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První pomoc od Sea Help

Štěstí v neštěstí měl člen Sea-Help Erich Kranjec. Kotvil se svou lodí Sesa Key Largo u
restaurace Vidrovaca pod dálničním mostem ve Skradinu. Vedle kotvila loď jeho přátel.
V okamžiku kdy se chystali odplout mu však jeden nešťastný pohyb způsobil poranění
meziobratlové ploténky.
Erich Kranjec zůstal ležet v kormidelně neschopen pohybu. To, že bez lékařské pomoci nejde
dál nic podniknout bylo všem zúčastněným jasné, nicméně věc měla jeden háček: restaurace
Vidrovaca je přístupná jen z moře. Byla tedy zavolána SAR, kde však byli odkázáni na místní
nemocnici. Pracovnice SAR, která hovor přebírala navíc nemluvila ani německy ani anglicky,
takže další domluva nebyla možná. Jako poslední východisko si vzpoměli rakušané na své
členství v Sea-Help.
Erich Kranjec k tomu následně dodává: jezdím do Chorvatska už 30 let ale členství u SeaHelp mám teprve 2 roky a to mi teď pomohlo. Nejen že tu neexistovala jazyková bariéra,
protože personál Sea-Help je multilingvální, ale příslušná nemocnice v Šibeniku nedisponuje
lodí, aby mohla k nemocnému převézt záchranáře.
Člun Sea-Help vzal záchranáře na palubu a vydal se s nimi na cestu do Skradinu. Po prvním
ošetření a nasazení léků proti bolesti mohl být Erich Kranjec přesunut na nosítkách do člunu,
kde byl uložen napříč.

V tu chvíli už tým Sea-Help také obstarával sanitku, která následně převzala péči o
zraněného. Zpětně to Erich Kranjec bere s nadsázkou: „Jednalo se se mnou jak v peřinkách“
říká. V současné době je již zpět v Rakousku a v nemocnici se ze svého zranění dále léčí. Z
nemocniční postele ovšem už prostřednictvím kamaráda poslal písemný dík týmu Sea-Help.
Říká se v něm mimo jiné: ÖAMTC (rakouský automotoklub, pozn. překl.) používá slogan:
„Být v klubu je dobrý pocit“ s čímž samozřejmě souhlasím a k tomu dodávám: „Jako skipper
v zahraničí je rovněž dobrý pocit být členem Sea-Help). Kdo už jednou zažil ten pocit
bezmoci při takové zdravotní příhodě ví nakonec své. Kontakt s chorvatskými institucemi
jako je policie, zdravotníci a celníci je samozřejmě bez znalosti řeči velmi složitý. Proto je
důležité vědět, že na centrále Sea-Help v Punat se domluvíte sedmi jazyky.
Co tentokrát ještě dobře dopadlo by mohlo mít daleko horší následky v případě jiných, např.
srdečních příhod. Šéf Sea-Help Wolfgang Dauser k tomu dodává: „V posledních týdnech se i
díky horkému počasí množí zásahy, jejichž příčinou jsou zdravotní obtíže. Naše posádky jsou
speciálně školeny a umí poskytnout účinnou první pomoc. V některých případech je už na
palubě i lékař.“ Pro tyto případy je důležité mít v telefonu dopředu staženou aplikaci (pro
iPhone a Android), která přivolání pomoci Sea-Help zjednodušuje na stisk dvou tlačítek.
Neocenitelné v případech, kdy jde skutečně o minuty.

