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Záchranné sanitní vozidlo pro Oblastní spolek ČČK Ostrava
prostřednictvím Moravskoslezského kraje
Ostrava, 30. dubna 2015 – Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava (ČČK) dostal do
užívání sanitní vozidlo MB Sprinter prostřednictvím Moravskoslezského kraje od Záchranné
služby Ostrava jako vyřazené vozidlo. Bude jej používat v době mimořádných události a při
dalších záchranných zákrocích či zdravotnických dozorech na společenských, kulturních či
sportovních akcích, kde je nutné poskytování první předlékařské pomoci. Po dodatečných
opravách, na které nám Moravskoslezský kraj poskytnul finanční prostředky, může sanitní vůz
od 30. dubna 2015 pomáhat zachraňovat lidské životy.
Záchranné sanitní vozidlo MB Sprinter bude využíván zejména pro převoz humanitární pomoci do
místa katastrof, jako jsou povodně, požáry většího rozsahu či ztráty bydlení, umožní také vytvářet
mobilní ošetřovnu na významných kulturních, společenských a sportovních akcích, kterých se
Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava účastní, jako například Porubajk nebo Mistrovství
světa 2015 - Ridera (prostory určené pro ubytování slovenských diváků).
Sanitní vůz bude vybaven přikrývkami, zdravotnickými batohy, obvazovým materiálem, zdravotnickými
potřebami, tlakoměry, oximetry a mnoha dalším vybavením, které je nutné pro zřízení mobilní
ošetřovny.
„Těší nás, že za podpory Moravskoslezského kraje můžeme zvýšit akceschopnost humanitární
jednotky, která má takto možnost přispět k záchraně lidských životů,“ říká Ondřej Talik, velitel
humanitární jednotky OS ČČK Ostrava.
Sanitní vůz bude sloužit také k prevenci a výuce předlékařské první pomoci. OS ČČK Ostrava bude se
sanitním vozem jezdit na vzdělávací prezentační akce pro veřejnost na náměstích, hřištích základních
školách či ozdravných pobytech pro děti. Uplatnění nalezne také jako zázemí pro dobrovolníky, kteří
chtějí pomáhat potřebným.
Český červený kříž vznikl 5.6.1993 jako nástupnická organizace Československého červeného kříže
při rozděleni federace a je humanitární organizace zabývající se sociální činností, odměňováním
dobrovolných dárců krve, výukou předlékařské první pomoci a také zajišťováním zdravotnických
asistencí. V rámci OS ČČK Ostrava funguje již od roku 2003 také Záchranný tým OS ČČK Ostrava.
Jeho členská základna čítá přes 30 členů, dobrovolných záchranářů a členů ČČK, kteří se specializují
na humanitární a psychosociální pomoc při mimořádných událostech, zdravotnické asistence při
kulturních, společenských a sportovních akcích. V neposlední řadě se tým věnuje šíření první pomoci
pro veřejnost na preventivních akcích všeho druhu.

