Ratuj życie z ZS nr 3

„Ratuj życie!” z ZS nr 3 w Wieluniu

Życie i zdrowie to fundamentalne wartości dla każdego człowieka, które należy chronić.
Często wypadki zaskakują nas w różnych miejscach. Dlatego tak ważna jest umiejętność
ratowania ludzkiego życia. Jak sprawdzić czy ktoś jest przytomny? Jak wezwać pomoc?
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Tego nauczyły się wieluńskie przedszkolaki z Przedszkola nr 1 i Przedszkola nr 3
podczas zajęć pierwszej pomocy przedmedycznej realizowanych w Zespole Szkół nr 3
im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu. Program zajęć dostosowany został do wieku i
możliwości psychofizycznych uczestników. Niezbędne zaplecze techniczne:
profesjonalne fantomy, ustniki, chusty, bandaże udostępniła Fundacja K2 z Żywca, z
którą ZS współpracuje już od kilku lat.
Uczniowie klas pierwszych ZS nr 3, pod czujnym okiem instruktorów z Fundacji K2,
uczyli małych ratowników, co zrobić w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, w jaki
sposób wezwać pomoc i sprawdzić przytomność, jak wybrać numer alarmowy i
rozmawiać
z dyspozytorem. Prawdziwym wyzwaniem jednak, było dla przedszkolaków opatrzenie
rany na palcu oraz usunięcie ciała obcego z przełyku. Ale i z tym świetnie sobie poradzili.

Oczywiście szkolenia nie zrobią z dzieci profesjonalnych ratowników medycznych,
ale nauczą je radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Dlatego tak
ważne jest wprowadzanie tematyki pierwszej pomocy przedmedycznej i oswajanie z nią
dzieci już od najmłodszych lat, ponieważ kiedy dorosną, nie będą bały się udzielać
niezbędnej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach. A to właśnie opanowanie
jest decydującym czynnikiem w sytuacji zagrożenia.
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Na zakończenie zajęć, przedszkolaki otrzymały dyplom Małego Ratownika
poświadczający ukończenie szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w
ramach programu edukacyjnego „Ratuj Życie!”, naklejki i słodkie upominki.

Dyrektor ZS nr 3 Kamila Prange nie kryje zadowolenia z realizacji warsztatów. Wierzy, że
dzięki podobnym projektom, ludzie przestaną być obojętni wobec osób potrzebujących
pierwszej pomocy przedmedycznej. Właśnie dlatego zaplanowane zostały intensywne
działania o charakterze edukacyjno-szkoleniowym z zakresu pierwszej pomocy
przedmedycznej również wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

W organizację warsztatów zaangażowali się nauczyciele: Małgorzata Kaźmierczak i
Szymon Lach oraz uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół nr 3 im. M.Kopernika w
Wieluniu we współpracy z Fundacją K2.
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