
Edukacja dla bezpieczeństwa 

 

Zapisz w zeszycie 

 

Lekcja 

Temat: Bezpieczeństwo ratownika jest najważniejsze. 

 

Zapoznaj się z treścią 

Udzielając pierwszej pomocy, ratownik powinien w pierwszej kolejności zadbać 

o bezpieczeństwo swoje, a następnie – o bezpieczeństwo poszkodowanego i świadków 

zdarzenia. Jeżeli ratownik dozna urazu, to służby ratunkowe, które przybędą na miejsce, będą 

musiały pomóc nie tylko osobie poszkodowanej, ale również jemu. Może to zmniejszyć 

szansę przeżycia obu osób. 

 

 

W momencie wypadku często pojawia się wiele wątpliwości wśród osób, które chcą udzielić 

pomocy. Niestety, niepewność powoduje, że nierzadko rezygnujemy z wykonania 

jakichkolwiek czynności. Strach przed tym, że nasze działania mogą pogłębić już istniejące 

urazy, jest bardzo duży. Często zdaża się, że ratownicy na miejscu zdarzenia słyszą takie 

wytłumaczenie świadków, jak np.: dla bezpieczeństwa poszkodowanego nie ruszaliśmy go. 

Taka postawa nierzadko prowadzi do jego śmierci! Zachowawcza postawa nierzadko jest 



tłumaczona strachem przed konsekwencjami prawnymi ewentualnych błędów 

popełnionych podczas działań ratowniczych. Z drugiej strony zdarza się również, że bez 

większego zastanowienia ruszamy na ratunek, nie zważając na zagrożenia i narażając własne 

życie. Obydwie przedstawione powyżej postawy są złe, a ta lekcja pokaże ci, co zrobić, aby 

udzielanie pierwszej pomocy było bezpieczne dla ciebie i poszkodowanego. 

Istnieje obowiązek udzielania pierwszej pomocy. Prawo określa najmniejszy zakres działania, 

który polega na poinformowaniu służb ustawowo zobowiązanych do niesienia pomocy. 

Jednak w przypadku pierwszej pomocy najważniejszą rolę odgrywa czas – im szybciej sami 

przystąpimy do działań ratowniczych, tym większa szansa na uratowanie zdrowia i życia 

poszkodowanych (więcej o roli czasu można znaleźć tutaj). Czasami można usłyszeć 

informacje o ratownikach, którzy podczas udzielania pierwszej pomocy popełnili jakiś błąd, 

a następnie odpowiadali przed sądem za wyrządzone krzywdy. To nieprawdziwe i szkodliwe 

informacje. Ich rozpowszechnianie powoduje wśród przypadkowych świadków niechęć do 

podejmowania czynności ratujących życie. Boją się, że efektem ich działania może być kara 

więzienia lub konieczność wypłacenia odszkodowania z tytułu popełnionych błędów, jak np. 

połamanie żeber podczas wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Ustawa 

o Państwowym Ratownictwie Medycznym informuje: Osoba udzielająca pierwszej pomocy, 

kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz podejmująca medyczne czynności ratunkowe korzysta 

z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 

 

Zapamiętaj! 

Udzielanie pierwszej pomocy to stan wyższej konieczności. Takie traktowanie pierwszej 

pomocy znosi odpowiedzialność karną, która mogłaby ciążyć na ratowniku w razie 

popełnienia błędu podczas działań ratowniczych. Często brak tej wiedzy powoduje, 

że poszkodowany zostaje bez pomocy i umiera. 

2. Zagrożenia występujące podczas udzielania pierwszej pomocy  

Zanim ratownik zacznie udzielać pierwszej pomocy, powinien rozejrzeć się i upewnić, że nic 

mu nie zagraża. Możliwe zagrożenia występujące w takich sytuacjach można podzielić na 

dwie grupy: 
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 zagrożenia, które widać, słychać lub czuć, dość łatwo rozpoznawalne, np. ulatniający się gaz 

z kuchenki, ruch uliczny, pożar, pies broniący swojego właściciela czy zerwana linia 

energetyczna; 

 zagrożenia, których nie widać, nie słychać i nie czuć, np. prąd elektryczny, tlenek węgla, 

drobnoustroje przenoszone przez krew poszkodowanego (WZW typu B, HIV) czy prątki 

gruźlicy przenoszone drogą kropelkową. 

