Na ceste

Občianske združenie Prima 2022

ÚVOD

O čom by ste si v nasledujúcom vydaní
časopisu chceli prečítať?

Milé naše klientky a klienti!
Je to už nejaký ten čas čo sme vám rozdali posledné
kusy časopisu Na ceste, ktorý sme z viacerých dôvodov
prestali na určitý čas vyrábať. Mnoho z Vás sa pýtalo
kedy bude ďalší časák a že vám aj tak trochu chýba
niečo si prečítať ☺ Máme pre vás dobré správy! Rok
2022 okrem mnohých noviniek prináša aj obnovenie
vydávania časopisu NA CESTE! Keďže náš pracovný tím
sa po mnohých zmenách konečne zastabilizoval,
povedali sme si že je na čase vrátiť sa na tú našu
spoločnú cestu aj formou vášho nášho obľúbeného
časáku! Na ceste bude tvoriť tím ľudí ktorí poznáte z
káčka aj z ulíc Bratislavy a bude vám prinášať nie len
odborné, ale aj príhodné a vtipné články ☺

Čo by ste na Prime vylepšili?

Máte na nás nejaké otázky? napíšte nám ich
a v nasledujúcom čísle vám ich zodpovieme

Ďakujeme že ste s nami!
Vaša PRIMA

Veľmi nám pomôžeš ak nám túto vyplnenú zadnú stranu
prinesieš do Kčka alebo na street.

Partneri
Máme tu leto, máme tu
24. narodeniny PRIMY! Tí
z vás, čo nás poznajú od
samotných
začiatkov
viete, že nie vždy to bolo
ľahké, nie vždy sme vám
vedeli poskytnúť všetok
materiál
ktorý
ste
potrebovali,
no
jedna
zásadná vec tu bola vždy
zaručená!
Bezpečné
prostredie a niekoľko uší
ktoré si vás vždy radi
vypočujú a sú tu pre vás.
Prima
oslavuje
ďalšie
narodeniny a tak sme sa
po dlhej pauze rozhodli
opäť vydávať náš časák,
Na ceste. Časopis, ako
bolo
zvykom,
bude
vydávaný každý štvrťrok a
obsah bude dúfajme pre
vás prínosným, ako tomu
bolo aj v minulosti.

Rok 2022 prináša so sebou
okrem
znovu-vydania
časopisu aj iné novinky. 1.
marca
sme
(doteraz
neoficiálne) spustili projekt
PRIMAplus+ na potvrdenie
ktorého
sme
čakali
niekoľko mesiacov. Pred
pár dňami sa nám dostalo
výborných správ, a to že
projekt je schválený a my
tak môžeme naše služby
poskytovať
ešte
viac
profesionálne
a
najmä
komplexne. O projekte sa
dozviete viac v ďalšom
článku.

Druhou novinkou je že sme
od apríla do konca mája
mapovali bratislavské ulice
za účelom identifikácie
nových možných lokalít pre
výmenu ihiel resp. sme sa
chceli dozvedieť čo je v
daných lokalitách prioritou.
Nové
miesto
výmeny?
Osadenie fixpointu? Naše
mapovanie sme ukončili so
záverom, že žiadne z
navštívených miest nie je
potencionálnym
pre
výmenu ihiel natoľko, ako
lokality v ktorých pôsobíme
už roky – Slovnaft a
Panónska. Ak máte nejaké
tipy alebo informácie ktoré
my nie, sem s nimi! ☺

Ďalšou novinkou je (skôr
pre verejnosť) založenie
mobilnej
jednotky
na
likvidáciu
infekčného
odpadu.
Do tretice všetko dobré – a
tou dobrou správou je
rozšírenie služieb vášho
nášho káčka. Káčko je od
1.júla otvorené aj každú
stredu, zatiaľ na skúšku, v
časoch 14:00 – 16:00.
Tento čas je možno využiť
aj na poradenstvo či rôzne
konzultácie.

