
Organizacja akcji Organizacja akcji 
ratownictwa technicznego na ratownictwa technicznego na 

drogachdrogach

Oświęcim 2010 Oświęcim 2010 r.r.

��������



Spis treści:Spis treści:

I.I. Ustawienie pojazdów poŜarniczychUstawienie pojazdów poŜarniczych

II.II. Rozpoznanie miejsca zdarzeniaRozpoznanie miejsca zdarzenia

III.III. Oznakowanie i zabezpieczenie miejscaOznakowanie i zabezpieczenie miejsca

zdarzenia drogowego.zdarzenia drogowego.



I.I.
Ustawienie pojazdów Ustawienie pojazdów 

poŜarniczychpoŜarniczych



W przypadku gdy akcja ratownicza jest prowadzona na drodze W przypadku gdy akcja ratownicza jest prowadzona na drodze 
publicznej lub w jej pobliŜupublicznej lub w jej pobliŜu

�� Na miejscu akcji pojazd naleŜy ustawiać zgodnie zNa miejscu akcji pojazd naleŜy ustawiać zgodnie z poleceniami dowódcy, poleceniami dowódcy, 

mając na względzie niemając na względzie nie utrudnianie ruchu innym pojazdom, bezpieczeństwo utrudnianie ruchu innym pojazdom, bezpieczeństwo 

załogi i pojazdu, zachowanie moŜliwości manewrowania, w tym odjazdu.załogi i pojazdu, zachowanie moŜliwości manewrowania, w tym odjazdu.

�� Kierujący działaniem ratowniczym zapewnia skuteczne zabezpieczenie Kierujący działaniem ratowniczym zapewnia skuteczne zabezpieczenie 

z odpowiedniej odległości ratowników i sprzętu z obu kierunków drogi nie z odpowiedniej odległości ratowników i sprzętu z obu kierunków drogi nie 

zamkniętej dla ruchu,zamkniętej dla ruchu,

�� KaŜdorazowo przed wejściem na drogę straŜak zachowuje szczególną KaŜdorazowo przed wejściem na drogę straŜak zachowuje szczególną 

ostroŜność, upewniając się, Ŝe nie ma zagroŜenia za strony innych pojazdów,ostroŜność, upewniając się, Ŝe nie ma zagroŜenia za strony innych pojazdów,

�� W pojazdach poŜarniczych włącza się światła mijania i ostrzegawcze,W pojazdach poŜarniczych włącza się światła mijania i ostrzegawcze,

�� W odpowiednich odległościach od pojazdów ustawia się lampy sygnalizacyjne W odpowiednich odległościach od pojazdów ustawia się lampy sygnalizacyjne 

i  znaki ostrzegawcze, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach i  znaki ostrzegawcze, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach 

dotyczących ruchu drogowego,dotyczących ruchu drogowego,

�� Do zabezpieczenia lub zamknięcia drogi uŜywa się, w miarę potrzeby, Do zabezpieczenia lub zamknięcia drogi uŜywa się, w miarę potrzeby, 

pojazdów poŜarniczych.pojazdów poŜarniczych.



11.. WW razierazie koniecznościkonieczności prowadzeniaprowadzenia działańdziałań nana

drodzedrodze publicznej,publicznej, naleŜynaleŜy jąją przyprzy pomocypomocy

właściwejwłaściwej słuŜbysłuŜby specjalistycznej,specjalistycznej, aa ww razierazie jejjej

braku,braku, własnymiwłasnymi środkamiśrodkami ii siłami,siłami, zamknąćzamknąć

dladla ruchuruchu pojazdów,pojazdów, zapewniajączapewniając zgodnezgodne

zz przepisamiprzepisami ruchuruchu drogowegodrogowego zabezpieczenie,zabezpieczenie,

właściwewłaściwe dodo porypory dobydoby ii warunkówwarunków

atmosferycznych,atmosferycznych, stosującstosując odpowiednioodpowiednio

uprawnienieuprawnienie KierującegoKierującego DziałaniamiDziałaniami

RatowniczymiRatowniczymi..



