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TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 3. IX. 2018

8. ZÁŘÍ: SVĚTOVÝ DEN PRVNÍ POMOCI
Nemusíte být profesionál, abyste zachránil životy na silnicích, říká Český červený kříž.
VIS HUMANITATIS – SÍLA HUMANITY – LE POUVOIR DE L’HUMANITE – POWER OF HUMANITY

U příležitosti Světového dne první pomoci Český červený kříž vyzývá k tomu, aby se lidé
naučili první pomoc a pomohli tak snížit počet úmrtí a úrazů na českých silnicích.
Dopravní nehody si na celém světě vyžádají 1,25 milionů lidských životů. V České republice
v loňském roce zahynulo na silnicích 502 osob.
Podle prezidenta ČČK Marka Jukla jsme všichni účastníky silničního provozu – ať již jako
chodci, řidiči či cestující. „Nebezpečí v dopravě nelze nikdy zcela eliminovat, ale je možné je
snížit a účastníkům dopravních nehod dát větší šanci na přežití. Jednou z nejlepších cest je
naučit se první pomoc a získat tak dovednost rychle pomoci – nebo dokonce zachránit
život – jste-li svědkem dopravní nehody.“
Vedle těch, kteří na silnicích umírají celosvětově 3.500 lidí denně, se
každoročně desítky a desítky tisíc při
dopravních nehodách zraní, často s
doživotními následky. Pro zvýšení
povědomí o těchto nebezpečích
probíhá letošní Světový den první
pomoci pod heslem „První reakce u
dopravní nehody“.
Národní společnosti Červeného kříže a
Červeného půlměsíce jsou předními
organizátory kurzů první pomoci
prakticky v každé zemi světa.
Český, dříve Československý, červený
kříž již téměř jedno století vyučuje
postupy a dovednosti nezbytné k
okamžité pomoci obětem dopravních
nehod. Ročně se základy první pomoci
seznámíme v ČR na 50 tisíc lidí.
Tento výcvik zvyšuje znalosti a dovednosti první pomoci mezi širokou veřejností, řidiči,
cestujícími i chodci a dává jim schopnost poskytnout neodkladnou pomoc lidem zraněným na
silnici.
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„I jediná smrt na našich silnicích je tragédie. Naše školení první pomoci jsou pro každého a
těšíme se na spolupráci s jednotlivci i skupinami, aby naše silnice byly pro všechny
bezpečnější“, uvedl ředitel Úřadu ČČK Josef Konečný.
Informace o kurzech první pomoci ČČK najdete na www.kurzyprvnipomoci.eu .
Během září pořádají u příležitosti Světového dne naše oblastní spolky ČČK navíc řadu
ukázek poskytování první pomoci pro veřejnost.
» video ke Světovému dni první pomoci 2018
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