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První pomoc v mobilu – aplikace Českého červeného kříže
15. října 2013 spouští Český červený kříž (ČČK) aplikaci První pomoc. Aplikace je k
dispozici v češtině pro telefony s OS Android a Apple iOS a je plně přizpůsobena
českým podmínkám. Je jednoduchá, zdarma a uživatel s její pomocí může zachránit
lidský život.
Aplikace První pomoc je českou verzí programu Universal
First Aid App vytvořeného Americkým Červeným
křížem. Obsah odpovídá Standardům první pomoci vydaným
ČČK v roce 2012 i IFRC International First Aid and
Resuscitation Guidelines 2011.
Aplikace má v přehledné grafice tři základní záložky:
NAUČTE SE, V NOUZI a PŘIPRAVTE SE. Poslouží jako
příručka první pomoci s radami ke zvládnutí různých situací
od srdečního infarktu přes zlomeniny až po každodenní
drobné, jako je přisáté klíště. Dá se ale využít i jako praktický
rádce pro chvíle, kdy jde o každou sekundu – součástí jsou
postupy urgentní první pomoci krok za krokem, včetně krátkých videí. Tísňovou linku může
uživatel vytáčet přímo z aplikace stisknutím jediného tlačítka. Uživatelé najdou i praktické
rady, jak se chovat při mimořádných událostech typu povodní, extrémního počasí nebo třeba
při chřipkové epidemii.
Studium aplikace však nenahrazuje účast na kurzu první pomoci, neboť neposkytuje
možnost praktického nácviku. ČČK doporučuje všem uživatelům účast na kurzu první
pomoci vedeném kvalifikovaným instruktorem.
Americký i Britský Červený kříž vydaly již podobné aplikace již v roce 2012. Ty se dodnes
těší velkému zájmu, o čemž svědčí jejich více než dvoumilionové stažení, a stále patří v
obchodech App Store a Google Play mezi velmi populární. Tento úspěch inspiroval i řadu
ostatních národních společností Hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Finanční
náročnost vývoje vlastní aplikace však doposud pro všechny představovala překážku.
Global Disaster Preparedness Center Amerického červeného kříže proto v roce 2013
připravilo pilotní verzi Univerzální aplikace první pomoci. Ta je nyní pomocí jednoduchého
webového rozhraní k dispozici k překladu a lokalizaci ostatním národním společnostem
Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Díky univerzální aplikaci se náklady na uvedení
národních verzí významně snížily.
ČČK se do pilotní fáze tohoto celosvětového projektu zapojil jako jedna z prvních
deseti národních společností a již od 15.října 2013 nabízí aplikaci První pomoc ke
stažení - viz QR kód v této tiskové zprávě.
Partnerem a aktivním propagátorem aplikace je firma Vodafone. Poděkování ČČK náleží
také společnosti Boomerang Publishing.
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