Wypadek

Wypadek



22.. JeŜeliJeŜeli akcjaakcja mama byćbyć prowadzonaprowadzona ww pobliŜupobliŜu drogidrogi

publicznej,publicznej, aa dladla pojazdówpojazdów ratowniczychratowniczych nienie

mama innegoinnego miejsca,miejsca, toto naleŜynaleŜy jeje ustawiaćustawiać nana

skrajuskraju jednejjednej częściczęści drogidrogi ii tylkotylko odod stronystrony

miejscamiejsca akcji,akcji, zostawiajączostawiając drugądrugą stronęstronę drogidrogi

wolnąwolną dladla ruchuruchu pojazdówpojazdów



Wypadek

SRt
Wypadek



JednąJedną zz podstawowychpodstawowych zasadzasad ratownictwaratownictwa

jestjest dbałośćdbałość oo bezpieczeństwobezpieczeństwo własnewłasne ii

ratowników,ratowników, bowiembowiem ichich Ŝycie,Ŝycie, zdrowie,zdrowie,

sprawność,sprawność, wiedzawiedza ii doświadczeniedoświadczenie sąsą szansąszansą dladla

oczekującychoczekujących pomocypomocy ofiarofiar wypadkuwypadku..



Dlatego juŜ na etapie alarmu i jazdy do akcji naleŜy Dlatego juŜ na etapie alarmu i jazdy do akcji naleŜy 

pamiętać o:pamiętać o:

•• załoŜeniu odpowiedniej odzieŜy ochronnejzałoŜeniu odpowiedniej odzieŜy ochronnej

i wyekwipowania osobistego (odzieŜ ochronna i wyekwipowania osobistego (odzieŜ ochronna 

z elementami odblaskowymi, buty straŜackie, z elementami odblaskowymi, buty straŜackie, 

hełm z opuszczoną przyłbicą, rękawiczki hełm z opuszczoną przyłbicą, rękawiczki 

gumowe i zakładane na nie rękawice robocze, gumowe i zakładane na nie rękawice robocze, 

pas bojowy z toporkiem, latarka, nóŜ do cięcia pas bojowy z toporkiem, latarka, nóŜ do cięcia 

pasów w komplecie ze specjalnym młotkiem pasów w komplecie ze specjalnym młotkiem 

do wybijania szyb samochodowych).do wybijania szyb samochodowych).



Po dojeździe na miejsce samochód ratowniczy ustawiamy Po dojeździe na miejsce samochód ratowniczy ustawiamy 

najbliŜej miejsca zdarzenianajbliŜej miejsca zdarzenia

Wypadek

Wypadek



(zyskuje się wtedy na czasie przenoszenia sprzętu, moŜna (zyskuje się wtedy na czasie przenoszenia sprzętu, moŜna 

stosować wyciągarki, oświetlać teren akcji stosować wyciągarki, oświetlać teren akcji 

i szybko stosować środki gaśnicze), a dowódca i szybko stosować środki gaśnicze), a dowódca 

decydując o ustawieniu pojazdu powinien uwzględnić decydując o ustawieniu pojazdu powinien uwzględnić 

następujące uwarunkowania sytuacyjno terenowe:następujące uwarunkowania sytuacyjno terenowe:

-- dojazd i ustawienie od strony zawietrznej, gdy dojazd i ustawienie od strony zawietrznej, gdy 

z wraku wydobywają się substancje chemiczne lub gdy z wraku wydobywają się substancje chemiczne lub gdy 

pojazd się pali,pojazd się pali,

-- na wzniesieniach, gdy np. z uszkodzonej cysterny na wzniesieniach, gdy np. z uszkodzonej cysterny 

wypływa ciecz palna,wypływa ciecz palna,

-- na wzniesieniach, gdy np. z uszkodzonej cysterny na wzniesieniach, gdy np. z uszkodzonej cysterny 

wypływa ciecz palna,wypływa ciecz palna,



-- nie wolno równieŜ zastawiać przejazdów nie wolno równieŜ zastawiać przejazdów 
samochodom na sąsiednich pasach ruchu samochodom na sąsiednich pasach ruchu 
(zwłaszcza awaryjnym): gdy to konieczne (zwłaszcza awaryjnym): gdy to konieczne 
ustawia się samochody ratownicze skośnie ustawia się samochody ratownicze skośnie 
do osi jezdni, wstrzymując w ten sposób ruch do osi jezdni, wstrzymując w ten sposób ruch 
uliczny, osłaniając teren akcji i pracujących uliczny, osłaniając teren akcji i pracujących 
ratowników oraz znakując niebezpieczne ratowników oraz znakując niebezpieczne 
miejsce. miejsce. 