Vidíme sa v teréne a
káčku, zostaňte naladení
v dobrej nálade spolu s
nami ☺
Pozdravuje Vás
Sabína

Za podporu ďakujeme

Prima
Časy a miesta, kde si
môžeš vymeniť ihly
-spoznáš nás podľa
šedého Fiatu Talento
s nalepeným logom
PRIMA
Pondelok a Piatok
Kčko
17:00 - 20:00
Kopčianska 88
Streda
Kčko
14:00 - 16:00
Kopčianska 88
Utorok a štvrtok
17:00 - 18:45
slovnaftská
19:00 - 19:30
krúžime po
Panónskej
19:30 - 20:00
Stojíme na
Panónskej pri Fiate

Odyseus
Pondelok
Kčko
12:30- 15:30
Pentagon
Utorok
Každý párny
Kčko
pre ženy
12:30- 15:30
Streda
street
slovnaft
11:30-13:00
panónska
18:45-19-45
Trnavské mýto
21:00-21:45
Štvrtok
Kčko
12:30- 15:30
Pentagon
Piatok
street
pentagon
14:00-15:00
Trnavské mýto
20:00-21:30

Prima plus+
V čase, keď toto čítate, je náš nový projekt Prima plus
+ už úspešne rozbehnutý. V rámci tohto projektu Vám
môžeme intenzívne pomôcť s hľadaním si nového
zamestnania a samozrejme aj so všetkým, čo s tým
súvisí nepriamo. Kedykoľvek sa na službách obráť na
nás Primákov s akoukoľvek otázkou! :)

Sme schopní pomôcť ti napríklad s:

- Aktuálny prehľad ponuky prác (u nás v Kčku ste už
mohli vidieť vytlačené - vždy nové pracovné ponuky)
- Hľadanie tvojej predstavy o práci - za akých
podmienok by si chcel/a pracovať? Čo by pre teba
bolo v práci fajn, aký pracovný čas a náplň práce si
predstavuješ? Ak v tom nemáš jasno, môžeme spolu
prebrať možnosti :)
- Pomoc s tvorbou životopisu - pomoc s tým, ako má
správny životopis vyzerať, ale aj s prostriedkami na
jeho zhotovenie (ak napríklad nemáš prístup k
počítaču a podobne)
- Pomoc s vybavením dokladov, ktoré potrebuješ
(sociálna asistencia)
- Nadobudnutie potrebných vedomostí či zručností
pre výkon práce
- Psychologické poradenstvo - niekedy sa môže stať,
že nepríjemné pocity a stavy ti bránia v tom, aby si
mohol/mohla vykonávať potrebné kroky k vykonaniu
nejakej zmeny - napríklad aj aktívne hľadať
zamestnanie. Tieto pocity sú na mieste, a chceme aby
si vedel/a, že sme tu pre teba až dovtedy, kým sa
nebudeš cítiť dosť silný/silná na to podniknúť ďalšie
Napísala: Laura
kroky.

Kontakty na nás
Sociálna asistencia
Bc. Juraj Smolík
+421 948 352 330
Odborná poradkyňa
Mgr. Marína Bednárová
+421 947 902 917
Psychológ
Mgr. Maroš Mušinka
+421 947 953 448

Dievčatá,
viete
kedy
nastáva
staroba?
Keď
vyberiete baterky
z vibrátora a dáte
si
ich
do
tlakomeru...

Móricko prišiel neskoro do školy:
- Prečo si sa omeškal?
- Lebo som chcel ísť s otcom na
ryby. Ale nakoniec ma so sebou
nevzal.
- Tak je to správne. A dúfam, že ti
vysvetlil, prečo sa škola nemá
vynechávať?
- Nie. Hovoril, že pre dvoch by
bolo málo červíkov.

