Jubilejný „Asistent v akcii“
Stalo sa už tradíciou, že posledný školský mesiac patrí nášmu „Asistentovi v akcii“ –
súťaži v poskytovaní laickej prvej pomoci stredných zdravotníckych škôl.
Dňa 9. júna 2017 sa v lokalite Cemjata – Kvašná voda konal už 10. ročník tejto súťaže
pod záštitou SZŠ na Sládkovičovej 36 v Prešove. V tomto roku sa do súťaže prihlásilo 14
súťažných družstiev zo stredných zdravotníckych škôl z celého Slovenska: SZŠ - Nitra, SZŠ Považská Bystrica, SZŠ sv. Františka z Assisi - Čadca, SZŠ - Žilina, SZŠ - Liptovský
Mikuláš, SZŠ - Humenné, SZŠ Lučenec, SZŠ Štefana Kluberta - Levoča, SZŠ - Poprad, SZŠ
milosrdného Samaritána - Svidník, SZŠ Rožňava, SZŠ Košice, SZŠ sv. Bazila Veľkého Prešov a SZŠ na Sládkovičovej 36 v Prešove. Súťažili žiaci druhého ročníka denného štúdia
študijného odboru zdravotnícky asistent.
Aj tento rok organizátori pripravili bohatý program. Novinkou boli odborní garanti –
záchranári z Košickej záchrannej služby, ktorí pripravili jednotlivé stanovištia a hodnotiace
škály.
Na jednotlivých stanovištiach na súťažiacich čakali reálne situácie z výjazdov záchranárov:
poskytnutie PP pri anafylaktickej reakcii po uštipnutí hmyzom, poskytnutie PP pri poranení
chrbtice u motocyklistu, poskytnutie PP pri akútnej komplikácii diabetes mellitus –
hypoglykémia.
Teoretické vedomosti preveril test a fyzickú kondíciu šplh na lane, streľba z luku a celkový
meraný čas súťažného družstva. Štrnásť súťažných družstiev preukázalo výborné odborné
znalosti, ale aj fyzickú kondíciu. Stupeň víťazov si vychutnalo súťažné družstvo SZŠ Levoča.
Striebro patrilo SZŠ Poprad a bronz „domácej“ SZŠ Prešov.
Pre všetkých zúčastnených bol pripravený aj bohatý sprievodný program. Prednášku
„Dekontaminácia okolia“ si pripravil VÚ Rožňava, návrat v čase - historickú streľbu z luku
predviedla Akadémia bojového umenia Lipany. Lákavá bola aj možnosť vyskúšať si toto
tradičné bojové umenie.
Po zdolaní všetkých súťažných disciplín si súťažiaci zaslúžene vychutnali jedinečný kotlíkový
guľáš, kapustnicu a moravské koláčiky. Všetky zúčastnené družstvá boli odmenené
hodnotnými vecnými cenami. Víťazný tím získal pre školu tlačiareň.
Za ceny ďakujeme našim sponzorom – firme LYRECO, PC-Profi, CWS, Sarana Pharm, STK
CONTROL, GSK GlaxoSmithCline, pani Márii Viazankovej, pánovi Jozefovi Beňovi –
predajňa KOTVA, Mgr. Zuzane Giňovskej.
Teší nás, že ani tento rok nechýbala dobrá nálada, priateľská atmosféra a slnečné počasie.
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