Društvo srčnih bolnikov, Koronarni klub Mežiške doline, Ob Suhi 11, 2390 Ravne na Koroškem, www.srce-si.si, info@srce-si.si, 040 799 690

SPOŠTOVANI ČLANI!
Z veseljem vam sporočam, da smo v tem tednu zaključili cikel predavanj, ki smo ga organizirali
v sodelovanju z LAS Mežiške doline. V projektu so sodelovale občine Mežica, Prevalje in Ravne
na Koroškem, ki so pristopile k projektu SKUPAJ ZA VARNI JUTRI v izvedbi Društva srčnih
bolnikov Koronarni klub Mežiške doline. V okviru cikla smo izvedli devet predavanj in več
prikazov Temeljnih postopkov oživljanja in uporabe AED. Žal moram ugotoviti, da je bila
udeležba »slaba«. Pričakovali smo večje zanimanje s strani nečlanov KKMD. Smatram, da je
temeljno znanje postopkov oživljanja nuja za pomoč sočloveku pa naj bo v družini, soseščini
ali naključno nudenje prve pomoči človeku, ki se je znašel v stiski.
Predavanja so se odvijala v podajanju naslednjih vsebin:
• Bolečine v prsih – kako boli srce,
prim. Cirila Slemenik Pušnik, specialist internist, kardiolog
Predavanja so bila izvedena v Mežici, na Lešah in v Strojnski reki.
• Čakalno dobo za infarkt bom podaljšal
Vesna Stropnik dr. med. spec. Družinske medicine.
Predavanja so bila izvedena v Mežici, na Prevaljah in na Ravnah na Koroškem
• Pljučna embolija – COVID-19
Maja Pušnik dr. medicine specialist internist
Predavanja so bila izvedena v Mežici, na Prevaljah in na Ravnah na Koroškem.
Kar se tiče obiskanosti predavanj in tečajev TPO/AED moram posebej izpostaviti udeležbo v
Mežici saj so bila najbolje obiskana v Mežici, kar je odraz dela vodje skupine Irme Rebula.
Posebej naj izpostavim angažiranje na področju razširjenosti zanimanja za izobraževanje izven
Koronarnega kluba saj je bila tovrstna udeležba skoraj nična. Izobraževanja so bila namreč
namenjena vsem občanom, v vseh občinah.
Na koncu naj izrazim svojo zahvalo promotorjem in izobraževalcem na področju TPO/AED z
vodjem skupine, Petrom Kordežem na čelu, saj so izvedli zelo veliko tečajev, po skupinah
KKMD, v šolah in različnih podjetjih, ki so bili zainteresirani za tovrstno izobraževanje in skrb
za nudenje prve pomoči v kritičnih trenutkih.
Pa še to: Ker se bliža konec leta naj vam zaželim kar največ vsega lepega, seveda pa tudi
zdravja in medsebojne ljubezni.

Predsednik KKMD
Alojz Ovnič
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