Ustawienie pojazdów ratowniczych często bywa Ustawienie pojazdów ratowniczych często bywa 
modyfikowane w czasie działań, np. wariant modyfikowane w czasie działań, np. wariant 
blokujący ruch drogowy na całej jezdni moŜe blokujący ruch drogowy na całej jezdni moŜe 
zostać zmieniony w momencie przybycia policji, zostać zmieniony w momencie przybycia policji, 
która przejmuje regulację ruchu ulicznego. która przejmuje regulację ruchu ulicznego. 



II.II.
Rozpoznanie miejsca zdarzeniaRozpoznanie miejsca zdarzenia



ROZPOZNANIE ROZPOZNANIE

ROZPOZNANIE

WSTĘPNE WŁAŚCIWE
Realizowane jest                   

w pierwszym etapie 
działań ratowniczych

Realizowane jest w czasie 
prowadzenia właściwych 

działań ratowniczych

MELDUNEK
DO  PSK



Główne  cele 
rozpoznania wstępnego dalszego

Ustalenie rodzaju 

pojazdów uczestni-

czących w wypadku

Rozpoznanie 

zagroŜeń

Ustalenie miejsca 

rozlokowania

sił ratowniczych

- pojazdy do przewozu ludzi:  

osobowe, mikrobusy, auto-

busy,

- pojazdy cięŜarowe: 

skrzyniowe, cysterny, plat-

formy, inne,

- pojazdy specjalistyczne.

- poŜar,

- widoczne pary i obłoki 

w okolicy zdarzenia,

- miejsce zdarzenia np.: 

skrzyŜowanie, przejazd 

kolejowy, rzeka, akwen 

wodny, obiekty 

uŜyteczności publicznej

- wytypowanie w oparciu 

o wstępną analizę zagroŜeń 

i rodzaju zdarzenia miejsca 

rozlokowania pojazdu,

- wstępne określenie 

sposobu zabezpieczenia  

miejsca zdarzenia np. 

zamknięcie drogi.

WERYFIKACJA  MELDUNKU  UZYSKANEGO  Z  PSK oraz :



ROZPOZNANIE 
WSTĘPNE  BLIśSZE

Rozpoznanie 
zagroŜeń

Rozpoznanie 
potrzeb

- określenie dodat-
kowych sił i środków 
niezbędnych do   
sprawnego prze-
prowadzenia akcji  
ratowniczej.

Rozpoznanie 
ofiar

- ile ofiar,
- w jakim wieku,
- w jakim stanie,
- jak są uwięzieni,
- rozpoznanie pod 
kątem segregacji
poszkodowanych.

- wycieki: paliwo, gaz,    
inne niebezpieczne 
substancje,

- strefy zagroŜenia 
wybuchowego,

- instalacja elektr.,
- niebezpieczne 
ułoŜenie pojazdów

- itd.



III.III.
Oznakowanie i zabezpieczenie Oznakowanie i zabezpieczenie 
miejsca zdarzenia drogowegomiejsca zdarzenia drogowego



ZABEZPIECZNIEZABEZPIECZNIE

ZABEZPIECZENIE
OFIAR  WYPADKU

ZABEZPIECZENIE
POJAZDÓW

ZABEZPIECZENIE
RATOWNIKÓW

ZABEZPIECZENIE
TERENU  AKCJI



W myśl zasady: W myśl zasady: „Nie pogarszaj sytuacji juŜ „Nie pogarszaj sytuacji juŜ 

zastanej”zastanej” dowódca akcji musi tak oznakować dowódca akcji musi tak oznakować 

miejsce zdarzenia by kolejni uŜytkownicy drogi, miejsce zdarzenia by kolejni uŜytkownicy drogi, 

osoby postronne osoby postronne 

i ratownicy nie powiększali listy ofiar.i ratownicy nie powiększali listy ofiar.



Do znakowania moŜna wykorzystać:Do znakowania moŜna wykorzystać:

-- taśmy znakujące i tablice ostrzegawcze,taśmy znakujące i tablice ostrzegawcze,

-- słupki ostrzegawcze,  zapory i znaki drogowe, słupki ostrzegawcze,  zapory i znaki drogowe, 

pałeczki sygnalizacyjne,pałeczki sygnalizacyjne,

-- trójkąty ostrzegawcze będące na wyposaŜeniu trójkąty ostrzegawcze będące na wyposaŜeniu 

wszystkich pojazdów samochodowych,wszystkich pojazdów samochodowych,

-- pulsujące lampy sygnalizacyjne,pulsujące lampy sygnalizacyjne,



-- patrole policyjne, wojskowe, słuŜby ochrony patrole policyjne, wojskowe, słuŜby ochrony 

kolei, straŜy miejskiej, itp.kolei, straŜy miejskiej, itp.

