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DRUK: TRANSMAR LESZNO

Ochotnicza Straż Pożarna z Osiecznej otrzymała od Starostwa Powiatowego defibrylator - nowoczesne
urządzenie służące do ratownictwa. Takich urządzeń starostwo zakupiło jeszcze siedem – po jednym
dla każdej z gmin powiatu. Burmistrz Stanisław Glapiak dokupił zaś elementy do ćwiczeń, by ochotnicy
oswoili się z urządzeniem.

Nagłe zatrzymanie krążenia po-
woduje zatrzymanie czynności
mechanicznej serca, co z kolei
prowadzi do ustania funkcji życio-
wych. Podjęcie właściwych czyn-
ności ratunkowych w odpowiednim
czasie daje szanse całkowitego
powrotu wszystkich funkcji życio-
wych organizmu – to jest krążenia,
oddychania oraz czynności układu
nerwowego.

Głównym mechanizmem na-
głego zatrzymania krążenia jest
migotanie komór serca, które pro-
wadzi do utraty przez serce funkcji
pompy krwi. Defibrylacja jest za-
biegiem mającym na celu prze-
rwanie migotania komór serca w
wyniku wyładowania elektrycz-
nego. Temu służy właśnie urzą-
dzenie, które osieccy strażacy,
wyjeżdżając na akcję mają zawsze
przy sobie.

Defibrylator, po odpowiednim
podłączeniu ocenia rytm serca u
poszkodowanego i za pomocą
sygnału głosowego i grafiki infor-
muje o dalszych czynnościach,
jakie należy wykonać.

Defibrylator przypomina osobie
udzielającej pomocy o kolejnych
istotnych czynnościach ratowni-
czych, które należy wykonać. Na-
kazuje m. in. zachować spokój,
sprawdzić stan pacjenta, wezwać
pomoc, udrożnić drogi odde-
chowe, sprawdzić oddech oraz na-
kleić elektrody samoprzylepne na

klatkę piersiową. Po ocenie stanu
pacjenta urządzenie samo defibry-
luje lub dalej nakazuje wykonanie
ucisków na klatkę piersiową, moni-
toruje głębokość ucisków i daje
cenne wskazówki. 

Defibrylator ma więc sprawić,

by jak najszybciej wróciły wszyst-
kie funkcje życiowe, by jak naj-
szybciej udzielić pomocy
poszkodowanemu, zanim na
miejsce zdarzenia zdąży dojechać
pogotowie ratunkowe. Podnosze-
nie standardów wyposażenia

straży pożarnych związane jest z
coraz większą liczbą wypadków
oraz z tym, by jak najwięcej osób
mogło udzielić niezbędnej pomocy,
ratującej życie. 

Jeszcze niedawno, zaledwie
kilka lat wstecz osobami uprawnio-
nymi do przeprowadzenia defibry-
lacji byli tylko lekarze. Obecnie
sprzęt do automatycznej defibryla-
cji jest ogólnodostępny w miejs-
cach użyteczności publicznej na
przykład na lotniskach, w centrach
handlowych.

W przypadkach gdy ktoś walczy
o życie potrzebna i niezbędna jest
każda pomoc, często jednak takiej
pomocy osoby postronne nie po-
trafią lub boją się udzielić. Dlatego
też strażacy są osobami uprawnio-
nymi, które co trzy lata muszą zda-
wać egzaminy z zakresu udzielania
pierwszej pomocy. Aby oswoili się
z działaniem nowego urządzenia i
podczas prawdziwej akcji nie mieli
najmniejszych wątpliwości jak użyć
defibrylatora Burmistrz Miasta i
Gminy Osieczna postanowił do
podstawowego urządzenia dokupić
zestaw treningowy.

- Dzięki temu będziemy mogli
poćwiczyć i nabrać odpowiedniej
praktyki, aby  odnaleźć się w każ-
dej sytuacji – mówi prezes OSP
Osieczna Jakub Kolberg.

ALDONA NYCZAK

Prezes OSP Osieczna - Jakub Kolberg prezentuje defibrylator
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Serdecznie zapraszam firmy do współpracy! 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski we współpracy z Pro
Design, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopol-
skiego organizuje konkurs pod nazwą „Moja miejscowość w 2030 roku”.

Konkurs adresowany jest do szkół podstawowych z terenu Wielkopol-
ski, zlokalizowanych w miejscowościach poniżej 10 tys. mieszkańców.

W konkursie mogą brać udział wszystkie klasy szkół podstawowych,
które przygotują pracę plastyczną, wykonaną w technice collage’u, skła-
dającą się z 4 osobnych arkuszy, każdy o formacie A3, które będą inter-
pretacją 4 tematów: przestrzeń, praca, zabawa, ludzie w moim mieście w
2030 roku.

Najlepsze prace zostaną uhonorowane nagrodami w postaci wycieczki
po Poznaniu, obejmującej: zwiedzanie Labiryntu Innowacji, wystawy prac
konkursowych oraz drukarni w Concordia Design, a także udział w war-
sztatach tematycznych.

Prace należy nadsyłać do 17 września 2012 r.
Szczegóły na stronach:

www. iw.org.pl
www.concordiadesign.pl

www.sgipw.wlkp.pl

K O N K U R S
„Moja miejscowość w 2030 roku”