Dvaja poľovníci sú v lese, keď jeden z nich
skolabuje. Jeho lovecký kamarát okamžite volá 112.
„Môj priateľ nedýcha,“ kričí do telefónu. "Čo mám
robiť?"
"Uvoľni sa", hovorí mu operátor. "Môžem pomôcť.
Najprv sa ubezpečme či je mŕtvy."
Nastane ticho a potom výstrel.
Chlapík opäť zavolá a hovorí: "OK, čo teraz?"
- Drahý, povedz mi
niečo, aby som sa
cítila ako žena.
- Nezaparkovala si
dobre auto.
- Aký je tvoj sexuálny život Feri?
- Ako v rozprávke.
- A to je aký?
- Kde bolo, tam bolo, kedysi dávno...
Napísal: Juraj

Fakty &mýty
o drogách
Drogy musíte užívať dlho,
kým vám skutočne ublížia
- MÝTUS
Drogy môžu spôsobiť, že
mozog
vysiela
telu
nesprávne signály. Toto
môže spôsobiť, že človek
prestane dýchať, dostane
srdcový
infarkt
alebo
upadne do kómy. Toto sa
môže stať aj pri prvom užití
drogy.
Alkohol je
bezpečnejší
než heroín či
pervitínMÝTUS

Ak ste tehotná a užívate
drogy, vaše telo chráni
dieťa - MÝTUS
Drogy
ovplyvňujú
nenarodené dieťa rovnako
alebo viac ako matku.
Užívanie
drog
počas
tehotenstva môže spôsobiť
smrť dieťaťa alebo jeho
predčasné
narodenie.
Taktiež je možné, že
užívanie
spôsobí
poškodenie
tela
a
samotnej mysle dieťaťa.

Poskytovanie
liečby
ľuďom
s
poruchami
užívania drog je účinnejšie
ako odsúdenie alebo trest
– FAKT
Užívanie
drog
je
multifaktoriálne
podmienené. Dobrovoľná
liečba
založená
na
dôkazoch je účinná pri
znižovaní užívania drog,
kriminality a recidívy a
ukázalo
sa,
že
je
nákladovo
efektívnejšia
ako represia.
Šnupanie
a
žuvanie
tabaku je bezpečnejšie,
pretože nedymí. - MÝTUS
Bezdymový tabak môže
spôsobiť rakovinu úst a
hrdla, vysoký krvný tlak a
zubné problémy. Môže tiež
oslabiť chuť a spôsobiť
zápach v ústach.

Užívanie psychoaktívnych
liekov pre zábavu môže
byť bezpečné – MÝTUS
Opak je pravdou. Je to
nebezpečné
a
môže
poškodiť zdravie človeka.
Takémuto konaniu by sa
malo za každých okolností
vyhnúť.

VTIPY
Parašutista pri voľnom páde:
- Pán inštruktor, nemôžem otvoriť
padák!
Inštruktor zakričí z lietadla:
- Nič sa nebojte, veď je to iba
cvičný zoskok!
Spoveď východniara:
- Pán farár, celý mesiac som pil a
na viac hriechov sa už nepamätám.

Tínedžeri sú príliš mladí
na to, aby sa stali
závislými - MÝTUS
Závislosť sa môže objaviť v
každom veku. Dokonca aj
nenarodené deti môžu byť
závislé kvôli užívaniu drog
ich matky.

Som milá, pekná,
múdra blondínka. Ak
máte záujem, volajte
na mobil Nokia 8800.
Svokra je ako
mucha, otravná a
zbytočná.
Išiel pes po púšti
a hovorí: Keď
nenájdem strom,
tak sa poštím.

S manželkou sme
dospeli k ťažkému
rozhodnutiu,
že
deti
nechceme.
Doteraz sa s tým
nevedia zmieriť.

