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Zadeva: Vabilo k sodelovanju pri akciji Slovenija oživlja! v sklopu svetovnega dneva

oživljanja

Spoštovani!

Vsako leto 16. oktobra se po vsem svetu obeležuje svetovni dan oživljanja (World Restart

a Heart Day), ki ga z akcijo Slovenija oživlja! obeležujemo člani Zveze študentov

medicine Slovenije, Slovenskega reanimacijskega sveta in Rdečega križa Slovenije.

Osrednji cilj aktivnosti je ozaveščanje o pomenu hitre prepoznave in ukrepanja v

primeru srčnega zastoja ter širjenje znanja temeljnih postopkov oživljanja. Večina

srčnih zastojev se zgodi v domačem okolju in v več kot polovici primerov so prisotni

očividci, torej svojci ali znanci žrtve. Z akcijo Slovenija oživlja! bomo tudi letos med

seboj povezali organizacije, društva in projekte, ki se ukvarjamo s širjenjem znanja

prve pomoči in promocijo oživljanja med laiki ter tako poskrbeli za kar se da velik doseg

splošnega prebivalstva. V večjih mestih po Sloveniji bomo ponovno izvajali prikaze

temeljnih postopkov oživljanja za mimoidoče, saj so laiki tisti, ki so v večini primerov

srčnih zastojev prvi očividci dogodka in edini, ki lahko s hitrim in primernim ukrepanjem

odločilno vplivajo na končni izid. Prikazi bodo letos ponovno prilagojeni epidemiološki

situaciji.

V sklopu akcije si želimo povezati čim več organizacij, ustanov in društev, ki se ukvarjamo

s tematiko ozaveščanja o postopkih v prvi pomoči, zato vas vljudno vabimo k sodelovanju

pri letošnji vseslovenski akciji promocije oživljanja, s čimer bomo ozavestili še večje

število laične populacije o pomenu oživljanja ter s tem dosegli, da bo primeren odziv na

srčni zastoj še hitrejši in preživetje po srčnem zastoju večje. V sklopu letošnje akcije bomo

15. in 16. oktobra izvajali javne promocije v vseh večjih mestih po Sloveniji (Ljubljana,

Maribor, Celje, Kranj, Novo mesto, Nova Gorica, Koper, Murska Sobota, Slovenj Gradec,

Velenje in Kranjska Gora).

#SlovenijaOzivlja
#WorldRestartAHeart
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Vse aktualne informacije v zvezi z dogodkom so vam dostopne tudi na:

- spletna stran Slovenija oživlja!

- Facebook dogodek Slovenija oživlja! 2022

- Instagram profil @SlovenijaOzivlja.

Vsi zainteresirani se lahko prijavijo preko prijavnega obrazca:

https://forms.gle/unNZdftMeDd4vZ4Z8

V kolikor se zanimate za sodelovanje oziroma bi želeli izvedeti več informacij, smo vam na

voljo na sekcijastudentovznb@gmail.com, ali na tel. 031780630 (Matic).

Lepo vas pozdravljamo in se veselimo sodelovanja z vami!

Ekipa Slovenija oživlja! 2022

Boris Podobnik

Predsednik ZŠMS

Tina Jakopič

Vodja Odbora za prvo pomoč

ZŠMS

Matic Pacek

Predsednik SŠZNB
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