Pokročilý akreditovaný výukový program SNROI: „Prvá pomoc
poskytnutá rozhodcom IPSC“ : FApRO
(

First Aid provided by Range Officer)

Vzhľadom k širšie poňatým súvislostiam a potrebám rozvoja športu a športovej streľby IPSC nielen vo
svetovom ale aj regionálnom meradle sa SNROI rozhodla počnúc rokom 2019 aktivovať certifikovaný
program Prvej Pomoci ( ďalej len „PP“)umožňujúci jeho absolventovi zvládnuť kvalifikované
a odborné poskytnutie neodkladných úkonov zachraňujúcich život a zdravie ktorémukoľvek
účastníkovi pretekov IPSC a prirodzene, aj iným osobám u ktorých to budú okolnosti vyžadovať.
Samotný program nie je zameraný len na náhle na strelnici „prirodzené“ úrazové stavy ako strelné
zranenia a pod. ale jeho podstatnou časťou je všeobecné smerovanie aj ku skutočne prirodzeným
úrazovým aj neúrazovým stavom ako sú šok, krvácania, rôzne kolapsy súvisiace so zlým zdravotným
stavom súťažiacich aj personálu pretekov súvisiace s či už podcenením poveternostných podmienok
alebo precenením stavu vlastného zdravia, napr. mozgovo-cievne príhody alebo srdcové záchvaty a
úpaly.
Zároveň budú mať v praktickej časti všetci zúčastnený dostatok priestoru na precvičovanie
zdravotníckych výkonov na figurínach alebo s automatickým externým defibrilátorom.
Cieľovou skupinou programu FApRO sú najmä aktívny RO , zúčastniť sa ho však môže ktorýkoľvek
člen SADS. Vďaka spolupráci s agentúrami RDA, Nové Mesto nad Váhom a Medic Helps, s.r.o.,
Bratislava je cena kurzu pre členov SADS viac ako priaznivá.
Členom SNROI ktorí sú pracovníkmi záchranných zborov alebo kurz PP s podobným zameraním
v minulosti absolvovali (do 2 rokov nazad) budú samozrejme ich platné certifikované kurzy uznané
ako vyhovujúce.
Zároveň je silným plus, že vykonávateľ školenia fi. Medic Helps disponuje 3 aktívnymi pobočkami –
Košice, Zvolen, Nové Mesto nad Váhom, resp. je schopná pri dostatočnom počte školených
zabezpečiť vykonanie školenia kdekoľvek na území SR bez zvýšenia nákladov na logistiku a čas
všetkých zúčastnených.
Podrobnosti o školiacom programe FApRO:
Dĺžka trvania: 6 hodín
Minimálny počet zúčastnených: 10-15, max. cca 30
Cena kurzu: 20,-€, (z toho 10,-€ spoluúčasť SADS)
Konečný termín pre aktívnych členov SNROI: 31. December 2019, resp pred začiatkom sezóny 2020
( bude súčasťou každého seminára IPSC RO Level 1)
Absolvent školenia obdrží certifikát o absolvovaní akreditovaného kurzu PP u kompetentnej
organizácie schválenej Ministerstvom zdravotníctva SR.

Spôsob organizácie kurzov, či ich zaradiť do programu pretekov ktorých časový harmonogram to
umožňuje, alebo vytvárať samostatné termíny je v riešení.
V konečnom dôsledku očakávam od všetkých dotknutých členov SNROI a organizácií SADS plné
pochopenie a spoluprácu. Verím že rozhodcovia IPSC sú špičkou medzi rozhodcami streleckých
disciplín a to nielen pre úroveň ich prípravy, ich skúsenosti a ich obetavosť, ale aj pre ich snahu o to
byť najlepšími . A ak sa vám zdá preškolenie všetkých RO kurzom PP ako príliš nadčasový krok
skromne a taktiež nerealisticky dodávam- Dúfam že nadobudnuté vedomosti nebudú nikdy
potrebovať..
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