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W dniach 7–12 grudnia 2015 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyły się taktyczno-medyczne
warsztaty dla policyjnych antyterrorystów. Podczas
5-dniowego szkolenia funkcjonariusze poszerzali swoją
wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia. Warsztaty
zostały zorganizowane przez Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP oraz Wyższą Szkołę Policji, wpierała je
zaś firma Eagle Med System, zajmująca się szkoleniami
medycznymi.
Warsztaty skierowane były przede wszystkim do policjantów wykonujących zadania paramedyków w oddziałach i pododdziałach Policji realizujących zadania
specjalne.
Kurs otworzył nadkom. dr Jarosław Truchan – dyrektor
Instytutu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSPol. Dyrektor w krótkich słowach wstępu podkreślił, że warsztaty,
w których bierze udział 40 policjantów z Biura Operacji Antyterrorystycznych, samodzielnych pododdziałów
antyterrorystycznych oraz sekcji antyterrorystycznych, stanowią podwaliny do konstrukcji nowego programu kursu specjalistycznego dla funkcjonariuszy.
Głównym celem warsztatów były koordynacja i ujednolicenie procedur taktyczno-medycznych wykonywanych w jednostkach antyterrorystycznych Policji.
Podczas 5-dniowego spotkania policjanci wzięli udział
w symulacjach taktyczno-medycznych, w tym udzielaniu pomocy medycznej oraz ewakuacji poszkodowanych ze strefy zagrożenia. Zanim jednak funkcjonariusze sprawdzili swoje umiejętności podczas ćwiczeń,
uczestniczyli w szeregu wykładów dotyczących m.in.
procedur postępowania z poszkodowanymi, autoratownictwa, metod ewakuacji, postępowania z poszkodowanym w strefie II (strefa, w której istnieje realne zagrożenie utraty zdrowia lub życia ratownika), hipotermii czy
tamowania krwotoków.
Warsztaty przygotowali kom. Rafał Zawalniak (WSPol)
oraz st. asp. Sławomir Butkiewicz (BOA KGP).
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W robocie policyjnego antyterrorysty bywają chwile, kiedy to, do czego przygotowano
go najlepiej, musi zejść na drugi plan. Wówczas z funkcjonariusza wyszkolonego do eliminowania zagrożenia stać się musi ratownikiem medycznym lub członkiem zespołu ratowniczego, dla którego priorytetem jest ratowanie ludzkiego życia i zdrowia. I to zarówno
zranionego kolegi, zakładnika, osoby postronnej, jak i przestępcy, który przed chwilą był
jego przeciwnikiem.
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Towarzyszyliśmy policjantom podczas jednego z dni szkolenia w części praktycznej oraz w wykładach. Te ostatnie prowadził bodajże najbardziej znany polski
wojskowy ratownik medyczny st. sierż. sztab. Krzysztof „Wir Pluta”, obecnie „Wir”
współpracuje z firmą EMS i jako jej instruktor szkolił funkcjonariuszy w Szczytnie.
Był to chyba jego debiut pod własnym nazwiskiem – pod koniec ubiegłego roku,
po 16 latach służby, „Wir” opuścił szeregi JWK. Od tego momentu nie musi już
ukrywać własnej tożsamości i może występować publicznie z otwartą przyłbicą.
No a my nie musimy już publikować jego wizerunku jedynie w pikselach...
W części praktycznej, którą obserwowaliśmy, policjanci ćwiczyli tzw. czyszczenie pomieszczeń. Zajęcia odbywały się w zaadaptowanych na potrzeby szkolenia piwnicach jednego z budynków WSP. Podczas kilkukrotnego przejścia każdy
zespół musiał wyeliminować zagrożenie (symulujące terrorystów-tarcze, za każdym razem przestawiane przez instruktorów), odnaleźć rannego, dokonać prawidłowej oceny jego stanu, zaopatrzyć rany, przygotować do transportu i ewakuować. Wszystko oczywiście „by the book”, z symulacją łączności z dowódcami
oraz dynamicznymi zmianami sytuacji wprowadzanymi przez instruktorów.
Kursanci podczas szkolenia używali borni przystosowanej do strzelania amunicją treningową oraz granatów błyskowo-hukowych (szkolnych i bojowych).
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https://www.youtube.com/watch?v=zWOg03GxZAw&fb_action_ids=894750567305125&fb_action_types=og.shares&fb_source=other_multiline&action_object_map=[759616030832201]&action_type_map=[%22og.shares%22]&action_ref_map
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