KNSL W LOTNICZYM POGOTOWIU RATUNKOWYM
W związku z odbywającą się dwudniową konferencją „Logistyka a Bezpieczeństwo”
organizowaną przez Koło Naukowe Studentów Logistyki, drugiego dnia, odbył się wyjazd
studyjny do Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Piątkowego poranka o godzinie 9.00 grupa
studentów z całej Polski udała się do LPR. Mieli jeden cel – chcieli wspólnie poszerzyć
wiedzę na temat lotniczej pomocy medycznej.
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe mieści się w Warszawie przy ulicy Księżycowej 5.
Wykonywane tam zadania związane są z ratownictwem medycznym, lotniczym transportem
sanitarnym oraz lotniczym transportem medycznym spoza granic kraju jak i poza granice
kraju. Obecnie Lotnicze Pogotowie Ratunkowe prowadzi działalność w siedmiu bazach
stałych, w których stacjonują śmigłowcowe zespoły ratownictwa medycznego. Do zespołu
HEMS (Zespół Śmigłowcowych Służb Ratownictwa Medycznego) należy pilot, ratownik
medyczny oraz lekarz. Przez całą dobę zespół transportu medycznego pełni dyżur
samolotowy, by w każdej chwili nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują, w jak najkrótszym
czasie i z jak najwyższą starannością.
Uczestnicy konferencji zostali oprowadzeni po Ośrodku Szkolenia Lotniczego. Jako nieliczni,
mieli doskonałą okazję przyjrzeć się z bliska symulatorom lotniczym oraz dowiedzieć się jak
piloci ćwiczą swoją zręczność i reakcje na warunki jakie mogą ich spotkać podczas
wykonywania akcji ratowniczej. Piloci muszą wykazywać się ogromnym doświadczeniem
dlatego tak ważne jest przeprowadzanie stałych szkoleń. Zazwyczaj są to piloci wojskowi,
którzy niosą ze sobą duży bagaż doświadczeń.
Pan P. Opałka, z którym studenci mieli szansę się spotkać, jest jednym z ratowników
medycznych LPR. Opowiadał studentom o przebiegu akcji ratowniczyc, o budowie samego
śmigłowca ratowniczego i o jego wyposażeniu. Zespół HEMS można podziwiać za jego
gotowość do wyruszenia w akcję ratowniczą w każdej chwili. Czas jaki zajmuje załodze
na przygotowanie się do wylotu wynosi od 3 do 6 min, w zależności od odległości do miejsca
wypadku. Na całej Zespole HEMS spoczywa wielka odpowiedzialność i ogromne ryzyko,
bowiem w razie wypadku nie mają oni możliwości opuszczenia helikoptera, a tym samym
uratowania swojego życia.
Wyjazd studyjny, jak zawsze wzbudził w studentach pozytywne emocje i chęć poszerzania
wiedzy nt. organizacji, które prezentują logistyczne zaplanowane działania. Na zakończenie
spotkania zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie.
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