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Spoznajme sa!

Minulý mesiac sme spustili kampaň pod názvom „Spoznajme sa!“, kde
ste mali možnosť dozvedieť sa niekoľko zaujímavostí o pani riaditeľke
ÚzS SČK BA - mesto. V mesiaci marec by sme Vám radi predstavili ďalšiu
členku nášho tímu, ktorou je samostatná odborná referentka pre
zdravotnícke činnosti, Soňa Kročilová. 

Teta Soňa, ako ju prezývajú všetci dobrovoľníci, a to nie len v Bratislave,
ale na celom Slovensku, pracuje na ÚzS SČK BA - mesto už viac ako 40
rokov. Za svoju dlhoročnú prax sa stala súčasťou života mnohých
mladých ľudí, ktorí sa rozhodli stať sa dobrovoľníkmi Slovenského
Červeného kríža. V rámci svojej práce sa venuje darcom krvi, ich
oceňovaniu a tiež zodpovedá za zaplatenie ročných známok na
preukazy, lístkov na obedy, administratívu a mnohé iné. Rada sa
obklopuje mladými ľuďmi, pretože ich energiu vníma ako skutočnú silu
pozitívnych zmien.
Na otázku, čomu sa najradšej venuje vo svojom voľnom čase,
odpovedala jednoznačne a s jej typickým smiechom: "Červenému krížu a
svojim vnučkám".

Počet nových
dobrovoľníkov: 17

Počet vydaných
obedov: 642

Počet
odpracovaných
dobrovoľníckych

hodín: 1755

Pod ruky našich zdravotníkov sa v rámci antigénového testovania dostalo aj
mužstvo národnej futsalovej reprezentácie z Grécka, ktoré na Slovensku      
 v marci odohralo kvalifikačný zápas na Majstrovstvá Európy vo futsale 2022. 

Prvá pomoc (nielen) počas
koronavírusovej pandémie

Dnes je poskytovanie prvej pomoci cudzím osobám
odstrašujúca činnosť pre množstvo ľudí, a to zo
strachu o svoje zdravie a zdravie svojho okolia.
Napriek tomu v prípade núdze dokážeme poskytnúť
neodkladnú prvú pomoc bez vystavovania sa
samotnému riziku nákazy koronavírusom, ktorý nás
od seba odďaľuje. Ako sa teda zachovať v takýchto
situáciách už porozprávali prezident SČK, doc.
MUDr. Viliam Dobiáš a herec a dlhodobý člen SČK,
Michal Kubovčík. Tak ako odznelo v samotnom
videu, až okolo 75% úrazov alebo ochorení vznikne v
prítomnosti rodinných príslušníkov alebo kolegov na
pracovisku, s ktorými trávime čas bez toho, aby sme
rozmýšľali nad pandémiou. Preto je v tomto prípade
bezpredmetné rozhodovať sa, či prvú pomoc podať
alebo nie, nakoľko riziku nákazy sme sa vystavili
dávno pred samotným úkonom ošetrenia poranenia.
Chrániť sa je ale dôležité a preto môžeme poskytnúť
tzv. pomoc na diaľku, ktorá spočíva v navigácii
raneného ako postupovať pri zastavení krvácania 

Koho sme testovali?

Sledujte nás na sociálnych sieťach a buďte vždy v obraze!

https://www.facebook.com
/sckbamesto/

https://www.instagram.com
/sck_bratislava/ 

Získané financie využijeme na aktivity a činnosť dobrovoľníkov
tak, aby sme dokázali poskytovať naše služby všetkým

obyvateľom Bratislavy.

Ďakujeme všetkým, ktorí v mesiaci marec prispeli 2% na
SČK ÚzS Bratislava - mesto.

Celé video si môžete pozrieť na
facebookovej stránke Slovenského
Červeného kríža ÚzS BA - mesto:
 https://www.facebook.com/sckbamesto/
videos/2858993691036872

alebo fixovaní zlomeniny. Aj jednoduchým
slovným usmernením môžeme zachrániť
život. Pri KPR (kardiopulmonálnej
resuscitácii), ľudovo povedané "oživovaní",
by sme sa mali riadiť predovšetkým slovami
zdravotníka na tiesňovej linke a zároveň
stláčať hrudník 30-krát za minútu, bez
vdychovania.

"Aj to je lepšie ako žiadna prvá pomoc!"
hovorí doc. MUDr. Viliam Dobiáš, dlhoročný
záchranár a školiteľ prvej pomoci.


