ŠKOLNÍ KOLO SOUTĚŽE PRVNÍ POMOCI - 2018
Dne 23. března 2018 se na SZŠ a VOŠZ každoročně konal již osmnáctý ročník
školního kolo Soutěže v první pomoci. Letos obohatily soutěž výkony celkem 14
soutěžních tříčlenných týmů. Do kategorie SZŠ se přihlásilo celkem 11 týmů z oboru
Zdravotnický asistent a Zdravotnické lyceum a do kategorie VOŠZ celkem 3 týmy
z oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář.
Všichni žáci a studenti měli za úkol ošetřit zraněné na dvou stanovištích, které se
nacházely v učebnách 302 a 305. Na stanovišti A v učebně 302 byly jako odborná
porota připraveny odborná učitelka VOŠZ Bc. Miloslava Řeřichová a zdravotní sestra
Letecké záchranné služby Líně Bc. Jana Špalková, na stanovišti B posuzovali výkony
soutěžících Bc. Richard Buchner, zdravotnický záchranář z oddělení Emergency
z Ústřední vojenské nemocnice a nadpraporčík Tomáš Dvořák z Hasičského
záchranného sboru Plzeňského kraje. Všichni odborníci z obou porot hodnotili práci
velitele každého družstva, ale i celého družstva, dále byla důležitá komunikace. Letos
jsme poprvé zařadili do modelových situací zraněného, který mluvil pouze anglicky,
soutěžící byli tedy také vystaveni situacím, kde byla přítomna jazyková bariéra.
Anglicky mluvícího figuranta představoval MUDr. Mark Bolt z Austrálie. Soutěžní
týmy musely dále správně zavolat záchrannou službu, zhodnotit stav všech
zraněných, rozpoznat a ošetřit všechna zranění dle posledních aktuálních
doporučených postupů Evropské resuscitační rady z roku 2015. Soutěžící si také
dále museli poradit s osobami hysterickými a s poraněnými v psychickém šoku.
Děkujeme všem žákům a studentům za velmi kvalitní výkony a připravenost
k soutěži. Velké poděkování také patří celému týmu odborných vyučujících - Mgr.
Aleně Štroblové, Mgr. Renatě Jonášové, Mgr. Janě Bednářové, Mgr. Radce
Polívkové a Mgr. Janě Vodákové a žákům, kteří buď plnili funkci figurantů, nebo
pomáhali při maskování jednotlivých zranění.
Výsledky:
KATEGORIE SZŠ
1. MÍSTO
2. MÍSTO
3. MÍSTO

1ZDL - Barbora Kaplanová, Anna Chumová, Klára Chumová
2AZA - Jaroslav Jelínek, Anna Desortová, Alena Konjatová
1BZA - Frantová Sára, Břížďalová Veronika, Eva Zajícová

KATEGORIE VOŠZ
1. MÍSTO

1DZZ - Jakub Peca, Veronika Dyková, Pavel Harmady

Všechna vítězná družstva se účastní celostátních soutěží v Mělníku, Jihlavě a
v Brně. Držíme palce!
Sponzorskými dary do soutěže přispěli: Auto Kelly a.s.a Magistrát města Plzně
Ať žije příští 19. ročník!
Za organizační tým Mgr. Petra Jindřichová