Pri akejkoľvek zmene osobných údajov je tvojou
povinnosťou informovať o tom zamestnávateľa. Medzi
najčastejšie zmeny patrí zmena čísla občianskeho
preukazu, zmena mena alebo zmena čísla účtu, kam je
posielaná výplata. Či už nastupuješ na dohodu alebo na
trvalý pracovný pomer, pred podpisom pracovnej zmluvy
je vhodné mať všetky doklady aktuálne.
Pri nástupe do zamestnania Ťa zamestnávateľ prihlasuje
do sociálnej aj zdravotnej poisťovne, preto je potrebné
mať kartičku poistenca. V prípade, že dlžíš na zdravotnom
poistení alebo si bol/a odhlásený/á zo zdravotného
poistenia, je potrebné kontaktovať svoju zdravotnú
poisťovňu, prípadne si dohodnúť splátkový kalendár a
vyriešiť to. Bez zdravotnej poisťovne totiž zamestnávateľ
nevie plne dokončiť začiatok pracovného pomeru.
Zamestnávateľ rovnako potrebuje vedieť, či si držiteľom
ZŤP preukazu alebo poberateľom dôchodku, všetky
potrebné dokumenty je potrebné odovzdať pri podpise
zmluvy, nakoľko tieto informácie ovplyvňujú tvoj výpočet
mzdy a výpočet odvodov.

Napísala: Marína

Drogy postihujú rovnako
mužov aj ženy – MÝTUS
Ženy metabolizujú veľa
látok, vrátane drog, odlišne
ako muži. Užívanie drog pre
nich znamená vyššie
zdravotné riziko. Globálne
je prístup k službám v
zdravotníctve pre ženy s
abúzom drog
obmedzenejší. Ženy trpia
dvojitou stigmou a
diskrimináciou. Ich osobitné
potreby by sa mali
zohľadniť pri poskytovaní
služieb v oblasti liečby,
sociálnej podpory a
starostlivosti. Ponúkané
služby by mali byť rodovo
citlivé.
Ľudia závislí od drog sa
rozhodli nesprávne, keď
začali užívať drogy –
MÝTUS
Drogová
závislosť
je
podmienená
mnohými
faktormi, ktoré z veľkej
časti sú mimo kontroly
jedinca.

Priateľ alebo skúsený
užívateľ vás ochráni
pred zlým tripom
MÝTUS

Neexistuje
žiadne
legitímne užívanie drog,
všetky sú zakázané –
MÝTUS
Niektoré
z
psychoaktívnych
látok
majú významné využitie vo
výskumnej
a
lekárskej
praxi, najmä pokiaľ ide o
zvládanie bolesti, liečbu a
starostlivosť
o
ľudí
trpiacich
poruchami
užívania drog a liečbu
porúch duševného zdravia.
Medzinárodné
protidrogové
dohovory
umožňujú zabezpečiť, aby
ľudia, ktorí tieto látky
potrebujú, mali k nim
prístup a zároveň aby sa
zabránilo zneužitiu týchto
látok na iné ako lekárske
Napísal: Maroš
účely.

KO
OŠETRIŤ
POPÁLENINY
Nehoda pri varení, dlhý pobyt na slnku, alebo iná
nešťastná udalosť. Asi každý z náš už zažil
spálenie. Nie však každý vie, ako pri popálení
správne postupovať. Nižšie máme pár stručných
bodov, ktoré nám objasnia, čo treba
robiť/nerobiť.
1. Popálenú časť tela treba bezodkladne schladiť
pod studenou tečúcou vodou. Popálené miesto
chladíme aspoň 20 minút. Pri rozsiahlych
popáleninách chladíme najcitlivejšie miesta ako
tvár, krk... Malé deti sa schladzujú iba vlažnou
vodou, studená by im mohla spôsobiť šok.
2. Z okolia popáleniny treba zložiť všetky
prstene, náramky, hodinky atď. miesto začne
postupne opúchať.
3. Pokiaľ je oblečenie k telu prilepené, určite ho
nestrhávame nasilu. Odev treba obstrihať okolo
rany. Pokiaľ je popálené miesto prístupné,
prekryjeme ho sterilným obväzom, kusom
plachty.. (hoci čo, čo nie je priľnavé)

