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SENIOR V ROLI ZACHRÁNCE 
  
Čtyři semestry navštěvovali posluchači Univerzity třetího věku Univerzity  
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem kurz „První pomoc není věda aneb senior  
v roli zachránce“. Další z četných aktivit U3V UJEP se opět setkala s velmi 
dobrým ohlasem. 
 
Záchranářský kurz vedl záchranář-profesionál Zdravotnické záchranné služby 
Ústeckého kraje Jakub Hruban. Posluchače seznámil se základy a způsoby 
poskytování první pomoci, což si mohli následně přímo v praxi vyzkoušet na 
figurantech. Nešlo pouze o nácvik umělého dýchání z plic do plic, ale také o 
zkoušky ošetření nejrůznějších zranění, se kterými můžeme běžně přijít do styku.  
 
V průběhu třetího semestru navštívili účastníci kurzu také středisko Záchranné 
služby v Ústí nad Labem, prohlédli si pracoviště Letecké záchranné služby  
a pobyli ve velíně tísňové linky 155.  
 
„Tyto zkušenosti a vlastní zážitky jim mají v rámci kurzu také ukázat, jak náročná 
je práce záchranářů, a také to, že záchrana života musí být spojena s velkým 
klidem, vyrovnaností a profesionalitou,“ říká vedoucí Oddělení celoživotního 
vzdělávání na UJEP Bc. Dana Masopustová. 
 
Kurz by nebyl kompletní, kdyby jeho posluchači, v rámci posledního čtvrtého 
semestru, nenavštívili základnu Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje 
ve Všebořicích. Zde měli možnost sledovat práci ve velíně tísňové linky 112 a 150, 
ale také prohlédnout si celou základnu, její  zázemí a hasičskou techniku. Hasič-
profesionál, Petr Vlahač, je zároveň seznámil se způsoby poskytování první 
pomoci při požárech a živelných událostech. 
 
„Posluchači tohoto kurzu si jeho náplň velmi pochvalují, a proto ho zařadíme i do 
nabídky kurzů pro následující další dvouletý cyklus U3V UJEP, který začne v říjnu 
2017,“ doplňuje Dana Masopustová.  
 
Kontakt: Bc. Dana Masopustová, 475 286 238, 727 812 381,  
                dana.masopustova@ujep.cz 
 
Fotografie: Návštěva základny HZS ÚK ve Všebořicích; archiv UJEP 
 
 
Mgr. Jana Šiková, tisková mluvčí 
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