-- umundurowanych ratowników wyposaŜonych umundurowanych ratowników wyposaŜonych 

w lizaki, lampki, chorągiewki ,w lizaki, lampki, chorągiewki ,

-- samochody słuŜb ratowniczych z włączonymi samochody słuŜb ratowniczych z włączonymi 

światłami alarmowymi, a takŜe światłami alarmowymi, a takŜe 

z wysuniętymi masztami oświetleniowymi,z wysuniętymi masztami oświetleniowymi,

-- reflektory samochodów świecące prostopadle reflektory samochodów świecące prostopadle 

do osi drogi,do osi drogi,



Wybierając sposób znakowania, naleŜy Wybierając sposób znakowania, naleŜy 

uwzględniać m.in. uwarunkowania terenowe uwzględniać m.in. uwarunkowania terenowe 

(zakręt, wzniesienie), atmosferyczne (mgła, (zakręt, wzniesienie), atmosferyczne (mgła, 

oblodzenie, ciemności), nasilenie i szybkość oblodzenie, ciemności), nasilenie i szybkość 

ruchu (ruchu (zasada „100 m przed” na drogach zasada „100 m przed” na drogach 

szybkiego ruchuszybkiego ruchu), oraz moŜliwości osobowo ), oraz moŜliwości osobowo 

sprzętowe. sprzętowe. 



Minimalne odległości ustawienia znaków Minimalne odległości ustawienia znaków 
ostrzegawczych na drodze przed TERENEM ostrzegawczych na drodze przed TERENEM 
AKCJI to:AKCJI to:

Wypadek

100 m

Wypadek

50 m

Wypadek

1 m

-- Droga ekspresowa i autostradaDroga ekspresowa i autostrada 100 m100 m

-- Obszar zabudowanyObszar zabudowany 1 m1 m

-- Poza obszarem zabudowanymPoza obszarem zabudowanym 30 30 –– 50 m50 m



Miejsce wypadku niezaleŜnie od jego oznakowania Miejsce wypadku niezaleŜnie od jego oznakowania 

powinno być równieŜ zabezpieczone. W tym powinno być równieŜ zabezpieczone. W tym 

celu: celu: 

-- wyłączamy zapłon i wyjmujemy kluczyki ze wyłączamy zapłon i wyjmujemy kluczyki ze 

stacyjki uszkodzonego pojazdu,stacyjki uszkodzonego pojazdu,

-- odłączamy akumulator,odłączamy akumulator,

-- rozwijamy i przygotowujemy do uŜycia prądy rozwijamy i przygotowujemy do uŜycia prądy 

gaśnicze gaśnicze –– piany,  wody,piany,  wody,

-- pokrywamy odpowiednimi środkami rozlewiska pokrywamy odpowiednimi środkami rozlewiska 

paliw,paliw,

-- likwidujemy wycieki gazowego paliwa,likwidujemy wycieki gazowego paliwa,



-- przygotowujemy stanowiska podręcznego przygotowujemy stanowiska podręcznego 

sprzętu gaśniczego,sprzętu gaśniczego,

-- odsuwamy gapiów i odciągamy w bezpieczne odsuwamy gapiów i odciągamy w bezpieczne 

miejsce inne pojazdy zagroŜone miejsce inne pojazdy zagroŜone 

i utrudniające akcję,i utrudniające akcję,

-- wstępnie stabilizujemy pojazd,wstępnie stabilizujemy pojazd,

-- wskazane jest równieŜ wyznaczenie stref: wskazane jest równieŜ wyznaczenie stref: 



a)a) pierwszejpierwszej, o promieniu 5 m, w której działają , o promieniu 5 m, w której działają 

tylko ratownicy bezpośrednio realizujący tylko ratownicy bezpośrednio realizujący 

działania ratownicze,działania ratownicze,

b)b) drugiejdrugiej, o promieniu 10 m, w której następuje , o promieniu 10 m, w której następuje 

