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SOBOČANI NAJBOLJŠI V POMURJU
Pomursko regijsko tekmovanje ekip prve pomoči CZ in RK je bilo v Gornji Radgoni
Na večih lokacijah (osnovna šola, avtobusna postaja, parkirišče Tuš,
železniška postaja, avtobusna postaja in Pomurski sejem) v Gornji
Radgoni, je minulo soboto potekalo XVI. izbirno regijsko preverjanje
usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v
Pomurju. Tematika letošnjega regijskega preverjanja usposobljenosti,
ki sta ga pripravila Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava
Murska Sobota in Območno združenje RK Gornja Radgona, je bilo
preverjanje delovanja in usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RK v
nudenju prve pomoči ob nesrečah v prometu, nesrečah z nevarnimi
snovmi ter drugih nesrečah, ki lahko po oceni ogroženosti prizadenejo
območje cele regije. Vsaka ekipa, skupaj jih je nastopilo 17, je
usposobljenost in znanje prikazala pri dajanju prve pomoči
poškodovanim v različnih situacijah na štirih delovnih mestih.
Že pred samim tekmovanjem, ki ga je nadzirala skupina šestih zdravnikov, prvič pod vodstvom Manuele Kuhar, dr. med.,
sta udeležence, med drugimi pozdravila, vodja murskosoboške izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje, Martin
Smodiš, ter radgonski župan Anton Kampuš. Po tekmovanju, kjer so ekipe morale pomagati ponesrečencem ob požaru v
osnovni šoli, pri iskanju in dajanju prve pomoči ponesrečencem v ruševinah ter ob cestni in železniški prometni nesreči, je
bila najboljša ekipa Mestne občine Murska Sobota, ki se bo tako 9. oktobra letos v Murski Soboti udeležila državnega
preverjanja. „Namen letošnjega regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči in predstavitve dejavnosti
organov, organizacij, enot in služb, ki sodelujejo pri nalogah zaščite, reševanja in pomoči je: utrjevati in širiti znanje za
preprečevanje nesreč, če pa do njih pride, kvalitetno in ustrezno pomagati sebi in drugim; pri članih ekip vzpodbujati
težnjo po čim boljšem znanju, obvladanju veščin in osvajanju novosti na področju priporočil prve pomoči ob naravnih in
drugih nesrečah; obnavljati teoretično in praktično znanje članov ekip in s tem vzdrževati njihovo stalno usposobljenost za
dajanje prve pomoči; pri članih ekip razvijati izurjenost za usklajeno delo vseh članov ekipe pri dajanju prve pomoči ob
najrazličnejših poškodbah; razvijati med državljani, člani RK, pripadniki CZ v lokalnih skupnostih, gospodarskih družbah,
zavodih in drugih organizacijah zanimanje za prvo pomoč ter dejavnosti RK in CZ v celoti; okrepiti obmejno sodelovanje
ter preizkusiti sodelovanje domačih in tujih reševalnih ekip ob naravnih in drugih nesrečah, ter predstaviti organiziranost,
opremo in naloge organov, organizacij, enot in služb, ki sodelujejo pri nalogah zaščite, reševanja in pomoči", je dejal
Martin Smodiš, vodja murskosoboške izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje.
Poleg preverjanja ekip prve pomoči so se danes v Gornji Radgoni predstavljale tudi službe zaščite in reševanja; gasilci,
potapljači, civilna zaščita, policisti, reševalci... Poleg pomurskih tri do šest članskih ekip prve pomoči CZ občin,
gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, šol in drugih javnih zavodov, ekip prve pomoči Rdečega križa, ekip
stacionarija in nastavitvenih enot RK ter ekipe prve pomoči drugih nevladnih organizacij, so na preverjanju
usposobljenosti že tradicionalno sodelovale tudi tuje ekipe prve pomoči CZ in RK iz sosednjih obmejnih madžarskih
županij Zala in Železno, hrvaške županije Medžimursko ter avstrijske dežele Štajerske. To sodelovanje že vrsto let zelo
uspešno poteka v sklopu aktivnosti obmejnega sodelovanja, na podlagi sklenjenih dvostranskih sporazumov, na področju
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Slovenije s Hrvaško, Avstrijo in Madžarsko.
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