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Poslední týden v prosinci byla výuka přírodopisu žáků 8. ročníku zaměřena zcela prakticky, a to na
první předlékařskou pomoc a poznávání činností některých složek záchranného integrovaného
systému.
Žáci 8. C byli na exkurzi letecké záchranné stanice v Tuřanech. Mohli si prohlédnout vrtulník i
s vybavením. Při prohlídce byla ohlášena záchranná akce, takže zaměstnanci museli připravit vše
potřebné. Nepřekáželi jsme a jen se dívali, jak vyváží vrtulník z hangáru a připravují jej k akci. Ta se
nakonec naštěstí nekonala, ale i tak to byl pro všechny velký a nečekaný zážitek. Nakonec se byli
osmáci podívat i u leteckých hasičů.

Žáci z 8. A zase navštívili pozemní záchrannou
stanici v Brně při fakultní nemocnici Bohunice.
Žáci si prohlédli různé druhy sanitních vozů
(velkou sanitu pro pacienty, malou jen pro lékaře,
speciální pro infekční choroby a pro převoz
orgánů). V sanitním voze si pod vedením našeho
průvodce někteří změřili tep, saturaci kyslíkem či
množství cukru v krvi. Navštívili i dispečink a byli
svědky pomoci dispečera po telefonu. Na závěr si
někteří na vlastní kůži vyzkoušeli obnovu srdeční
činnosti pomocí AED, jiní si vyzkoušeli masáž
srdce na figuríně.
Poslední třída osmého ročníku – 8. D – měla zase možnost seznámit se
s fungováním urgentního příjmu Nemocnice Milosrdných bratří. Během
vstřebávání vyčerpávajících informací o stavění krvácení či o resuscitaci si
osmáci se zájmem prohlédli vybavení ordinace nejen zdravotnickým
materiálem, ale i speciálními diagnostickými přístroji. Viděli jak se „točí“ EKG a
jak vypadá elektrokardiograf zdravě fungujícího srdce spolužáka. Pod
odborným vedením vedoucí sestry ambulance Pavly Grossové si prakticky
procvičili způsob ošetření tepenného krvácení a také resuscitaci dospělého či
dítěte s využitím resuscitačních figurín. Nejzábavnější částí během závěrečné
výuky zásad ošetření zlomenin bylo bezesporu sádrování ruky jednomu svému
spolužákovi.
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