Należy zwracać szczególną uwagę na drugą z wymienionych grup zagrożeń, gdyż często są 

ona przyczyną wypadków i zachorowań wśród ratowników. 

Zagrożenia występujące podczas udzielania pierwszej pomocy możemy również podzielić na 

zagrożenia wynikające z czynników zewnętrznych oraz ze strony poszkodowanego. 

Niektóre z nich zostały zaprezentowane w galerii 1. 

Czynniki zewnętrzne: 

 ruch uliczny, 

 agresywni świadkowie, 

 źródło prądu elektrycznego, 

 pies broniący swojego właściciela, 

 nieznany akwen wodny lub rzeka, 

 nierówne, śliskie podłoże, 

 rozbity, uszkodzony pojazd, 

 ukształtowanie terenu i warunki pogodowe. 

Poszkodowany: 

 agresywne zachowanie wynikające z szoku, bólu, zaburzeń świadomości lub spożycia 

środków odurzających, 

 płyny ustrojowe poszkodowanego (np. krew), które mogą być przyczyną zakażenia (np. 

wirusami HIV, WZW B, WZW C), 

 niebezpieczne choroby przenoszone drogą kropelkową, np. gruźlica. 

3. Środki bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia  

Środki bezpieczeństwa można podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich obejmuje 

środki chroniące ratownika przed materiałem potencjalnie zakaźnym. Należą do niej, 

np. rękawiczki jednorazowe oraz maseczka do sztucznego oddychania. Drugą grupę stanowią 
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natomiast wszystkie środki, które zapewniają bezpieczeństwo zarówno poszkodowanego, jak 

i świadków zdarzenia, ratowników oraz innych osób, np. nadjeżdżających do miejsca 

wypadku. Jako przykłady takich środków wymienić można: 

 trójkąt ostrzegawczy, 

 kamizelkę odblaskową, 

 latarkę, światło telefonu komórkowego, 

 elementy odblaskowe ubrania, 

 światła awaryjne samochodu. 

Podczas udzielania pomocy należy wykorzystywać każdy dostępny sprzęt ochronny, 

pamiętając o aseptyce. Często winę za dopuszczenie drobnoustrojów chorobotwórczych do 

określonego środowiska (np. do rany poszkodowanego) ponosi ratownik, który zajęty 

udzielaniem pierwszej pomocy, zapomina o zdjęciu zakrwawionych rękawiczek, sięga w nich 

np. do apteczki po gazę czy bandaż. W ten sposób doprowadza do sytuacji, w której cała 

zawartość apteczki jest nieużyteczna, gdyż została potencjalnie skażona drobnoustrojami 

znajdującymi się we krwi poszkodowanego. 

Zapamiętaj! 

Sprzęt ochrony osobistej, np. rękawiczki, jest jednorazowy. W przypadku kilku 

poszkodowanych, ratownik powinien stosować do każdego nowy komplet (np. zakładać nową 

parę rękawiczek). 

 

Podsumowanie  

 Za nieudzielenie poszkodowanej osobie pierwszej pomocy w Polsce grozi kara pozbawienia 

wolności do lat 3. Jeśli natomiast ratownik popełni błąd przy udzielaniu pierwszej pomocy, 

nie grożą mu żadne konsekwencje. 

 Trudno jest wymienić wszystkie zagrożenia, jakie mogą spotkać ratownika w miejscu 

udzielania pierwszej pomocy. Zależą one w dużej mierze od okoliczności zdarzenia czy 

miejsca wypadku. Trzeba jednak pamiętać o niebezpieczeństwach, które zastaliśmy na 

miejscu wypadku oraz tych, które mogą w każdej chwili wystąpićw czasie udzielania 

pierwszej pomocy. 

 Aseptyka to zespół czynności mających na celu niedopuszczenie do zakażenia lub 

zanieczyszczenia określonego środowiska drobnoustrojami. Dlatego w czasie udzielania 
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komuś pomocy zawsze używaj jednorazowych rękawiczek, a po zakończeniu wszystkich 

czynności dokładnie umyj ręce wodą z mydłem. 

 Wzywając pomoc, pamiętaj o numerach alarmowych. 

 

Zadanie 1  

Przyjrzyj się poniższym fotografiom i zastanów się, jakie niebezpieczeństwa mogą spotkać 

ratownika na miejscu wypadku. W jaki sposób można je zminimalizować? 
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