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Wprowadzenie 

Jednym z podstawowych zadań państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa obywateli 

oraz ochrona porządku publicznego. Realizacja tych konstytucyjnych obowiązków od-

bywa się przy udziale formacji należących do struktur rządowych, samorządowych i 

prywatnych. Wśród tych ostatnich znajdują się m.in.: specjalistyczne uzbrojone formacje 

ochronne, wewnętrzne służby ochrony oraz licencjonowani pracownicy ochrony, działa-

jący zarówno na terenach podlegających obowiązkowej ochronie, jak i poza ich granica-

mi. Realizując zadania na rzecz bezpieczeństwa osób i mienia, pracownicy wymienio-

nych formacji korzystają z wielu uprawnień, których zadaniem jest oddziaływanie na 

osoby naruszające prawo. Możliwość stosowania środków przymusu bezpośredniego i 

broni palnej jest więc jednym z głównych instrumentów prawnych wykorzystywanych 

przez pracowników ochrony w celu realizacji ich ustawowych zadań i obowiązków.  

Moduł VI dotyczyć będzie używanych i wykorzystywanych przez pracowników ochrony 

środków przymusu bezpośredniego i broni palnej w działaniach na rzecz bezpieczeń-

stwa ochranianych osób. Poruszone będą przede wszystkim kwestie dotyczące: 

 rodzajów środków przymusu bezpośredniego i broni palnej, mogących być na 

wyposażeniu pracowników wykonujących zadania ochrony osobistej,  

 przypadków i zasad użycia oraz wykorzystania środków przymusu bezpośred-

niego a także broni palnej, 

 ograniczeń w użyciu i wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego oraz 

broni palnej, 

 postępowania przed użyciem lub wykorzystaniem środków przymusu bezpo-

średniego i broni palnej, 

 zasad udzielania pierwszej pomocy. 

Zapoznaj się bardzo dokładnie z treściami zawartymi w niniejszym module, gdyż mogą 

okazać się bardzo ważne. Po pierwsze, dlatego że dotyczą możliwości korzystania z bro-

ni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego, które – niewłaściwie użyte – mogą 

doprowadzić do utraty zdrowia lub nawet życia ludzkiego. Po drugie, użycie środków 

przymusu bezpośredniego i broni palnej, niezgodnie z obowiązującym prawem, skutko-

wać może dolegliwymi sankcjami karnymi, włącznie z pozbawieniem wolności. I po 

trzecie, znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy może uratować życie i zdrowie – 

również Twoim bliskim. Pamiętaj o tym! 
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1. Środki przymusu bezpośredniego i broń palna w działaniach na rzecz bezpie-

czeństwa ochranianych osób 

Omówienie problematyki związanej ze środkami przymusu bezpośredniego rozpocz-

niemy od ich zdefiniowania, pamiętając, że przytoczona poniżej definicja odnosi się wy-

łącznie do środków stosowanych przez pracowników prywatnego sektora ochrony osób 

i mienia. 

Środki przymusu bezpośredniego stanowią prawnie określoną ingerencję w zagwa-

rantowane konstytucyjnie prawa i wolności obywatelskie w postaci zespołu metod, spo-

sobów i narzędzi stosowanych przez licencjonowanych pracowników ochrony fizycznej 

wobec osób uniemożliwiających wykonywanie przez nich zadań określonych ustawą o 

ochronie osób i mienia (Wanat 2005, s. 131). 

Pamiętaj, że, pracownicy ochrony mogą używać i wykorzystywać środki przymusu bez-

pośredniego w dwóch sytuacjach: 

 w granicach chronionych obiektów i obszarów, 

 poza granicami chronionych obiektów i obszarów. 

Zajmijmy się więc środkami przymusu bezpośredniego używanymi i wykorzystywanymi 

w powyższych, ogólnych sytuacjach. 

Przypomnij sobie, co oznacza używanie środków przymusu bezpośredniego, a co ich 

wykorzystywanie. Pamiętasz? 

TAK! Użycie to zastosowanie środka przymusu bezpośredniego wobec osoby, a wyko-

rzystanie to zastosowanie go wobec zwierzęcia albo w celu zatrzymania, zablokowania, 

unieruchomienia pojazdu lub pokonania przeszkody. 

Jakie środki przymusu bezpośredniego mogą używać i wykorzystywać pracownicy 

ochrony wykonujący zadania na rzecz bezpieczeństwa osób w granicach chronionych 

obiektów i obszarów, a jakie poza ich granicami? Odpowiedź uzyskasz, analizując poniż-

szą tabelę. 
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Tabela 6.1. Użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego podczas ochrony 

osób. 

