Kurz Oxygen Provider od DAN je pro
bezpe?nost p?i potáp?ní nepostradatelný
V posledních letech došlo u DAN k významnému rozší?ení vzd?lávacích aktivit a jejich nedílnou
sou?ástí byl i vývoj a aktivní využívání program? velice d?ležitých pro bezpe?nost p?i potáp?ní a
?ešení potáp??ských nehod. Vyškolili jsme více než 100 000 zájemc?, kte?í jsou nyní mnohem
lépe p?ipraveni pro zásahy v nouzových situacích a p?i potáp??ských nehodách. K základním
kurz?m pat?í DAN Oxygen Provider, On-Site Neurological Assessment, BLS a poskytovatel AED.
Od samého za?átku bylo hlavním posláním DAN pomáhat potáp???m v p?ípad? pot?eby a
podporovat jejich bezpe?nost p?i potáp?ní. Když se zjistily výhody poskytování kyslíku v rámci
první pomoci, okamžit? se za?alo i v DAN uvažovat o nejvhodn?jších zp?sobu, jak tuto pomoc
zp?ístupnit co nejv?tšímu po?tu potáp???.
Brzy bylo jasné, že se musí pro širokou potáp??skou ve?ejnost vypracovat školící program na
téma “kyslík pro záchranu”. Kyslíkový p?ístroj se m?l zm?nit v nepostradatelný bezpe?nostní
nástroj, který budou muset snadno ovládat i lidé bez speciálního zdravotního výcviku. DAN na
vzniklou situaci reagoval již v roce 1993 založením speciální sekce zabývající se pouze školením
a tréninkem a vytvo?ením i výukou p?íslušného programu. V letošním roce tedy DAN slaví
dvacáté výro?í trvání programu Oxygen First Aid, díky kterému se výrazn? zvýšila bezpe?nost p?i
potáp?ní.
Již první kurz DAN Oxygen First Aid zaznamenal ohromný úsp?ch, ale od té doby uplynulo hodn?
?asu a v sou?asné dob? se v celém sv?t? uznává, že kyslík je nutno považovat za nejd?ležit?jší
prost?edek první pomoci p?i potáp??ských nehodách. Kyslíková jednotka se stala absolutní
nutností u každého profesionála a/nebo organizace p?sobící v oboru potáp?ní.
Letos, v roce 30. výro?í od založení DAN, s pocitem hrdosti prohlašujeme, že nepolevujeme v úsilí
poskytovat potáp???m co nejrychlejší a nejkvalitn?jší zdravotní pomoc v p?ípad? nehody, a
zárove? posilujeme bezpe?nost p?i potáp?ní podporou výzkumu, dalšího vzd?lávání, vhodnými
produkty a službami.
D?ležitost a výhody poskytování kyslíku zran?ným scuba potáp???m zd?raz?uje DAN již déle než
dvacet let.
Cílem školící sekce DAN je mít ve všech potáp??ských destinacích potáp??e ?ádn? vyškolené a
p?ipravené použít kyslík jako d?ležitý prost?edek p?i pomoci zran?nému potáp??i. Spln?ní tohoto
cíle v?nujeme veliké úsilí.
Jak správn? použít kyslík v nouzové situaci by m?l v?d?t a um?t každý potáp??. Kyslík je prvním
záchranným prost?edkem p?i zásahu v p?ípad? dekompresního onemocn?ní (DCS) i tepenné
plynové embolie (AGE). Proto je tak nutné, aby organizáto?i a provozovatelé potáp??ských
?inností (ve všech funkcích) a samoz?ejm? všichni potáp??tí profesionálové považovali funk?ní
kyslíkovou jednotku za standardní bezpe?nostní vybavení.
Jako ?len DAN jsem hrdý na to, ?eho školící a vzd?lávací sekce DAN dosáhla. Tento program se

totiž stal naprosto zásadním p?edpokladem pro bezpe?né potáp?ní a je dob?e v?d?t, že v
nouzových situacích již pomohl nes?etným potáp???m. Pracovníci a instrukto?i DAN zm?nili
situaci doslova v celém sv?t?, nebo? pomohli výrazn? zvýšit bezpe?nost p?i potáp?ní.
