Відбулося навчально-тренінгове заняття «Домедична допомога. Надання
екстренної домедичної допомоги»
Безпека для дитини – один із головних принципів Нової української
школи. Для того, щоб організувати безпечне шкільне середовище, майбутні
вчителі мають володіти певними навичками. Одна з яких – навичка
домедичної допомоги. Зберегти життя до приїзду медиків – обов’язкове
знання для вчителів.

13 березня у рамках тижня природничого факультету з метою
поглиблення фахової компетентності з надання першої домедичної допомоги

викладачі кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології
(професор Оніпко Валентина Володимирівна, доцоцент Дяченко-Богун
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Масименко Наталія Тарасівна) разом із Безрядіним Юрієм Олександровичем
заступником головного лікаря, завідуючим відділом екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф Комунальної установи «Полтавського
обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»
Полтавської обласної ради організували заняття для студентів природничого
факультету (П-24, П-45, П-32, ПБ-55). Навчально-тренінгове заняття провів
досвідчений лікар-інструктор, Юрій Олександрович Безрядіним, за плечима
якого багаторічна медична практика і не одне врятоване життя, який
теоретично та на практиці навчав майбутніх учителів біології та екологів, як
допомогти людині в тій чи тій ситуації до приїзду швидкої допомоги.
Студенти навчилися оцінювати стан потерпілого і визначати, якої допомоги
потребує потерпілий в першу чергу.

Заняття було надзвичайно цікавим та корисним для усіх присутніх,
адже вони мали змогу не лише почути правила надання першої домедичної
допомоги у надзвичайних ситуаціях, а й відчути себе справжніми
рятувальниками під час тренувальних вправ, на яких вони мали змогу
продемонструвати набуті знання і навички. На спеціальних манекенах
майбутні фахівці вчилися робити серцево-легеневу реанімацію, непрямий
масаж серця, штучне дихання, зупиняти кровотечі та надавати першу
домедичну допомогу при опіках та обмороженнях. Також, вони дізналися як
використовувати підручні засоби, елементи одягу, інші предмети для надання
першої медичної допомоги. Та найголовніше, що зрозуміли студенти – це те,
що важливо точно визначати симптоми та, не гаючи часу, приймати рішення
щодо дій.

Учасники тренінгу ставили запитання та активно брали участь у цій
медичній інсталяції. Усі присутні відмітили, що такі заходи вкрай необхідні.
Присутні відмітили, що на занятті отримали дуже корисну інформацію та
здобули потрібні навички, адже тепер вони можуть використати свої знання у
складних та екстремальних ситуаціях на робочому місці, а також у побуті.
Життя людині дається лише один раз, і треба навчитися берегти його.
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підприємствах і транспорті – ось далеко не повний перелік чинників, котрі
можуть призвести до травмування людей і навіть до смерті. Люди часто
гинуть тому, що оточуючі неспроможні вчасно надавати їм допомогу через
відсутність елементарних медичних знань. Тож будьмо милосердними!
Вчимося берегти своє здоров’я та здоров’я інших людей!

