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Zabrzańscy  policjanci  doskonalili  swoje  umiejętności  z  zakresu  udzielanie  pierwszej  pomocy
przedmedycznej.  Pomoc  osobie  nieprzytomnej,  rannej,  z  podejrzeniem  zawału  serca,  czy  też
udaru  to  tylko  niektóre  z  elementów,  które  ćwiczyli  policjanci.  Każda  chwila  do  przyjazdu  karetki
pogotowia  jest  bardzo  cenna.  Dzięki  doskonaleniu  swoich  umiejętności  policjanci  nie  marnują
tych  cennych  chwil  dla  zdrowia,  a  nawet  życia  poszkodowanych.

Dzięki  współpracy  z  Miejskim  Ośrodkiem  Pomocy  Rodzinie  w  Zabrzu  w  ramach  Programu  Aktywności  Lokalnej  „Szansa
dla  Biskupic”  zabrzańscy  policjanci  mogli  doskonalić  swoje  umiejętności  z  zakresu  udzielania  pierwszej  pomocy
przedmedycznej.  W  szkoleniu  przeprowadzonym  przez  Sławomira  Czypczara  –  nauczyciela  Zespołu  Szkół
Ogólnokształcących  nr  12  w  Zabrzu,  a  także  Ratownika  Grupy  Ratownictwa  PCK  w  Zabrzu  i  instruktora  z  zakresu
udzielania  pierwszej  pomocy  –  udział  wzięli  zabrzańscy  dzielnicowi,  a  także  policyjni  profilaktycy.

Głównym  celem  szkolenia  było  doskonalenie  umiejętności  udzielania  pomocy  przedmedycznej,  którą  policjanci  nabyli
podczas  policyjnych  szkoleń.  Bardzo  często  zdarza  się  tak,  że  to  policyjny  patrol  jako  pierwszy  przejeżdża  na  miejsce  i
udziela  pomocy  poszkodowanym.  W  codziennej  służbie  dzielnicowi  jako  policjanci  pierwszego  kontaktu  najczęściej
spotykają  się  z  mieszkańcami  Zabrza.  Nigdy  nie  wiadomo,  jaki  przebieg  będzie  miała  interwencja  i  czy  policjant  będzie
musiał  osobie  udzielać  pomocy.  A  dzieje  się  tak  często.  Nie  tak  dawno  pisaliśmy  o  mł.asp.  Adamie  Górecki,
dzielnicowym  z  II  komisariatu,  który  po  służbie  udzielił  pomocy  mężczyźnie,  który  dostał  ataku  epilepsji,  czy  też  o  o
policyjnych  wywiadowcach,  którzy  uratowali  wiszącego  na  drzewie  mężczyznę.  Każda  chwila  do  przyjazdu  karetki
pogotowia  jest  bardzo  cenna.  Dzięki  doskonaleniu  swoich  umiejętności  policjanci  nie  marnują  tych  cennych  dla  zdrowia,
a  nawet  życia  poszkodowanych  chwil.
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