Celostátní kolo soutěže v poskytování první pomoci – Lhotka u Mělníka 2017
Ve dnech 26.4. – 27.4. 2017 se vítězné družstvo ze školního kola soutěže v poskytování první pomoci
zúčastnilo celostátního klání Ve Lhotce u Mělníka.
Po příjezdu na místo jsme se ubytovali a dostali potřebné informace k organizaci a průběhu soutěže.
Všechna zúčastněná družstva si zároveň losovala pořadí, ve kterém závodila na náročné trati. Naším
vylosovaným a myslím, že i šťastným, bylo číslo 6. Novinkou letošního ročníku se stal první noční
zásah v den příjezdu. Jednalo se o vyhrocenou situaci na vlakovém nádraží, kde na naše
„záchranářky“ čekal nelehký úkol v podobě ošetřování amputace dolní končetiny s tepenným
krvácením a zároveň poskytnutí první pomoci dalším třem zraněným s poruchou vědomí a pokusem o
sebevraždu.
Ani druhý den nás na dalších stanovištích nešetřili. Řešili jsme hromadné neštěstí v podobě závažné
nehody autobusu, utonulou ženu se zástavou oběhu, poleptání, těžký astmatický záchvat, uštknutí
hadem, otravu houbami, poranění o rybářský háček či traumatický šok. V závěru závodu, kdy jsme
byli téměř hodinu a půl na trati a bojovali o lidské životy, jsme ještě zdolávali lanovou dráhu přes
řeku. Hodnocení na stanovištích prováděli nestranní členové ZZS, kteří nám udělovali cenné rady pro
další zásah.
I když počasí připomínalo spíše zimu než jarní období, závod jsme si náležitě užili. Věříme, že po
nabytí letošních zkušeností se i další roky budeme do Lhotky u Mělníka vracet a třeba bojovat o
přední medailové příčky. Letos jsme přivezli do Plzně nádherné 8. místo a jsme hrdi na své výkony
v nelehkém a vysoce konkurenčním prostředí.
Celá soutěž byla obohacena o zajímavý doprovodný program. Viděli jsme hasičský záchranný sbor při
likvidaci neznáme jedovaté látky, seznámili jsme se základy poskytování první pomoci při překotném
porodu, mohli si obléknout speciální oblek pro manipulaci s vysoce infekčními pacienty, který vlastní
pražská nemocnice Na Bulovce. Poučné bylo i vystoupení Městské policie Mělník, která nás zahltila
informacemi týkající se naší sebeobrany. Velmi jsme se nasmáli při zdolávání překážek se speciálně
upraveným brýlemi, které simulovaly pocit opilosti nebo stavy, které vyvolá požití různých drog.
A kdo jsou naše hrdinky „záchranářky“?
Žákyně třídy 2. AZA: Michaela Šlehoferová – kapitánka družstva a její tým ve složení: Kateřina
Kofroňová, Olga Marešová a Veronika Gubová.
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