia ogólnoustrojowego. 

• Transfuzja krwi pełnej. 

• Cewnikowanie i monitorowanie diurezy- COCA. 

• Dostęp dożylny i doszpikowy. 
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• Farmakologia pola walki. 

• Diagnostyka pola walki: stetoskop, pulsoksymetr, ciśnieniomierz, kapnometr, 

termometr, kardiomonitor, badanie E- FAST z użyciem USG. 

• Unieruchamianie złamań: szyny improwizowane, szyny Sam- Splint oraz KTD. 

• Monitorowanie poszkodowanego. 

• Dokumentacja (Karta TCCC, karta PFC). 

• Telemedycyna. 

• Wezwanie środków ewakuacji medycznej „9- line medevac request / MIST”. 

• Przekazanie pacjenta 

 

I wiele innych zagadnień. 

#wirsofmedcenter 

#maszcomasz 

#uczymydobrejmedycyny 

#marchpaws 

#starapakajwk 

 

 

 

 


