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Zpráva činnosti odborné rady Ochrany obyvatelstva OSH PS 

 

 Rada ochrany obyvatelstva na území Plzně severu funguje ve složení 3 

členů rady a 5 aktivistů, kteří se zapojují do plnění úkolů rady. Náplň činnosti 

naší rady je poskytování první pomoci zdravotníky na společensko - kulturních 

akcích a preventivně výchovná činnost. 

 Začátkem roku byly členy rady vytvořeny besedy PVČ zaměřené na 

bezpečnost a první pomoc pro mládež. Po oslovení škol proběhlo celkem 7 

besed. Dvě besedy jsme vytvořili ve spolupráci s HZS Pk a uskutečnili pro děti 

celodenní akci. Mimo besed na školách byly členové předvést maskování 

poranění, vybavení a své dovednosti na dvou školách v přírodě a jednom letním 

soustředění. Besed pro mládež se účastnilo kolem 500 osob. 

 Praktika a přednášky byly vytvořeny i pro členy JPO, SDH aj. Celkem 

proběhlo od začátku roku 6 prezentací, při kterých si účastníci mohou 

vyzkoušet práci s vybavením, kterým disponuje družstvo, praktický nácvik 

resuscitace na modelu, který máme zapůjčený od KSH Pk a jiné manipulace s 

postiženou osobou. Mimo tyto prezentace se členové okresního zdravotního 

družstva zapojili do vytvoření stanoviště zdravovědy během soutěže 

v Žichlicích. 

 Po celý rok zdravotní družstvo OSH PS zajišťuje odborný dozor a první 

pomoc na společensko - kulturních akcích na našem území. Celkem v letošním 

ročníku bylo zdravotně zajištěno 15 akcí, při kterých bylo mimo odřenin 

ošetřeno celkem 24 osob, kteří vyžadovali neodkladnou první pomoc. 

 8.-9.6.2017 se náš zástupce účastnil semináře Ochrany obyvatelstva 

v ÚHŠ Jánské Koupele. 
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 V srpnu se tři členové zdravotního družstva účastnili taktického cvičení, 

které pořádala ORR a HZS Pk. Cvičení bylo zaměřeno na dálkovou dopravu vody 

v katastru obce Studená. 

 Aktuálně rada OO vytvořila dvě akce. První na sběr starého zdravotního 

vybavení, který bude následně roztříděn a poskytnut na výuku studentů 

zdravotních škol a pro terénní veterinární péči. A druhou na podporu darování 

krve, jelikož transfuzní oddělení FN Plzeň se stále setkává s nedostatkem zásob 

krevních konzerv. 

 V současné době také probíhá tvorba propagačních letáčků OO v rámci 

PVČ. 

 

 

 

Za odbornou radu OO     Miroslav Plaščiak 
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