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2017-ben is alapvető feladatunknak tekintettük az elsősegélynyújtó ismeretek terjesztését és az
elsősegélynyújtás népszerűsítését. Ennek jegyében az általános és középiskolás fiatalok
számára meghirdetésre került a felmenő rendszerű elsősegélynyújtó verseny, mely április első
hetében került megrendezésre a Szentannai Sámuel Szakközépiskola és Kollégium területén.

A Karcag terület által szervezett verseny sajátossága, hogy már több éve a Tiszafüredi
Szervezettel és a Katasztrófavédelmi kirendeltséggel együttműködve rendezik meg a területi
versenyt, melyre területről 7 csapat nevezett. Így az induló csapatok mindkét területen
tapasztalatokat, ismereteket szerezhetnek, ami azért is fontos, mert a Vöröskereszt szükség
esetén katasztrófavédelmi feladatokat is ellát.

A megyei döntőre összesen 13 csapat nevezett be, Jászberény, Kenderes, Karcag, Szolnok,
Mezőtúr, Törökszentmiklós, Tiszafüred Cserkeszőlő területéről. Gyermek 5, Ifjúsági 6, Felnőtt
kategóriában 2 csapat mérte össze tudását. A versenyzőknek az elméleti kárhelyeken
elsősegélynyújtásból, valamint vöröskeresztes ismeretekből kellett számot adni. A négy
gyakorlati kárhelyen pedig különböző baleseti szituációban kellett megfelelniük az
elvárásoknak. (sérülteket ellátása egy terrortámadás után; házibuliban a fiatalok sok alkoholt és
hozzá gyógyszert fogyasztottak, többen rosszul lettek; egy családi veszekedés,
összeverekedés miatti újraélesztésre volt szükség; kutyaharapás okozta vérző seb ellátása.)

A verseny lebonyolítása, a szakmai zsűrizés az Országos Mentőszolgálat munkatársaival már
jól megszokott együttműködés keretében valósult meg.

A pihenő helyeken a diákok tesztet töltöttek a védőnői szolgálat közreműködésével HIV/AIDS
prevenció témakörben.

Egy pihenőállomáson a helyi körzeti megbízott közlekedésbiztonsági kérdésekből összeállított
totóval várta a versenyzőket. A többi pihenőállomáson betűkirakó, activity, puzzle, és
villámválasz társasjáték volt.
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