Vážené kolegyně, vážení kolegové,
obracím se na vás ve věci, o které se domnívám se, že může posunout
smysl činnosti Vašeho sboru o další stupínek nahoru.
Hasiči se při požárech často setkávají s popáleninami. Hojení popálenin
může být velmi zdlouhavé, bolestivé a v neposlední řadě také značně finančně
nákladné. Popáleninový úraz je často spjat i se zhoršenou socioekonomickou
situací rodiny.
V ČR je s termickým úrazem ročně hospitalizováno okolo 3 000 osob.
Jistě jsou takoví lidé i ve Vašem blízkém okolí. Pravděpodobně mnozí z nich
nyní nutně potřebuji materiální nebo psychologickou pomoc.
Hasičské sbory byly zakládány především proto, aby pomáhaly lidem, kterým
se vymknul z pod kontroly oheň, a to jsou mnohdy i lidé s vážnými
popáleninami. Poslání hasičů je proto pomáhat i těmto lidem. Jste-li
skutečnými hasiči s dobrým srdcem, rozhlédněte se, zda někdo takový není ve
Vašem okolí, a zvažte, jakým způsobem mu můžete pomoci. Ostatní vyzývám,
pomozte nám s organizováním finanční sbírky ve prospěch lidí postižených
vážnými popáleninami.
Otevřeme v sobotu 10. 10. 2015 u příležitosti Mezinárodního dne boje
proti popáleninám hasičské zbrojnice. Ukažme přitom lidem, jak snadno
mohou přijít k popáleninám, například při smažení na sporáku, při
autonehodě, při neodborném hašení, při nedostatečném zajištění spotřebičů
před dětmi apod.
Zapojme se v co největším počtu do veřejné sbírky, kterou organizuje
krajské sdružení hasičů. Každý sbor, který se do sbírky zapojí, obdrží
preventivní letáky a náplasti na popáleniny. Symbolickým prodejem náplasti
bude inkasovaná částka 30 Kč, která bude použita na zajištění služeb pro
popálené pacienty a jejich blízké v akutní fázi úrazu při pobytu v nemocnici, po
propuštění z nemocnice i během života pacienta.
Pokud uvažujete o zapojení do akcí v rámci Mezinárodního dne boje proti
popáleninám, prosím, co nejdříve mě kontaktujte, poskytnu vám o sbírce další
údaje. Dejte krajskému sdružení vědět, jakou akci ke dni popálenin
připravujete, pomůžeme vám ji medializovat, aby její účinek byl co největší.
Prosím, pomozte dobré věci.
Jiří Orsák
starosta krajského sdružení hasičů

