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Úřednice ÚP ČR zachránily život klientovi
Čtyřem zaměstnankyním Kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR
v Židlochovicích vděčí jeden z klientů za svůj život. Právě tyto úřednice
nepropadly panice a okamžitě zahájily první pomoc, když muž při návštěvě
ÚP ČR upadl do bezvědomí.
Začátkem prosince se na Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR
v Židlochovicích dostavil asi šedesátiletý klient, aby si zde vyřídil své záležitosti.
Po chvíli se ozvala z čekárny rána. Celkem čtyři úřednice vyběhly z kanceláře,
aby se podívaly, co se stalo. Když uviděly ležet na zemi muže, snažily se ho
zvednout a posadit na židli. Ten z ní ale začal opět padat. Ženy ho tedy položily
na zem a vytočily linku 155. Mezitím klient ztratil vědomí a nedýchal.
Zaměstnankyně ÚP ČR začaly okamžitě provádět střídavě masáž srdce,
kontrolovaly jeho dech i puls. Zároveň byly v kontaktu s operátorem záchranné
služby, který jim po telefonu radil, jak postupovat. V době, kdy muž nabyl
vědomí, dorazila na místo sanitka a lékař z nedalekého zdravotnického zařízení.
V nemocnici klient, který podle lékařské zprávy prošel zástavou srdce,
podstoupil operaci, při níž mu lékaři voperovali kardiostimulátor. Několik dní
poté se na pracoviště dostavila jeho manželka a oznámila úřednicím, že její
muž je v pořádku a v domácím ošetřování.
„Jen díky rychlé reakci těchto zaměstnankyň se tak podařilo zachránit
život člověka, který by v opačném případě s největší pravděpodobností
zemřel, a za to jim patří velký dík,“ vyzdvihuje ředitel Krajské pobočky ÚP ČR
v Brně Josef Bürger.
„Tento počin, byť je naší občanskou povinností poskytnout první
pomoc, svědčí o vysokém morálním kreditu zaměstnanců tohoto pracoviště a
já si jich za to nesmírně vážím,“ dodává ředitel Kontaktního pracoviště ÚP ČR
v Židlochovicích Ondřej Plhal.
„Naše reakce byla naprosto spontánní a věříme, že by se takto
zachoval každý z našich kolegů. Ten pocit, že jste zachránili něčí život,
rozhodně stojí za to,“ uzavírají shodně všechny kolegyně, které se podílely na
záchraně života klienta.
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