Čo je potrebné mať
pred nástupom
do práce ?
Keď nastupuješ do práce oficiálne, či už ide
o pracovnú zmluvu alebo o dohodu o práci
vykonávanú mimo pracovného pomeru,
vždy je potrebné, aby bola uzavretá
písomne (slovná dohoda a podobne
nestačí) a je podpísaná v 2 kópiách (jedna
pre teba a druhá pre zamestnávateľa).
Podľa zákonníka práce má zmluva
obsahovať informácie ako deň nástupu do
práce, miesto výkonu práce, druh práce,
ktorú budeš vykonávať, výška mzdy,
výplatný termín, pracovný čas, na ako dlho
sa zmluva uzatvára a pod.
Súčasťou pracovnej zmluvy a ďalších
dokumentov sú aj tvoje osobné údaje,
ktoré podliehajú ochrane. Osobný údaj
predstavuje hocijakú informáciu, na základe
ktorej možno rozpoznať fyzickú osobu
(napríklad meno, priezvisko, identifikačné
číslo, domáca adresa, emailová adresa,
číslo občianskeho preukazu a podobne).

Čo robíš rada vo voľnom čase?
Ja mám veľmi veľa koníčkov, ktoré vedia robiť radosť, čiže
mám rada dobré filmy, dobré knihy, dobrých ľudí, dobré
jedlo, dobré víno, nové krajiny a dokonca sa niekedy aj
rada hýbem, čiže teraz prichádza plavecká sezóna. Ja
mám pocit, že keď človek naozaj tvrdo pracuje, tak si má
rovnako plnými priehršťami užívať ten voľný čas a hlavne
sa v ňom veľmi veľa tešiť z príjemných chvíľ a z
príjemných ľudí.
Keby si nezaložila Primu a nebola psychologička, čo by
bolo tvoje alternatívne ja?
Alternatívne ja by vždy bolo, že by som písala knižky, k
čomu sa možno že ešte aj v živote dostanem. Robím to
teraz cez také, že robím odborného garanta pre nejaké
filmy ako sú tajné životy, to bol ten dvojdielny seriál. No a
teraz spolupracujem na príprave jedného filmu,
koprodukčnom, tak keď to výjde, tak to je taký veľký
projekt, že už budem môcť odísť do dôchodku :D :)
Poďakovanie
Najväčšie 24-ročné Ďakujem by malo patriť úplne
všetkým, ak si vytvárame nejakú kocku, tak všetkým
stranám tej kocky - ľuďom, ktorí držia problematiku,
špeciálne problematiku harm reduction a problematiku
drogových závislostí a celej tejto témy. Ďalšia by mala
byť vďaka sponzorom a donorom, bez ktorých by to
naozaj ďalej nefungovalo. Ďalšie Ďakujem by malo byť
určite spolupracujúcim organizáciám. Ďalšie ďakujem
všetkým tým, ktorí na chvíľu spojili svoje životy s
občianskym združením Prima a posledné dve strany tej
kocky by mali byť obrovské ďakujem súčasným kolegom
a tá posledná a najdôležitejšia, je vďaka všetkým
klientom, ktorí majú s nami toleranciu a vytvárajú spolu s
nami služby, ktoré poskytujeme priamo v teréne.
Spracovala: Laura

Čomu sa
vyvarovať

treba

pri

popáleninách

Na čerstvú ranu sa určite nenanášajú
žiadne krémy, alebo maste.
Ranu chladíme iba vodou, nie snehom ani
ľadom, to by mohlo ranu prehĺbiť.
Neprepichujte pľuzgiere. Tie udržujú ranu
sterilnú.
Nedezinfikujte
okolie
ranu
ničím
alkoholickým. Treba použiť napríklad
Betadine, ktorý nebude páliť.

