6

Подільське

Подільське слово | №18 (5277)
п'ятниця, 4 травня 2018

Товариство Червоного Хреста України | 100 років милосердя

Молодь Байковецької громади
обирає здоровий спосіб життя

26 квітня 2018 року в НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст. — ДНЗ» з нагоди святкування 100-річчя Товариства Червоного Хреста України учні 7-9 класів
закладів освіти Байковецької об’єднаної територіальної громади взяли участь у квесті «Молодь обирає здоров’я».

Його мета — спонукати підлітків вести здоровий спосіб
життя, сприяти усвідомленню
ними факторів, що впливають
на здоров’я, формувати позитивне ставлення до власного
життя та здоров’я.
На заході були присутні
заступник
Байковецького
сільського голови Віктор
Володимирович Пулька, начальник відділу освіти Віра
Василівна Коршняк, заступник начальника відділу освіти Володимир Богданович
Семирко, завідувач методичним кабінетом Наталія
Михайлівна Загнибіда. Гості
побажали учасникам та присутнім здоров’я, гарного настрою та перемоги.
Голова Тернопільської районної організації Товариства Червоного Хреста
України Ольга Михайлівна Нижник розповіла про важливий внесок у життя суспільства, нелегку працю представників
Товариства протягом 100 років, побажала
учням наснаги, удачі та міцного здоров’я.
Завідувач Центру екстреної медичної
допомоги ТРТМО Ганна Богданівна Пелешок продемонструвала методи визначення
стану потерпілого під час надзвичайних ситуацій, способи надання першої домедичної
допомоги. Учні із зацікавленням слухали
Ганну Богданівну та набували практичних
навичок із техніки штучної вентиляції легень і непрямого масажу серця.
Учасників гри розподілили на 5 команд:
«Адреналін», «Олімпійці», «Кмітливі»,
«Енергія», «Невгамовні». Капітани отримали маршрутні листи, в яких були вказані
станції: «Представлення команд»; «Мелодія здоров’я»; «Рух – це життя»; «Колаж

здоров'я»; «Без права на помилку»;
«Зрозумій мене». На завершення
провели флеш-моб «Молодь громади — за здоровий спосіб життя».
За підсумками змагань І місце
посіла команда «Кмітливі», ІІ розділили «Олімпійці» й «Невгамовні»,
ІІІ — «Адреналін» та «Енергія».
Начальник відділу освіти Віра
Василівна Коршняк подякувала
учням за активну участь у квесті,
нагородила їх грамотами, а представники Тернопільської районної організації Товариства Червоного Хреста України
подарували учасникам футболки із символікою.
Підготували й провели захід працівники НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст. — ДНЗ»:
заступник директора з виховної роботи М.
П. Процик, педагог-організатор Т. М. Заполух, учитель історії та предмету «Захист
Вітчизни» А. Я. Кулинич, учитель основ
здоров’я І. Ю. Німко, медична сестра І. Є.
Пастернак.

Рятувати життя треба вчитися

Сучасне життя сповнене небезпек. Щодня чуємо про різні катаклізми (вибухи, землетруси, обвали, катастрофи), наслідком яких
є втрати людських життів. Окрім
того, війна (яку чомусь називають
АТО), що триває вже впродовж
чотирьох років, показує, що життя треба вміти рятувати.
Та чи вміємо це зробити?

З огляду на прожиті роки, а
мені наразі 66 років, можу сказати, що сьогодні питанню захисту
людського життя приділяється
мало уваги. А от у часи моєї юності (70-90 рр. минулого століття) у
кожному селі була санітарна дружина.
У нашому були 23 члени санітарної дружини — молоді дівчата й жінки, які навчалися за
спеціальною програмою. Серед
них була і я. Двічі на місяць ми
проводили теоретичні та практичні заняття на такому рівні, що
й тепер у будь-який час у разі потреби надамо кваліфіковану долікарську допомогу при переломах,
кровотечах, ураженні струмом та
в багатьох інших випадках.
Пам’ятаю, як упевнено діяли
сандружинниці на недобудованій фабриці у Великих Бірках, де
в нічний час було оголошено навчальну тривогу. Перед нами стояло завдання евакуювати умовно

потерпілих та імітувати надання
їм першої медичної допомоги.
Наша санітарна дружина була
добре оснащена: ноші, санітарні
сумки зі всіма медичними засобами, ми мали робочий і парадний
одяг.
У районі щороку проводили
змагання. Наша сандружина часто виборювала призові місця. Сім
разів ми брали участь у обласних
змаганнях, у чотирьох з яких теж
були серед лідерів. А в республіканських змаганнях у м. Винники
поблизу Львова отримали третє
місце.
Упродовж 30 років я очолюю
первинну організацію Товариства
Червоного Хреста в Дичківській
ЗОШ I-II ступеня. В кожному класі працюють санітарні пости. Їх
члени організовують заходи, під
час яких інформують учнів про
діяльність Товариства. Щомісяця всі класи школи випускають
санітарні бюлетені, в яких розпо-

відають про профілактику різних
захворювань.
В первинній організації працює загін «Милосердя». Його
члени допомагають одиноким
громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-сиротам, соціально
незахищеним громадянам. Особисто я — почесний донор України, безоплатно здала кров більше
35 разів, не думаючи про корисли-

ві мотиви, а розуміючи, що це —
один із дієвих засобів порятунку
життя людей.
Вважаю, що хорошу справу
треба продовжувати, адже доброта і милосердя у ставленні до
ближнього зроблять світ набагато
кращим.
Ольга Іванівна Махінко,
почесний донор України,
вчитель Дичківської ЗОШ І-ІІ ст.