Środki przymusu bezpośredniego (śpb) 

Rodzaje/przypadki 
W granicach chronionych obsza-

rów i obiektów 

Poza granicami chronionych 

obszarów i obiektów 

Rodzaj śpb 

 siła fizyczna w postaci technik: transportowych, obrony, obezwład-

niania 

 kajdanki zakładane na ręce 

 pałka służbowa 

 pies służbowy 

 chemiczne środki obezwładniające w postaci ręcznych miotaczy sub-

stancji obezwładniających 

 przedmioty przeznaczone do obezwładniania za pomocą energii 

elektrycznej 

Przypadki użycia 

lub wykorzystania 

śpb 

 odparcie bezpośredniego, bez-

prawnego zamachu na życie, 

zdrowie lub wolność upraw-

nionego lub innej osoby 

 ujęcie osoby, udaremnienie jej 

ucieczki lub pościg za tą osobą 

 pokonanie czynnego oporu 

 zapewnienie bezpieczeństwa 

konwoju lub doprowadzenie 

Zasady stosowania 

śpb 

 używa się je lub wykorzystuje w sposób niezbędny do osiągnięcia 

celu (określonego w Ustawie o ochronie osób i mienia), proporcjonal-

nie do stopnia zagrożenia, wybierając środek o możliwie jak naj-

mniejszej dolegliwości 

 używa się je lub wykorzystuje w sposób wyrządzający możliwie jak 

najmniejszą szkodę 

 należy odstąpić od ich użycia lub wykorzystania, jeśli cel został osią-

gnięty 

 używa się je lub wykorzystuje z zachowaniem szczególnej ostrożno-

ści, uwzględniając ich właściwości, które mogą stanowić zagrożenie 

życia lub zdrowia uprawnionego lub innej osoby 

 w przypadku, gdy uzasadniają to okoliczności zdarzenia, uprawniony 

może użyć/wykorzystać jednocześnie więcej niż jeden środek przy-

musu bezpośredniego. 

Źródło: opracowanie własne autora na podstawie Ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu 

bezpośredniego i broni palnej 

Przypomnij sobie, jakie treści kryją się pod pojęciem „doprowadzenie” (moduł I). Wiesz 

już zatem, jakie środki przymusu bezpośredniego mogą używać i wykorzystywać pra-
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cownicy ochrony osobistej oraz w jakich przypadkach mogą je stosować. Ale czy środki 

te można stosować wobec wszystkich osób? 

Zapamiętaj! 

Wobec kobiet w widocznej ciąży, osób, których wygląd wskazuje na wiek do 13 lat 

oraz osób o widocznej niepełnosprawności uprawniony może użyć wyłącznie siły 

fizycznej w postaci technik obezwładniania. 

Ale jak należy postąpić, jeśli zachodzi konieczność odparcia bezpośredniego, bezpraw-

nego zamachu na życie lub zdrowie pracownika ochrony lub innej osoby dokonywanego 

przez: 

 kobietę o widocznej ciąży, 

 osobę, której wygląd wskazuje na wiek do 13 lat, 

 osobę o widocznej niepełnosprawności 

i jednocześnie użycie sił fizycznej jest niemożliwe lub niewystarczające? 

W takiej sytuacji należy użyć innego środka przymusu bezpośredniego, z uwzględnie-

niem jego właściwości oraz stanu osoby, wobec której ma być użyty. 

Odpowiedzmy na jeszcze jedno pytanie dotyczące stosowania środków przymusu bez-

pośredniego: 

Jakie czynności muszą poprzedzać użycie środków przymusu bezpośredniego? 

Środków przymusu bezpośredniego można użyć po uprzednim bezskutecznym wezwa-

niu osoby do zachowania zgodnego z prawem oraz po uprzedzeniu jej o zamiarze użycia 

tych środków. Przepisu tego nie stosuje się, gdy: 

 występuje bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub wolności uprawnionego 

lub innej osoby, 

 zwłoka groziłaby niebezpieczeństwem dla dobra chronionego prawem. 

Pamiętaj! 

Decyzję o użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego pracow-

nik ochrony podejmuje samodzielnie. 

Drugim środkiem używanym i wykorzystywanym przez licencjonowanych pracowni-

ków ochrony jest broń palna. 
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Broń palna to każda przenośna broń lufowa, która miota, jest przeznaczona do miotania 

lub może być przystosowana do miotania jednego lub większej liczby pocisków lub sub-

stancji w wyniku działania materiału miotającego. 

Podobnie, jak w przypadku środków przymusu bezpośredniego, broń palna może być 

używana lub wykorzystywania przez osoby posiadające licencję pracownika ochrony 

fizycznej, zarówno w granicach chronionych obszarów i obiektów, jak i poza ich grani-

cami. 

