
Ahoj, chcela by som Vám povedať, čo sa 
mi  jedno „bežné“ popoludnie stalo. Bol to 
obyčajný deň ako každý iný, v škole sedem 
hodín a medzitým aj prvá hodina prvej 
pomoci, na túto hodinu som sa veľmi tešila, 
bola pre mňa veľmi zaujímavá, učili sme 
sa, že máme pomáhať ľuďom, ktorí sú v 
núdzi a potrebujú prvú pomoc bez ohľadu 
na to či je to bezdomovec alebo napríklad 
opitý človek. Keď som šla konečne zo školy 
domov, tak som sa zastavila v obchode, že 
si niečo kúpim, z obchodu som smerovala 
rovno domov, v polovici cesty som však uvi-
dela človeka, ktorý leží na zemi a okolo neho 
bolo pár ľudí. Keď som ho tam videla ležať,  
spomenula som si na vetu našej profesorky: 
„Ak uvidíte na ulici človeka, ktorý potrebuje 
prvú pomoc, tak mu ju poskytnite.” Prišla 
som k nemu bližšie, aby som zistila, čo sa 
deje, zistila som, že pán konzumoval alkohol 
a bol viackrát v Levoči na liečení, kamaráti 
toho pána mi povedali, že pán z ničoho nič 
spadol na zem a začalo mu triasť so sánkou. 
Žena, ktorá zavolala záchranku, mi povedala, 
že príde približne o 15 minút. Kým záchranka 
prišla, tak som zisťovala, čo mu je. Keď som 
si kľakla k nemu,  všimla som si, že mal okolo 
úst penu. Začala som s ním komunikovať: 
„Haló, pane, čo sa vám stalo? Bolí vás 
niečo?“  Snažila som sa ho pýtať čo najviac 
otázok, aby som potom mohla záchranárom 
pomôcť. Bolo ťažké s ním hovoriť, keďže mal 
opuchnuté ústa. Počas toho, ako som s ním 
komunikovala,  tak som ho poprosila: „Pane, 
mohli by ste, prosím, otvoriť ústa?“ Keď ich 
otvoril, mal všade husté hlieny. Poprosila 
som jeho kamarátov, aby mu šli kúpiť čistú 
vodu, ktorou si vypláchne ústa, aby  tie 
husté hlieny vypľul von, lenže  na vodu jeho 

kamaráti nemali, tak som im dala z mojich 
peňazí. Kým jeho kamarát šiel kúpiť vodu, 
ja som ďalej zisťovala, čo pána bolí, pýtala 
som sa ho či ho nebolí hlava, brucho, no 
on povedal, že má silné kŕče v bruchu, tak 
som mu pokrčila nohy, aby nemal napnuté 
brucho. Kým som pána upokojovala, stále 
som sa ho pýtala, Tiež som si všimla, že 
pán si hryzie hornú peru: „Pane, bolí vás 
horná pera, tŕpne vám? Odpovedzte alebo 
prikývnite hlavou.“ Vtedy pán povedal, že si 
ju necíti.  O chvíľu prišla sanitka. Domov som 
šla s úžasným pocitom, pomôcť niekomu, 
kto to potrebuje, pre mňa znamená veľa. 
Nikdy nepozerajte na to či je to bezdo-
movec alebo opitý človek, ste človek aj vy a 
neviete nikdy, kedy sa Vám  môže stať niečo 
podobné.
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