Napísal: Juraj

Panický atak – Ako
vyzerá? Kedy vyhľadať
pomoc? Čo robiť?
Panický atak prichádza často akoby z ničoho nič.
Neraz v noci pri zaspávaní, inokedy ráno hneď po
zobudení, prípadne len tak počas dňa v
autobuse. Často prichádza v nevhodnej chvíli a
nie sme naň pripravení. Panika nás môže
zachvátiť aj keď sa nám nakopia náročné situácie
v živote, keď je nám naozaj ťažko a prežívame
náročné obdobie a je toho na nás naozaj veľa.
Typické prejavy panického ataku môžu byť
- Strach/panika
- Búšenie srdca
- Zvýšené potenie
- Suchosť v ústach
- Tras/chvenie
- Sťažené dýchanie, alebo (naopak) zrýchlenie
dychu
- Pocit dusenia sa
- Zvieravá bolesť/nepríjemný pocit na hrudníku
- Nevoľnosť
- Závrat/mdloby
- Zmenené vnímanie okolia a samého seba; pocity,
že to, čo sa okolo vás deje, nie je reálne
- Návaly tepla a chladu
- Mravčenie v rukách, nohách

Ako to bolo so zrušenými
službami na Pentagone?
Tak v tomto roku máme
jeden neúspech, a to je, že
sme museli opustiť územie
Pentagonu na žiadosť,
teda
list,
starostu
mestskej časti. Aj v Prime
vládne
politika,
je
predvolebný rok a on sa
rozhodol, že to pomôže
občanom, čo mi príde také
krátkozraké. Tým, že sme
vlastne chceli akceptovať
rozhodnutie
mestskej
časti, tak sme pentagon
opustili.
Bezprostredne
sme
začali
proces
monitorovania,
teda
vyhľadávania iného miesta
kde by sme poskytovali
službu. To nám začína
vychádzať, že to skôr
pôjde
tou
druhotnou
výmenou, pretože také
voľné
pohybovanie
sa
užívateľov v iných častiach
Bratislavy nie je a aspoň
sme posilnili a rozšírili
svoje
fungovanie
kontaktného
centra
o
jeden deň, čo je streda.

Čo máš na Prime najradšej
a čo naopak na nej rada
nemáš?
To čo je pre mňa úplne že
najviac Prima, je princíp
“United
Colors
of
Benetton”.
My
sme
kombinácia takých ľudí, ktorí
by sa normálne nemali kde
stretnúť a veľmi prirodzene
by sme sa nenašli v jednej
kaviarni a veľmi sa mi páči tá
rôznorodosť
a tie rôzne
typy ľudí, ktorí sa tu spájajú,
a ktorí vďaka tomu, že robia
dobrú
vec,
vedia
byť
nakoniec kamoši a vedia
mať interakcie. Čiže ten mix
ľudí, to je pre mňa vždy
veľmi
krásne
a
veľmi
inšpiratívne ako s tým vieme
fungovať. ľudia z rôznych
miest,
rôzneho
veku,
rôznych
vyznaní
viery,
najmožnejšie typy ľudí, a že
predsa len to dokopy naozaj
tak ide. A čo nemám rada na
Prime, je ten príbeh tretieho
sektora, ten neustály stres a
boj o peniaze.

17-teho Júla PRIMA oslávila svoje 24-té narodeniny!
Pri tejto príležitosti sme sa našej riaditeľky Barborky
Kuchárovej, opýtali niekoľko otázok :)

