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JEDNO POPOŁUDNIE, DWA URATOWANE PRZEZ
POLICJANTÓW ŻYCIA
Data publikacji 13.11.2016

W piątkowe popołudnie, mundurowi z komisariatu Policji w Rybniku-Boguszowicach uratowali
życie dwóm mężczyznom, którzy próbowali popełnić samobójstwo. Jednego z desperatów
policjanci znaleźli w momencie, gdy z zaciśniętą już na szyi pętlą siedział pod drzewem. Jak się
okazało, pomoc przyszła w samą porę. Dzięki natychmiast podjętej przez policjantów akcji
reanimacyjnej, mężczyznę udało się uratować.
W piątek parę minut po godzinie 16.00, dyżurny komisariatu Policji w Rybniku-Boguszowicach otrzymał informację od
kobiety, która przekazała, że jej były konkubent najprawdopodobniej próbuje odebrać sobie życie. Dyżurny natychmiast
skierował tam patrol policji. Zgłaszająca wskazała policjantom rejon, w którym może znajdować mężczyzna. St.sierż.
Konrad Kuszpa i st.sierż. Damian Sobik dokładnie zaczęli przeszukiwać cały teren. Po chwili policjanci odnaleźli
siedzącego pod drzewem mężczyznę z zaciśniętą pętlą na szyi. Policjanci natychmiast oswobodzili desperata z pętli i
bezwładnego, bez żadnych oznak życia położyli na ziemi. Zachowując do końca zimną krew, mundurowi podjęli akcję
reanimacyjną w międzyczasie wzywając pogotowie. Po kilkuminutowej walce o życie mężczyzny, policjanci przywrócili
funkcje życiowe 46-latka. Nieprzytomnego, ale oddychającego mężczyznę przekazali przybyłemu chwilę później
zespołowi pogotowia ratunkowego. Dzięki szybkiej reakcji policjantów mężczyzna żyje.
Kolejne zgłoszenie dotyczące innego mężczyzny, który także chce popełnić samobójstwo, dyżurny boguszowickiego
komisariatu otrzymał około 18.00. Z informacji przekazanych przez zgłaszającą wynikało, że sfrustrowany 34-latek
pobiegł do lasu. Dyżurny skierował na miejsce patrol dzielnicowych. Policjanci natychmiast przystąpili do ustalenia
miejsca, w którym mógł przebywać mężczyzna. Po jakimś czasie mundurowi dodzwonili się do desperata, który
powiedział gdzie się znajduje. Z uwagi na realne zagrożenie jego zdrowia i życia, policjanci wezwali na miejsce
pogotowie ratunkowe. Mężczyzna został oddany pod opiekę lekarzy.
Policjanci niejednokrotnie dostają informację o tym, że ktoś usiłuje odebrać sobie życie. Zawsze wtedy dokładają
wszelkich starań, aby to życie uratować. Wówczas liczy się szybkość, skuteczność oraz trafność podejmowanych
decyzji. W takich sytuacjach każde działania mundurowych muszą być bardzo dobrze przemyślane, pomimo presji
szybko upływającego czasu. Często policjanci docierają w miejsce zdarzenia, gdy osoba wyrządziła już sobie jakąś
krzywdę, ale często jest też tak, że są przy kimś, kto zapowiada, że popełni samobójstwo. Wtedy liczy się nie tylko
sprawność, ale i wiedza oraz doświadczenie stróżów prawa.
Tym razem dzięki zaangażowaniu i błyskawicznej reakcji, policjanci z komisariatu policji w Rybniku-Boguszowicach
uratowali życie dwóm osobom. Oby zawsze wygrywali walkę z czasem.
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