POLICJA.PL
https://policja.pl/pol/aktualnosci/104792,Policjanci-z-Sulechowa-uratowali-mezczyzne.html
2021-01-27, 11:12

Strona znajduje się w archiwum.

POLICJANCI Z SULECHOWA URATOWALI MĘŻCZYZNĘ
Data publikacji 20.10.2014

Policjanci z Komisariatu Policji w Sulechowie po raz kolejny uratowali niedoszłego samobójcę.
Patrol policji odnalazł mężczyznę stojącego na torach kilka minut przed przejazdem pociągu.
Dzięki szybkiej interwencji policjantów nie doszło do nieszczęścia. Mężczyzna traﬁł do szpitala.
Dyżurny Komisariatu Policji w Sulechowie odebrał dramatyczny telefon. Dzwoniący mężczyzna powiedział policjantowi,
że chce umrzeć i nie ma już nic dla czego warto żyć. Dyżurny jednostki zachował się bardzo profesjonalnie, w
spokojnej rozmowie dowiedział się, że dzwoniący jest na torach kolejowych i ma zamiar rzucić się pod pociąg. Cały
czas rozmawiając z mężczyzną wysłał jednocześnie patrol Policji na miejsce. Dyżurny KP Sulechów po raz kolejny
musiał zmierzyć się z dramatyczną sytuacją – takie telefony nigdy nie są lekceważone przez policjantów. Policjant
rozmawiał cały czas z mężczyzną próbując go odwieść od jego zamiaru, tłumacząc spokojnie, że nie ma sytuacji bez
wyjścia, że wszystkie błędy można jeszcze naprawić. Okazało się, że dzwoniący został rano zatrzymany pod wpływem
alkoholu w miejscu zatrudnienia i spodziewa się, że zostanie wyrzucony z pracy. Dyżurny KP Sulechów przez cały czas
starał się, żeby dzwoniący nie przerwał połączenia.
Po kilkunastu minutach policyjny patrol odnalazł młodego mężczyznę stojącego na torach, w pobliżu słychać było już
sygnał nadjeżdżającego pociągu. Policjanci stanowczo sprowadzili niedoszłego samobójcę z torowiska i pilnowali go do
momentu przekazania załodze pogotowia ratunkowego. Młody mężczyzna został odwieziony na obserwację do szpitala.
Zdarzenie to jest kolejnym przykładem na to, że policjanci bardzo poważnie traktują wszystkie telefony, zgłoszenia i
powiadomienia o tym, że ktoś chce popełnić samobójstwo. Na szczęście w wielu przypadkach szybka interwencja Policji
– często we współpracy z innymi służbami – ratuje ludzkie życie. Jak podkreślają sami policjanci, taka skuteczna pomoc
to dla nich moment największej satysfakcji w policyjnej służbie.
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