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Aby profesjonalnie nieść pomoc

W dniach 22.04 - 29.04 nocny dyżur pełni:
Apteka "MEDIQ" - ulica Baczyńskiego 15
Telefon (13) 446 91 60

Opublikowano: 08.04.2013, 11:00 | Komentarze: (1)

W miniony piątek odbyło się kolejne z serii szkoleń policjantów jasielskiej komendy. W
ramach doskonalenia zawodowego funkcjonariusze pogłębiali swoją wiedzę i umiejętności z
zakresu udzielania pierwszej pomocy na miejscu wypadku. Każdy z uczestników szkolenia
mógł między innymi przećwiczyć zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie.
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27.04, g. 10:00 | Jasło, JDK
Spektakl dla dzieci "Szewc Kopytko i kaczor
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27.04, g. 20:00 | Toki, DL
Majówkowe party
28.04, g. 11:00 | Dębowiec, Saletyni
Inauguracja podkarpackiego sezonu
motocyklowego 2013
Do 28.04 | Jasło, MBP
Termin nadsyłania prac na konkurs "Demotywator
Literacki"
29.04, g. 9:00 | Jasło, Urząd Miasta
XLIII "Nadzwyczajna" Sesja Rady Miejskiej
29.04, g. 10:00 | Brzyska, byłe Przedszkole
Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Brzyska
29.04, g. 11:00 | Krempna, OEM MPN
Wernisaż wystawy fotograficznej Włodzimierza
Stachonia „Spotkania z przyrodą”
29.04, g. 14:00 | Tarnowiec, Urząd Gminy
XXXII Sesja Rady Gminy Tarnowiec
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Doświadczenie pokazuje, że wielu policjantów znalazło się w sytuacji, kiedy od ich umiejętności
zależało życie i zdrowie innej osoby. Aby wówczas profesjonalnie pomóc, Prezes Jasielskiego Klubu
Motorowego i Ratownictwa Drogowego Józef Biernacki szkolił funkcjonariuszy z zakresu udzielania
pierwszej pomocy i utrwalania właściwych zachowań, jakie temu powinny towarzyszyć.
Podczas szkolenia uczestnicy podnosili swoje umiejętności ćwicząc m.in. przeprowadzanie
resuscytacji krążeniowo-oddechowej na modelu anatomicznym sylwetki człowieka, tzw. fantomie.
Pogłębiali też swoją wiedzę m.in. z zakresu prawidłowego zabezpieczenia miejsca wypadku,
wykorzystania apteczki, rozpoznawania obrażeń powypadkowych, zakładania opatrunków,
postępowania przy złamaniach, omdleniach, krwotokach, oparzeniach.
Zdobyta przez funkcjonariuszy wiedza na pewno przyczyni się do jeszcze lepszego i skuteczniejszego
niesienia pomocy poszkodowanym.
(KPP w Jaśle)
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30.04, g. 11:00 | Krempna, Urząd Gminy
XXII Sesja Rady Gminy Krempna
30.04, g. 20:54 | Tarnowiec, OREGANO
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Do 30.04 | Szebnie, GBP
Termin zgłaszania prac na III Powiatowy Konkurs
"Dzień matki w powiecie jasielskim. Wspomnienia
literacko-plastyczne kobiet wiejskich"
03.05, g. 15:00 | Krempna, OW "Pod Jodłą"
Piknik rodzinny na rozpoczęcie sezonu letniego
05.05, g. 12:00 | Kąty
I edycja Pucharu Smoka XC 2013
Do 10.05 | Dębowiec, GBP
Termin nadsyłania prac na V Międzygminny
Konkurs Fotograficzny "Historia i piękno w
kamieniu zamknięte"
12.05, g. 15:00 | Dębowiec, Saletyni
XI Pielgrzymka Strażaków do Bazyliki NMP z La
Salette w Dębowcu
22.05, g. 19:00 | Jasło, JDK
Koncert Starego Dobrego Małżeństwa
Do 27.05 | Jasło, MBP
Termin nadsyłania prac na konkurs „Wierszyki
plątające języki”
Do 16.06 | Jasło, MBP
Wystawa "Liberatura. Książki na wolności! "
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09/04/2013

czyn działania z zakresu pierwszej pomocy tylko oczekują na pogotowie stojąc nic nie
robią
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