Zápisnica

č. 5

zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej a pre rómsku komunitu,
konaného dňa 18. 6. 2015
Prítomní:

Dzimková Oľga – predsedníčka komisie, poslankyňa MsZ
Zahuranec Ján – podpredseda komisie, poslanec MsZ
Kraková Anna - členka komisie
Bátorová Marta. - členka komisie
Repaská Viera - členka komisie
Slobodníková Izabela – členka komisie

Pozvaní:
Program:

Zorganizovanie podujatia „Bezpečné a zdravé prázdniny“
Dňa 18.6.2015 členovia komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej a pre rómsku komunitu
zorganizovali pre deti Základnej školy SNP v Krompachoch akciu - Bezpečné a zdravé
prázdniny.
Tak ako každý rok, aj teraz sa blíži koniec školského roka a pred deťmi sú dva
mesiace prázdnin. Aby sa všetci školáci vrátili v septembri zdraví do školských lavíc
zorganizovali členovia komisie pre deti akciu, ktorej cieľom bolo zasvätiť ich do tajov
poskytovania prvej pomoci. Na pomoc si zavolali záchranárov p.Marcelu Marasovú
a p.Štefana Papcúna.
Deti si zo zatajeným dychom prezreli priestory sanitky Rýchlej zdravotníckej pomoci,
ktorú im ukázal záchranár p.Papcún.
Na druhom stanovišti p.Marasová predviedla deťom umelé dýchanie z úst do úst,
masáž srdca na pripravenej figuríne. Tí, ktorí boli odvážnejší si mohli vyskúšať dýchanie
ako aj masáž srdca.
Na treťom stanovišti pôsobili dve skúsené zdravotné sestry, p.Bátorová Marta
a p.Dzimková Oľga. Tieto zdravotné sestry oboznámili deti s poskytovaním prvej pomoci
pri popáleninách, rezných ranách - vysvetlili aký je rozdiel medzi žilovým a tepenným
krvácaním, ukázali ako postupovať pri zlomeninách v terénne, uštipnutí včelou, osou alebo
hadom, čo robiť a hlavne čo nerobiť pri tupom poranení brucha, hrudníka, otrase mozgu.
Aj tu si mohli deti vyskúšať obviazať kamarátovi zranenú hlavu, zlomenú ruku alebo nohu.
Členovia komisie vyslovili poďakovanie pani riaditeľke Mgr. Janke Bucovej,
že umožnila zorganizovať túto akciu, ako aj pedagógom, ktorí doprevádzali deti
až do priestorov nemocnice, kde sa táto akcia konala. Poďakovanie patrí aj záchranárom
p.Marasovej Marcele a p.Štefanovi Papcúnovi.

Krompachoch dňa 20.6.2015

Zapísal:

PhDr. Imrich Papcun
zapisovateľ

Oľga Dzimková
predsedníčka komisie

