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WAŁBRZYSCY POLICJANCI URATOWALI ŻYCIE MĘŻCZYZNY
Data publikacji 16.02.2022

Policjanci prewencji z Wałbrzycha otrzymali zgłoszenie o próbie samobójczej jednego z
mieszkańców miasta. Na strychu jednego z budynków funkcjonariusze zastali mężczyznę, który
nie oddychał, dlatego natychmiast rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Ta po
kilkudziesięciu sekundach przyniosła pozytywny efekt. Wałbrzyszanin ostatecznie traﬁł w ręce
zespołu ratownictwa medycznego, gdzie udzielono mu dalszej pomocy medycznej.

Ze zgłoszenie jakie traﬁło do policjantów wynikało, że członkowie rodziny jednego z mieszkańców Wałbrzycha, weszli
siłowo na strych budynku mieszkalnego mając informację, że bliski im mężczyzna może chcieć odebrać sobie życie. Ich
przypuszczenia się potwierdziły, gdyż zastali tam 44-latka, który chwilę wcześniej zdążył targnąć się na własne życie.
Członkowie rodziny niezwłocznie zatelefonowali na numer 112 celem wezwania służb ratowniczych i sami rozpoczęli
udzielać mu pierwszej pomocy.
Mężczyzna przestał oddychać, w związku z tym policjanci, którzy przyjechali na miejsce, podjęli resuscytację. Ta
zakończyła się sukcesem. Mężczyźnie udało się przywrócić czynności życiowe. Policjanci przekazali 44-latka ratownikom
medycznym, a ci ostatecznie przewieźli wałbrzyszanina do szpitala.
Dzięki właściwej i szybkiej reakcji członków rodziny oraz zaangażowaniu policjantów interwencja miała szczęśliwe
zakończenie i uratowane zostało kolejne ludzkie życie. Pamiętajmy jednak, że nie należy wstydzić się proszenia o
pomoc w sytuacji, kiedy jej potrzebujemy. Każdy z nas może mieć słabsze chwile. Czasem myślimy, że nic gorszego
nie może nas spotkać i nie wiemy jak sobie poradzić z przytłaczającymi nas problemami. Zawsze możemy zwrócić się
do osób, które pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami.
Pamiętajmy, że nie musimy być sami z naszymi problemami. Są osoby, które nam pomogą całkowicie bezpłatnie i
anonimowo.

Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym, czynny od poniedziałku do piątku od godz.
14:00-22:00, tel. 116 123
Bezpłatny Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży, czynny codziennie od godz. 12:00-2:00, tel. 116 111
Młodzieżowy Telefon Zaufania, tel. 192 88
(KWP we Wrocławiu / mw)