Aké je tvoje narodeninové
prianie pre Primu?
Po 24-och rokoch Prime
želám, aby išla svojim
smerom,
aby
si
vždy
zachovala nezávislosť a aby
tak ako to bolo aj na
začiatku, stále propagovala
inovatívne
prístupy.
To
znamená veľa kreativity,
veľa snahy pomôcť a veľa
tímovosti.
Pamätáš si na nejakú vtipnú
historku, ktorú si v Prime
zažila?
Tak Prima je opradená
veselými historkami, ktoré
predovšetkým robíme my,

nie
klienti.
V
Prime
existuje
infekčné
ochorenie, ktoré sa volá
trdlo makové a viem, ako
sme riešili, že kto z
kolegov
doniesol
do
kancelárie exkrement na
topánke. Bola to veľká
diskusia, lebo sme robili
peší street. Potom je v
Prime veľmi obľúbená
taká šokujúca situácia, že
niekto na niečo zabudne,
a pamätám si kolegove
Martinove oči otvorené,
ktorý mal byť na nejakom
vážnom rokovaní a keď
sme mu to hovorili tak
akokeby to po prvýkrát
počul.

Ak si u seba spozoroval/a 4 z 13 príznakov
popísaných vyššie a mal/a si 4 a viac takýchto
panických atakov v priebehu mesiaca je na mieste
osloviť odborníka – psychológa či psychiatra.
V oz. Prima ponúkame vám – našim klientom - aj
možnosť psychologického poradenstva, kde
môžeme spoločne skúsiť zistiť konkrétne spúšťače
atakov a naučiť sa pre teba vhodné techniky
zvládania atakov.
„Prvá pomoc“ pri panickom ataku:
- Snaž sa záchvat rozdýchať, veľmi
pomáha napríklad dýchanie do
papierového vrecka
- Obmedz fajčenie, konzumáciu
kofeínu, alkoholu a drog.
- Snaž sa myslieť na to, že je to len
ďalší záchvat paniky, ktorý prejde.
- Pokús sa čo najviac ukľudniť a
spomaliť (dýchaj, počítaj do 10 viac)
- Dopraj si dostatok spánku a
odpočinku.

Zdroj a inšpirácia článku: pinelky.sk – Panická porucha
a ako ju zvládnuť
Napísala: Zuzka

VIEŠ AKO
PODAŤ
PRVÚ
POMOC?
Prvá pomoc, je pomoc ktorú
poskytneme zranenému,
alebo chorému človeku pred
príchodom zdravotníka. Je to
súbor úkonov, ktoré slúžia k
záchrane života, obmedzeniu
komplikácii, alebo k zníženiu
bolesti postihnutého. V
nasledujúcich pár bodoch si
prebehneme ako podať prvú
pomoc.

Napísal: Juraj

Zhodnoť situáciu,
privolaj pomoc a
hlavne dbaj na
svoju bezpečnosť.

Zisti či je postihnutý
pri vedomí – zakloň
hlavu, prilož ucho k
nosu/ústam, počúvaj
či daný človek dýcha
(popri tom sleduješ
očami, či sa nadvihujú
plúca).

Nikto z nás by sa asi
nechcel dostať do
situácie, keď by musel
podávať prvú pomoc. Ak
však taká udalosť
nastane, je dobré keď vie
človek reagovať rýchlo a
správne. Prvá pomoc
podaná v čas dokáže
bezpochyby zachrániť
ľudský život. Je
samozrejmé, že pod
stresom nemusíme
vedieť ako správne
reagovať a stratíme
hlavu. Aj preto je fajn,
keď si takéto informácie
zopakujeme, aby sme si
ich zautomatizovali. ☺

Ak dýcha, udržuj záklon
hlavy a počkaj do
príchodu odborníkov.

Ak
nedýcha,
začni
ihneď s resuscitáciou.
Priložíš dlaň na stred
hrudníka, druhú ruku na
tú prvú a začneš s
masážou
srdca.
30
stlačení
do
hĺbky
približne
5cm
(taká
vysoká je krabička od
cukríkov TicTac) pri
frekvencí 100-120 krát
za minútu. Po 30-tich
stlačeniach,
prstami
stlačíš nos postihnutého
a 2x vdýchneš do úst
(musíš vidieť že sa
nadvihuje hrudník). Toto
opakuješ až do príchodu
pomoci.

