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URATOWALI ŻYCIE
Data publikacji 28.06.2017

Policjanci z Chełmna uratowali mężczyznę, który wpadł do rowu melioracyjnego, znikając pod
powierzchnią wody. Błyskawiczna reanimacja jaką podjęli funkcjonariusze przyniosła oczekiwany
efekt. Nieprzytomny 28-latek ponownie zaczął oddychać. Do czasu przyjazdu karetki policjanci
kontrolowali jego stan i zadbali o to, by nie doszło do wychłodzenia organizmu. Z kolei dzięki
szybkiemu i profesjonalnemu działaniu oraz dużemu zaangażowaniu policjantów z Komendy
Miejskiej Policji w Ostrołęce odnaleziony został starszy mężczyzna, który wyszedł z domu, nie
mówiąc o tym nikomu. Mężczyzna znajdował się w lesie kilka kilometrów od domu. Siedział w
zaroślach, był wycieńczony i zdezorientowany. Policjanci udzielili mu pierwszej pomocy i
przekazali pod opiekę rodzinie.
W miniony poniedziałek, 26 czerwca około godz. 23 dyżurny policji w Chełmnie został powiadomiony o leżącym w
rowie, w miejscowości Bruki Unisławskie, mężczyźnie. Na miejsce natychmiast skierowany został patrol. Funkcjonariusze
zastali tam zgłaszającego, który wskazał gdzie leży mężczyzna. W momencie, gdy funkcjonariusze podchodzili do niego
ten zsunął się do rowu melioracyjnego znikając pod powierzchnią wody. Policjanci bez chwili wahania wyciągnęli go na
brzeg. Okazało się, że mężczyzna jest nieprzytomny, dlatego mundurowi natychmiast rozpoczęli reanimację. Po chwili
zaczął on oddychać. W oczekiwaniu na pogotowie funkcjonariusze okryli go swoją odzieżą, aby zapobiec dalszemu
wychładzaniu organizmu.
Uratowany mężczyzna traﬁł do szpitala.
***
Wczoraj wieczorem dyżurny ostrołęckiej Policji został zawiadomiony o zaginięciu starszego mężczyzny z terenu powiatu.
Według osoby zgłaszającej mężczyzna w wieku 78-lat kilka godzin wcześniej wyszedł z domu i do chwili obecnej do
niego nie powrócił. Okoliczności zdarzenia wskazywały, że senior mógł potrzebować natychmiastowej pomocy.
Zaniepokojona rodzina, po kilku godzinach prowadzenia poszukiwań na własną rękę powiadomiła o zdarzeniu
ostrołęckich mundurowych. Sytuacja była poważna, ponieważ stan psychiczny i zdrowotny zaginionego powodowały, że
mógł on nie wiedzieć co się z nim dzieje i gdzie przebywa.
W działania natychmiast zaangażowano policjantów z miejscowego posterunku Policji oraz funkcjonariuszy z Ostrołęki,
którzy przeczesywali rejony przyległe do miejsca zamieszkania oraz pobliskie lasy. Informacja wraz z rysopisem
zaginionego szybko została przekazana do wszystkich mediów z terenu miasta i powiatu.
Po niecałej godzinie poszukiwań policjanci z ostrołęckiej drogówki, około 300 metrów od drogi krajowej w lesie

zauważyli siedzącego w krzakach mężczyznę. Był to poszukiwany 78-latek. Nie był on w stanie samodzielnie wstać, w
związku z tym policjanci oparli go na swoich barkach i wyprowadzili z lasu. Następnie udzieli mu pierwszej pomocy
przedmedycznej i przekazali pod opiekę rodzinie.
Miejsce, w którym senior został odnaleziony znajdowało się około 6 km od jego miejsca zamieszkania.
W składzie policyjnego patrolu znajdował się mł. asp. Michał Antczak, który od wielu lat zajmuje pierwsze miejsce w
Ogólnopolskich Zawodach Ratowników Policyjnych z Kwaliﬁkowanej Pierwszej Pomocy na szczeblu wojewódzkim.
(KWP w Bydgoszczy, KWP zs. w Radomiu / mw, ig)