Kde se nacházíme dnes?
Dnes je kyslík p?i rekrea?ním potáp?ní v podstat? všudyp?ítomný. Dá se ?íci, že každá posádka
potáp??ského ?lunu je vyškolena, jak jej používat. Velká v?tšina rekrea?ních potáp??? získala
certifikaci jako poskytovatelé kyslíku a kyslík považují za nezbytnou sou?ást vlastní potáp??ské
výbavy. Ale byly doby, kdy kyslík a lidé schopni jej poskytnout takovou samoz?ejmostí nebyli.
Dob?í potáp??i se nikdy nep?estanou vzd?lávat a zdokonalovat. A p?i vzd?lávání potáp??? hrají
školící programy DAN zásadní roli. Nejen posilují schopnost a sebed?v?ru pro zásah v p?ípad?
nouze, ale zárove? umož?ují absolvent?m kurz? získat dovednosti použitelné i zcela mimo oblast
p?ístrojového potáp?ní.
Je až neuv??itelné, že když se zahájil první kyslíkový program v rámci DAN, nepovažovala se
mezi potáp??i první pomoc kyslíkem v?bec za základní nutnost.
Kyslíkový program však byl pouze první z mnoha dalších nabídek vzd?lávacích ?inností
spadajících do p?sobnosti DAN. Od uspo?ádání prvního “kyslíkového” kurzu se k n?mu p?idalo
mnoho dalších školících program?, které nyní tvo?í nejkomplexn?jší soubor pro výuku a trénink
potáp??? v celém sv?t?.
Jestliže tedy nejste zatím vyškoleni vy sami, kontaktujte co nejd?íve svého instruktora a informujte
se u n?j na možnosti p?íslušného školení.
Pro scuba potáp??e a všechny potáp??ské nadšence nabízí DAN sv?tov? nejznám?jší program
poskytování první pomoci kyslíkem, který existuje již od roku 1991. Hodí se pro zájemce všech
úrovní, od za?áte?níka až po instruktora. P?íru?ka DAN Oxygen Provider byla nedávno
p?epracována a nyní je k dostání v n?kolika jazycích. Její nová podoba zaru?uje, že se stane
velmi praktickou a snadno pochopitelnou vyu?ovací pom?ckou p?i nácviku základních dovedností.
N?kolik základních informací ke kurzu DAN Oxygen Provider:
B?hem výuky používá instruktor speciální obrázky a schémata,
každý student obdrží soubor pom?cek v?etn? vlastní knihy,
základní kurz lze rozší?it o n?kolik dalších modul?, což znamená ješt? komplexn?jší výcvik,
všechny dovednosti se n?jd?íve teoreticky vysv?tlí a poté d?kladn? prakticky procvi?í,
každý student obdrží mezinárodn? uznávaný pr?kaz i nást?nný certifikát DAN Oxygen
Provider,
výukový program p?esn? odpovídá p?vodnímu kurzu Oxygen Provider,
obdržený certifikát je mezinárodn? uznávaný jako nejprestižn?jší osv?d?ení poskytovatele
první pomoci v oboru potáp?ní,
absolvent?m kurzu se nabízí slevy na n?které produkty DAN
a také p?ístup do osobní sekce MyDANna webové stránce DAN, kde m?že poskytovatel:
nahlédnout a aktualizovat své osobní údaje,
nahlédnout na své osobní údaje související s certifikátem absolventa školení DAN,
nahlédnout na nejnov?jší verzi p?íru?ky (p?íru?ek) DAN Provider pro kurz (kurzy), které
absolvoval. To je zvláš? užite?né p?i vydání nových sm?rnic pro BSL,
stáhnout si schémata kurz?, v kterých získal (platnou) certifikaci,

vytisknout si kopie nást?nných certifikát? z kurz?, které absolvoval,
zkontrolovat si, kdy požádal o vystavení svého pr?kazu a zdali již byl odeslán.
Seznam instruktor? a školitel? DAN najdete na webové stránce DAN www.daneurope.org
Máte-li potíže nalézt instruktora, kontaktujte školící odd?lení DAN Europe na adrese
training@daneurope.org
Odkaz
http://www.daneurope.org/web/guest/danshop

