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XXIII. ročník Celostátní soutěže první pomoci
Ve dnech 11. a 12. června 2018 proběhl na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská,
příspěvkové organizaci XXIII. ročník Celostátní soutěže první pomoci pod záštitou hejtmana
Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka a MŠMT. Soutěž zahájila v 9.00 hodin PhDr.
Jarmila Kelnarová, PhD., ředitelka Střední zdravotnické školy, propagátorka soutěží první
pomoci a organizátorka minulých ročníků.
Soutěžilo 30 družstev ze zdravotnických škol z celé České republiky, a 1 družstvo ze
zdravotnické školy v Trenčíně ze Slovenska. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – kategorie A
středních a kategorie B vyšších zdravotnických škol. Každý rok se snažíme o inovaci v soutěži a
také o aplikaci nejmodernějších poznatků z oblasti poskytování první pomoci. Úkoly pro
soutěžící družstva se stále více přibližují realitě. Hodnotící třináctičlenná komise byla z řad
lékařů, zdravotníků nemocnic města Brna, záchranářů a z řad odborných učitelek.
I v letošním roce musela soutěžící družstva projít třemi stanovišti a družstva z kategorie B
vyšších zdravotnických škol ještě stanovištěm „Hromadné neštěstí“. Na prvním stanovišti byly k
dispozici profesionální pomůcky. Úkoly na druhém stanovišti vycházely z úrazů nejčastěji
vznikajících v domácím prostředí. Při poskytování první pomoci muselo družstvo prokázat
schopnost improvizovat a vycházet pouze s pomůckami, které se často v domácnosti nejběžněji
nacházejí. Úkoly prvního a druhého stanoviště byly soustředěny do budovy školy. Třetí
stanoviště a stanoviště Hromadné neštěstí bylo umístěno mimo budovu školy, v parku na
Obilním trhu.
Soutěžící po ukončení soutěžního úkolu byli ihned vyrozuměni o chybách, kterých se
během poskytování první pomoci dopustili. Družstva mohla ihned podat protest proti výroku
poroty. Pokud nesouhlasili soutěžící s rozhodnutím hlavního rozhodčího stanoviště, mohli podat
písemný protest hlavnímu rozhodčímu soutěže, tím se zvýšila objektivnost soutěže.
Cílem organizátorů soutěže první pomoci bylo připomenout všem lidem, jak důležité je umět
včas a kvalitně poskytnout první pomoc.
Je nutné si uvědomit, že život máme každý jen jeden. Je škoda, pokud život končí jen proto, že
na místě neštěstí nebyla poskytnuta první pomoc včas, kvalitně nebo nebyla poskytnuta vůbec.
V tomto roce stejně jako v minulých letech obdržela všechna soutěžní družstva krásné ceny.
Ještě než se všichni soutěžící rozjeli do svých domovů, pozvala ředitelka školy PhDr. Jarmila
Kelnarová, PhD. odborné učitelky na celostátní odbornou konferenci první pomoci, která se
bude konat dne 17. října 2018 a vyhlásila XXIV. ročník Celostátní soutěže první pomoci, který
se bude konat 10. a 11. června 2019 na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská, příspěvkové
organizaci.

V Brně dne 14. 6. 2018

PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD.,
ředitelka Střední zdravotnické školy Brno,
Jaselská, příspěvkové organizace