przygotowanie sprzętu, przygotowanie sprzętu, 

Oznakowując i zabezpieczając miejsce wypadku Oznakowując i zabezpieczając miejsce wypadku 

pamiętamy zwłaszcza o właściwym pamiętamy zwłaszcza o właściwym 

zabezpieczeniu realizującym te zadania zabezpieczeniu realizującym te zadania 

straŜaków. Oni sami muszą być widoczni straŜaków. Oni sami muszą być widoczni 

i zaopatrzeni w sprzęt ochronny, dobrany i zaopatrzeni w sprzęt ochronny, dobrany 

w zaleŜności od sytuacji. w zaleŜności od sytuacji. 



Zabezpieczenie Zabezpieczenie 
Terenu Terenu 
AkcjiAkcji

5m

5m
5m

5m

5m

5m

Pole usuniętych  
elementów
karoserii

Sprzęt 
ratownictwa
medycznego

Pole 
składowania 
narzędzi

Wystarczająca 
odległość

Wystarczająca 
odległość

Pachołek
z lampką

Znak ostrzegawczy
“Niebezpieczeństwo”

Strefa pierwsza

Strefa druga

Teren akcj i



AkumulatorAkumulator

Zawsze odkręcamy w pierwszej kolejności przewód (Zawsze odkręcamy w pierwszej kolejności przewód (--) minusowy.) minusowy.



AkumulatorAkumulator
Główny wyłącznik prądu w pojeździe cięŜarowym i autobusieGłówny wyłącznik prądu w pojeździe cięŜarowym i autobusie



Samochód z instalacją gazową rozpoznamy po:Samochód z instalacją gazową rozpoznamy po:

króćcukróćcu dodo tankowaniatankowania nana tylnymtylnym błotnikubłotniku lublub podpod tylnymtylnym
zderzakiemzderzakiem (niektóre(niektóre autaauta mogąmogą gogo miećmieć podpod klapkąklapką wlewuwlewu
paliwa),paliwa),



SamochódSamochód zz instalacjąinstalacją gazowągazową rozpoznamyrozpoznamy popo::

zbiornikuzbiorniku gazugazu ww kształciekształcie walcawalca lublub toroidalnymtoroidalnym
ww bagaŜnikubagaŜniku lublub podpod podłogąpodłogą pojazdu,pojazdu,



Samochód z instalacją gazową rozpoznamy po:Samochód z instalacją gazową rozpoznamy po:

reduktorzereduktorze--parownikuparowniku umieszczonymumieszczonym ww komorzekomorze silnikowejsilnikowej..



Samochód hybrydowy rozpoznamy po:Samochód hybrydowy rozpoznamy po:

oznaczeniu na plastikowej osłonie silnika, oznaczeniu na plastikowej osłonie silnika, 

napisie na klapie bagaŜnika Hybrid Synergy Drive.napisie na klapie bagaŜnika Hybrid Synergy Drive.



Neutralizacja poduszek powietrznychNeutralizacja poduszek powietrznych



STABILIZACJA POJAZDÓWSTABILIZACJA POJAZDÓW

�� PrzedPrzed przystąpieniemprzystąpieniem dodo uwalnianiauwalniania ofiaryofiary zz wrakuwraku samochodusamochodu naleŜynaleŜy najpierwnajpierw pojazdpojazd

ustabilizowaćustabilizować.. JestJest toto waŜnewaŜne zarównozarówno dladla ofiary,ofiary, jakjak ii dladla ratownikówratowników.. KaŜdyKaŜdy ruchruch pojazdupojazdu

wywołujewywołuje bólból uu ofiary,ofiary, moŜemoŜe spowodowaćspowodować równieŜrównieŜ powaŜnepowaŜne rany,rany, jakjak równieŜrównieŜ zagrozićzagrozić ŜyciuŜyciu

ofiaryofiary.. DlaDla ratownikówratowników jestjest toto równieŜrównieŜ niebezpieczneniebezpieczne.. PrzewaŜniePrzewaŜnie pojazdpojazd zabezpieczazabezpiecza sięsię kładąckładąc

podpod kołakoła drewnianedrewniane klocki,klocki, abyaby nienie mógłmógł sięsię onon stoczyćstoczyć.. NieNie zabezpieczazabezpiecza toto jednakjednak pojazdupojazdu ww

