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12. ZÁŘÍ 2020: SVĚTOVÝ DEN PRVNÍ POMOCI

VIS HUMANITATIS – SÍLA HUMANITY – LE POUVOIR DE L’HUMANITE – POWER OF HUMANITY

Od roku 2000 si každou druhou zářijovou sobotu připomínáme Světový den první pomoci a
tak i skutečnost, že dovednost poskytnout první pomoc může - v prvních minutách rozhodnout o životě a smrti člověka. Tématem pro letošní Světový den je První pomoc a
pandemie.
Nemoci a zranění se dějí bez
ohledu na současnou pandemii.
Správné poskytnutí laické
první pomoci může právě v
této době předcházet zahlcení
přetíženého
zdravotnického
systému, zároveň napomůže
snížit riziko vystavení se nákaze
ve zdravotnickém zařízení.
Závažná zranění a nemoci
nicméně
stále
vyžadují
zdravotní péči a nemělo by
docházet k prodlevám kvůli
strachu z Covidu.
Aktuální situace ovlivňuje nejen
možnosti školit dobrovolníky i
veřejnost v tom, jak bezpečně
čelit Covidu, ale také má vliv na
šíření osvěty, jako protikladu kolujícím fake news. Ukázala také potřebu se ještě více se
orientovat na moderní výukové metody. Proto je víc než kdy dříve nezbytné připomínkou
Světového dne první pomoci (digitálně a bezpečně) zvýšit povědomí o první pomoci a o
důležitosti pokračovat v zapojování veřejnosti do výuky první pomoci.
Největšího školitele předlékařské první pomoci představuje Mezinárodní hnutí Červeného
kříže a Červeného půlměsíce – jeho školitelé ročně vyškolí v první pomoci více než 15
milionů lidí. Český červený kříž, který vyškolil v loňském roce na pět desítek tisíc osob,
pořádá v rámci Světového dne řadu aktivit zaměřených na propagaci znalostí první pomoci s
ohledem na vyhlášené téma, které reaguje na aktuální celosvětovou situaci.
Příznivcům mobilních aplikací nabízíme zdarma stažení naší interaktivní mobilní aplikace
První pomoc, která Vám umožní mít návod na záchranu lidského života vždy po ruce. Máte-li
zájem se naučit poskytnout první pomoc, navštivte www.kurzyprvnipomoci.eu, vyberte si
kurz a odborní lektoři ČČK Vás rádi vyškolí.
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