ARAKIADA - MLADÝ POSLUCHOVSKÝ ZÁCHRANÁŘ
14. 6. 2019 Posluchov
V pátek 14. 6. 2019 jsme se vypravili se čtveřicí žáků z osmé třídy na Posluchov, kde
probíhal 6. ročník soutěže Arakiada - Mladý posluchovský záchranář. Tato soutěž je součástí
projektu MANDALA společnosti Arak o.p.s a je řazena mezi významné projekty
Olomouckého kraje. Soutěži předcházel dne 12. 4. 2019 nácvik záchranářských dovedností
v Aplikačním centru BALUO při FTK UP Olomouc - Neředín.
Na Posluchov jsme dorazili postupně s ostatními školami kolem osmé hodiny ranní. Po
rozmístění družstev na jednotlivá stanoviště se žáci mohli zhostit jednotlivých úkolů. Úkoly
byly tematicky zaměřeny na laickou první pomoc pod dozorem školených profesionálů.

V rámci stanovišť si žáci vyzkoušeli situace jako:
1) tonoucí dítě a rozrušená matka se sourozencem (resuscitace dítěte)
2) dopravní nehoda s resuscitací pomocí automatického externího defibrilátoru, volání na
záchrannou službu
3) ošetření ran po pádu ze stromu
4) resuscitace dvou osob po nehodě
5) ošetření muže s amputovanou rukou po nehodě s motorovou pilou
6) pomoc ženě po uváznutí oříšku v krku
7) pomoc ženě při epileptickém záchvatu
8) pomoc muži při zasažení elektrickým proudem
9) pomoc ženě při popáleninách
10) pomoc ženě při cukrovce

Součástí soutěže byla i stanoviště zaměřená na doplňkovou tematiku první pomoci:
1) test - otázky z první pomoci
2) práce s buzolou
3) hasiči - hasicí přístroje, hašení, záchrana lidí z hořícího domu, zapojení hasičských hadic
4) základní uzly, slaňování k zraněným
5) týmová práce - sestavení co nejvyšší věže z kostek

Z mého hlediska je tato soutěž pro žáky velmi přínosná, neboť nikdy nikdo neví, kdy
se do podobné situace dostane, ať už na úrovni záchranáře či zraněného.
Modelové situace byly tak reálné, až mi kolikrát běhal mráz po zádech. Žáci se snažili
za všech sil pomoci a i když neobsadili první příčky, přistupovali k zraněným velmi
zodpovědně.
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