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Komentář a připomínky k textu:
* Uveďte konkrétní zdůvodnění negativního stanoviska

Dvě až tři otázky k obhajobě práce:
V teoretické části popisujete použití automatického externího defibrilátoru (AED). Kde jsou ty přístroje
ve Vašem kraji umístěny a kdo je používá. Je návaznost na Zdravotnické operační středisko?
First responder - vysvětlete význam v souvislosti s poskytováním první pomoci.
V dotazníku ani v modelových situacích není zmínka o srdeční masáži, tedy provádění oživování neboli
resuscitaci. Přesto, že podpora základních životních funkcí, spolu se zástavou velkého krvácení jsou
nejdůležitější úkony první pomoci. Proč nebyla resuscitace zařazena do první pomoci u žáků osmých tříd?
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