hrad žije první pomocí
naučte se první pomoc. také vy MŮžete jednou zachránit život!

zážitkové trasy a soutěž izs
Na letošní ročník akce se vrací soutěž nezdravotnických složek IZS, ale zároveň se
můžete těšit i na tři zážitkové trasy pro veřejnost, které jsou loňskou novinkou.
Na první zážitkové trase si budete moci vyzkoušet ošetření reálně namaskovaných
poranění, která se vám mohou stát v běžném životě za použití základního vybavení,
které určitě najdete i u sebe doma. Tuto trasu doporučujeme hlavně pro ty odvážlivce,
kteří se nezaleknou trochy křiku a krve.
Další možností bude trať s poraněními interního charakteru jako je například infarkt
či cévní mozková příhoda, které tedy nejsou hned na první pohled viditelné. Naučíte
se tyto stavy rozeznat a dozvíte se, kdy k nim zavolat odbornou pomoc a jak
upravit svůj životní styl, abyste jim dokázali předejít, jelikož se vyskytují čím dál
častěji a u mladších lidí.
Poslední trasa vás naučí něco o technické první pomoci. Pod vedením odborníků si
budete moci vyzkoušet úkony, které mohou zachránit život v nebezpečné situaci, jako
je například transport zraněného.
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zahájení akce pro nezdravotnické složky IZS
Zahájení soutěže nezdravotnických složek IZS
Oficiální zahájení akce pro veřejnost
Celní správa ČR - ukázka oddílu kynologie
Hlavní báňská záchranná stanice Ostrava – transport zraněné osoby
Městská policie Ostrava - ukázka oddílu hipologie
Workshop první pomoci
Ukázka oddělení kynologie KŘ policie MSK – zásah proti agresorovi
Soutež v resuscitaci pro veřejnost
Komentovaný modelový zásah složek IZS při autonehodě autobusu
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže IZS
Městská policie Ostrava - ukázka oddílu kynologie
Hlavní báňská záchranná stanice Ostrava – transport zraněné osoby
Oficiální ukončení akce

Celodenní program
Zážitkové trasy první pomoci pro veřejnost. soutěž nezdravotnických složek izs.
Prohlídka sanitních vozidel MNO a ZZs. Preventivní stany a ukázky HZS MSK, PČR a
MpO. Preventivní stan MnO - měření tlaku, cukru. Prezentace ZZs - ukázka vybavení
a činnosti. Ukázka speciální techniky PČR. Preventivní stan Aktivu BESIP, Vodní
záchranné služby ččk A ZZMV. Ukázky činnosti cizinecké a kriminální policie. ukázky
techniky a činnosti AZ AČR a USAR. Maskování poranění a nemocnicne pro medvídky
od ifmsa pro veřejnost. Soutěžní trať pro děti po celém areálu.

