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POMOC MÁ MNOHO PODÔB

Jeden piatkový,  predví-
kendový deň, nás do školy 
prišli navštíviť pracovní-
ci Asociácie samaritánov 
Slovenskej republiky (ASSR 
)  Bc. Eva Rodáková a Bc. 
Tomáš Dovjak. 

Čo je vlastne ASSR?
„Asociácia samaritánov Slo-
venskej republiky je dobrovoľ-
né združenie ľudí dobrej vôle, 
ktorých cieľom je v duchu tradí-
cií samaritánstva a v kontexte s 
medzinárodným samaritánskym 
hnutím pomoc všetkým ľuďom v 
núdzi, bez ohľadu na ich národ-
nú, rasovú, náboženskú, politickú 
alebo inú príslušnosť.“ (Motto zo 
Stanov Asociácie samaritánov 
Slovenskej republiky)
Vyvíjajú dobrovoľnú činnosť 
- v oblasti záchranárstva a huma-
nitárnej pomoci, 
-pomoc pri nehodách s hromad-
ným postihnutím osôb na Slo-
vensku ale aj v zahraničí, 

-v oblasti vzdelávania v prvej 
pomoci.
Niektoré z ich projektov : 
EURAMET - evakuácia ľahko  a 
stredne  ťažko ranených občanov 
EU z postihnutej  krajiny späť 
domov .
EURETS – stanové mestečka pre 
utečencov
USAR TEAM – evakuácie pri po-
stihnutiach prírodnými katastro-
fami, vyprosťovanie osôb z ruín, 
pátranie po zavalených osobách 
pátracími psami.

 TAJFÚN HAIYAN – YOLANDA
-  misia trvala 16 dní , let 28 hodín
- 7.novembra 2013 zasiahol tajfún 
na Filipínske ostrovy.
-  bol to 13.  tajfún a piaty super 
tajfún hurikánovej sezóny 2013.
- vznikol 2.novembra 2013 pri-
bližne 10 stupňov nad rovníkom 
v Pacifiku.
- rýchlosť vetra pri prechode po-
brežím bola 315 km/hod .
- zrážky v prvých 12 hodinách 
boli namerané na úrovni  2 810,9 
mm
- vlnobitie  dosiahlo až 6 metrov 
vysoké vlny 

- tajfún posti-
hol Filipíny,  
Vietnam a Mik-
ronéziu
- počet obetí 5 
260
- 800 000 ľudí 
muselo opustiť 
svoj domov
- celková škoda 
=  827 261 
358,31 USD  

Hoci to bola 
katastrofa 
,Filipínčania 
sa ,našťastie, 

vedeli hneď pozbierať.  Členovia 
ASSR  pomáhali na Filipínach v 
Bogo City na severe provincie 
Cebu spolu s kolegami z Rakúska 
a Nemecka. V Cebe bola Izraelská 
poľná nemocnica , v ktorej praco-
valo 160 ľudí. Po príchode čle-

nov ASSR  počet zamestnancov 
nemocnice sa zredukoval na 3-6 
lekárov, cca 10 SZP a 2 logistov.
Zóny zredukovanej nemocnice 
:  vstupná brána ,čakáreň, re-
gistrácia- údaje o pacientoch sa 
zapisovali do notebookov, každý 
pacient musel byť registrovaný , 
triage – vykonávanie anamnézy , 
ambulancia –  ambulancia mala 
jedno expektačné lôžko, ošetro-
vané boli všetky vekové kategórie 
, chirurgická časť – dezinfekcia, 
šitie rán, kontroly rán, očkovania 
proti tetanu , lekáreň a oddycho-
vá zóna. 

KATKA

„sme samaritáni, pomáhame 

všetkým, ktorí sa ocitnú 

v  núdzi“