zakresiezakresie działaniadziałania resorówresorów ii amortyzatorówamortyzatorów.. PodkładaniePodkładanie ww stosstos luźnychluźnych klockówklocków jestjest częstoczęsto

problemem,problemem, dlategodlatego teŜteŜ powinnopowinno stosowaćstosować sięsię klockiklocki schodoweschodowe.. MogąMogą byćbyć uŜywaneuŜywane zarównozarówno

poziomopoziomo jakjak ii pionowo,pionowo, mogąmogą byćbyć równieŜrównieŜ przyprzy pomocypomocy klinówklinów wsuniętewsunięte podpod spód,spód, dziękidzięki czemuczemu

powstajepowstaje stabilnastabilna blokadablokada..

�� PrzyPrzy przemieszczaniuprzemieszczaniu blokówbloków najpierwnajpierw naleŜynaleŜy sięsię rozejrzeć,rozejrzeć, gdziegdzie prawdopodobnieprawdopodobnie będziebędzie sięsię

pracowaćpracować.. JeŜeliJeŜeli pojazdpojazd stoistoi jeszczejeszcze nana kołach,kołach, którektóre sąsą napompowane,napompowane, toto popo stabilizacjistabilizacji moŜnamoŜna zz

nichnich wypuścićwypuścić powietrzepowietrze.. DziękiDzięki temutemu pojazdpojazd opadaopada nana klockiklocki ii nienie moŜemoŜe sięsię poruszaćporuszać.. NajlepiejNajlepiej

kołakoła opróŜnićopróŜnić zz powietrzapowietrza przezprzez przecięcieprzecięcie licalica oponyopony.. JeŜeliJeŜeli pojazdpojazd leŜyleŜy nana bokuboku lublub nana dachu,dachu,

wypuszczeniewypuszczenie powietrzapowietrza zz kółkół nicnic nienie dajedaje dlategodlatego trzebatrzeba bardzobardzo ostroŜnieostroŜnie umieścićumieścić blokibloki ii klinykliny

stabilizującestabilizujące.. MoŜnaMoŜna dodatkowododatkowo pojazdpojazd przymocowaćprzymocować przyprzy pomocypomocy taśmtaśm napinającychnapinających dodo stałychstałych

punktówpunktów..

�� DziękiDzięki temutemu mamymamy pojazdpojazd całkowiciecałkowicie ustabilizowanyustabilizowany ii moŜemymoŜemy przystąpićprzystąpić dodo pracypracy bezbez obaw,obaw, ŜeŜe

pojazdpojazd sięsię poruszyporuszy.. DoDo stabilizacjistabilizacji mogąmogą byćbyć równieŜrównieŜ uŜyteuŜyte taśmytaśmy napinające,napinające, zestawyzestawy

kołowrotków,kołowrotków, sznurysznury rozpieraczerozpieracze itditd..



Stabilizacja pojazduStabilizacja pojazdu



Stabilizacja pojazdu na dachuStabilizacja pojazdu na dachu



Stabilizacja pojazdu na bokuStabilizacja pojazdu na boku



Stabilizacja pojazdu cięŜarowegoStabilizacja pojazdu cięŜarowego



Stabilizacja fotela kierowcy pojazdu cięŜarowegoStabilizacja fotela kierowcy pojazdu cięŜarowego



ZABEZPIECZNIE OFIAR WYPADKUZABEZPIECZNIE OFIAR WYPADKU

KONTROLA  STANU 
OFIAR

ZAOPATRZENIE
MEDYCZNE

PODTRZYMANIE
FUNKCJI   śYCIOWYCH

ZABEZPIECZENIE
PRZED UTRATĄ CIEPŁA

ZABEZPIECZENIE
PSYCHOLOGICZNE

PRZEKAZANIE 
POSZKODOWANYCH

LEKARZOWI



�� OkrycieOkrycie poszkodowanychposzkodowanych kocem,kocem, foliąfolią podczaspodczas wybijaniawybijania szybszyb ww

celucelu uniknięciauniknięcia obraŜeńobraŜeń..

�� PodstawowąPodstawową zasadązasadą jest,jest, ŜeŜe nienie moŜemymoŜemy wyciągaćwyciągać ofiaryofiary zz

pojazdupojazdu dodo momentumomentu przybyciaprzybycia karetkikaretki pogotowiapogotowia chybachyba Ŝe,Ŝe,

ŜycieŜycie poszkodowanegoposzkodowanego jestjest bezpośredniobezpośrednio zagroŜonezagroŜone npnp.. odod

wyciekającychwyciekających szkodliwychszkodliwych substancji,substancji, nienie mająmają zachowanychzachowanych

podstawowychpodstawowych funkcjifunkcji Ŝyciowych,Ŝyciowych, jestjest wewe wstrząsiewstrząsie..

�� WW odległościodległości okok.. 55 metrówmetrów (minimum(minimum ll metra)metra) powstajepowstaje

składowisko,składowisko, gdziegdzie naleŜynaleŜy zanieśćzanieść wszystkiewszystkie materiałymateriały zz wrakuwraku..

OdnosimyOdnosimy tamtam równieŜrównieŜ osobisteosobiste rzeczyrzeczy ofiarofiar wypadkuwypadku.. PoprzezPoprzez

zebraniezebranie wszystkiegowszystkiego ww jednymjednym miejscumiejscu ułatwimyułatwimy pracępracę policji,policji,

któraktóra moŜemoŜe pracowaćpracować szybciejszybciej ii efektywnejefektywnej orazoraz unikamyunikamy

bałaganubałaganu nana miejscumiejscu akcjiakcji..



Stabilizacja odcinka kręgosłupa szyjnegoStabilizacja odcinka kręgosłupa szyjnego



Złota godzinaZłota godzina

�� FilozofiaFilozofia „Złotej„Złotej godziny”godziny” polegapolega nana takimtakim
zorganizowaniuzorganizowaniu działańdziałań ratowniczych,ratowniczych, byby
poszkodowanyposzkodowany trafiłtrafił dodo miejscamiejsca definitywnejdefinitywnej
pomocypomocy ww ciąguciągu pierwszejpierwszej godzinygodziny popo
zaistnieniuzaistnieniu wypadkuwypadku..

�� MiejsceMiejsce pomocypomocy definitywnejdefinitywnej –– toto szpitalszpital zz
odpowiednimodpowiednim zapleczemzapleczem sprzętowymsprzętowym ii
kadrowymkadrowym dodo przeprowadzeniaprzeprowadzenia zabiegówzabiegów
ratującychratujących ŜycieŜycie nana specjalistycznymspecjalistycznym oddzialeoddziale
chirurgicznymchirurgicznym ((SORSOR –– SSzpitalnyzpitalny OOddziałddział
RRatunkowy)atunkowy)..



W czasie  „Złotej godziny”  poszkodowany musi 
zostać:

odnaleziony,

zabezpieczony medycznie,

uwolniony,

unieruchomiony,

przewieziony do szpitalnego oddziału ratunkowego.



FILOZOFIA  ZŁOTEJ  GODZINYFILOZOFIA  ZŁOTEJ  GODZINY
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czas od chwili wypadku

100

50

10

kilka procent szans na przeŜycie

Pamiętaj !!!

1. W przypadku ostrego niedotlenienia śmierć następuje 

w ciągu 2-4 minut.

2. W przypadku ostrej niewydolności krąŜenia śmierć 

następuje w ciągu do 40 minut.



PrzypisyPrzypisy::

�� Ustawa o Państwowej straŜy PoŜarnej z dnia 24 Ustawa o Państwowej straŜy PoŜarnej z dnia 24 

sierpnia 1991r1sierpnia 1991r1

�� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 29 grudnia 1999r w sprawie Administracji z dnia 29 grudnia 1999r w sprawie 

szczegółowych zasad organizacji krajowego szczegółowych zasad organizacji krajowego 

systemu ratowniczosystemu ratowniczo--gaśniczegogaśniczego



�� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 16 września 2008 roku. i Administracji z dnia 16 września 2008 roku. 

w sprawie szczegółowych warunków w sprawie szczegółowych warunków 

bezpieczeństwa i higieny słuŜby straŜaków bezpieczeństwa i higieny słuŜby straŜaków 

Państwowej StraŜy PoŜarnej. Państwowej StraŜy PoŜarnej. 

�� Wypadki w komunikacji drogowej Wypadki w komunikacji drogowej –– Maciej Maciej 

Schroeder. Wydawca Fundacja Edukacja Schroeder. Wydawca Fundacja Edukacja 

i Technika Ratownictwa.i Technika Ratownictwa.