Użycie lub wykorzystanie broni palnej do ochrony osób: 

1. W granicach chronionych obszarów i obiektów następuje w przypadkach: 

 konieczności odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na: 

- życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby, 

- mienie, który stwarza jednocześnie bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia, 

wolności uprawnionego lub innej osoby, 

 konieczności przeciwstawienia się osobie: 

- niepodporządkowującej się wezwaniu do natychmiastowego porzucenia bro-

ni, materiału wybuchowego lub innego niebezpiecznego przedmiotu, którego 

użycie może zagrozić życiu, zdrowiu lub wolności uprawnionego lub innej 

osoby, 

- która usiłuje bezprawnie odebrać broń palną uprawnionemu lub innej osobie 

uprawnionej do jej posiadania, 

 zaalarmowania lub wezwania pomocy; 

 oddania strzału ostrzegawczego. 

2. Poza granicami obiektów i obszarów chronionych następuje w przypadku: 

 konieczności odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na: 

- bezpieczeństwo konwoju lub doprowadzenia, 

 zaalarmowania lub wezwania pomocy, 

 oddania strzału ostrzegawczego. 

Kilka praktycznych wskazówek 

 Używać i wykorzystywać broń palną mogą licencjonowani pracownicy ochrony 

do celów określonych w Ustawie o środkach przymusu bezpośredniego i broni pal-

nej wyłącznie w zakresie realizacji zadań ustawowych podmiotu, w którym są za-

trudnieni. 
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 Broni palnej używa się lub wykorzystuje wyłącznie, jeżeli użycie lub wykorzysta-

nie środków przymusu bezpośredniego: 

- okazało się niewystarczające do osiągnięcia założonego celu, 

- nie jest możliwe ze względu na okoliczności zdarzenia. 

 Broń palną używa się lub wykorzystuje w sposób wyrządzający możliwie naj-

mniejszą szkodę. 

 Od użycia lub wykorzystania broni palnej należy odstąpić, gdy cel został osiągnię-

ty. 

 Podejmując decyzje o użyciu lub wykorzystaniu broni palnej, należy postępować 

ze szczególną rozwagą i traktować jej użycie jako środek ostateczny. 

 O każdym przypadku użycia lub wykorzystania broni palnej pracownik ochrony 

niezwłocznie powiadamia przełożonego albo osobę pełniącą służbę dyżurną, a 

także właściwą miejscowo jednostkę organizacyjną Policji. 

Przed użyciem broni palnej pracownik ochrony podejmuje następujące działania: 

 identyfikuje swoją formację okrzykiem „Ochrona!”, 

 wzywa osobę do zachowania zgodnego z prawem, a w szczególności do: 

- natychmiastowego porzucenia broni lub innego niebezpiecznego przedmiotu, 

którego użycie może zagrozić życiu, zdrowiu lub wolności pracownika 

ochrony lub innej osoby, 

- zaniechania ucieczki, 

- odstąpienia od użycia przemocy. 

 w przypadku niepodporządkowaniu się wezwaniom do zachowania zgodnego z 

prawem pracownik ochrony uprzedza o użyciu broni palnej okrzykiem „Stój, bo 

strzelam!”, a jeżeli wezwanie to okaże się nieskuteczne, oddaje strzał ostrzegaw-

czy w bezpiecznym kierunku. 

Ważne! 

Od powyższej procedury lub jej poszczególnych elementów, w szczególności od 

oddania strzału ostrzegawczego, można odstąpić, jeżeli ich zrealizowanie groziło-

by bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia i zdrowia pracownika ochrony 

lub innej osoby. 

Podsumowanie 

 Broń palna nie jest środkiem przymusu bezpośredniego. 

 Użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej odby-

wa się na zasadach określonych w Ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach 

przymusu bezpośredniego i broni palnej. 
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 Istnieją znaczne różnice w uprawnieniach do użycia i wykorzystania broni palnej 

w granicach chronionych obszarów i obiektów oraz poza ich granicami. 
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2. Zasady udzielania pierwszej pomocy 

Omawiając problematykę udzielania pierwszej pomocy, zacznijmy od przytoczenia 

fragmentów trzech ustaw. 

Ustawa 

z dnia 8 września 2006 r. 

o Państwowym Ratownictwie Medycznym 

Art. 4. 

Kto zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego 

lub jest świadkiem zdarzenia powodującego taki stan, w miarę posiadanych możliwości i 

umiejętności ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do skutecz-

nego powiadomienia o tym zdarzeniu podmiotów ustawowo powołanych do niesienia 

pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. 

Art. 5. 

1. Osoba udzielająca pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz podej-

mująca medyczne czynności ratunkowe korzysta z ochrony przewidzianej w ustawie z 

dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) dla funkcjo-

nariuszy publicznych. 

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, może poświęcić dobro osobiste innej osoby, inne niż 

życie lub zdrowie, a także dobra majątkowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla 

ratowania życia lub zdrowia osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdro-

wotnego. 

Ustawa 

z dnia 6 czerwca 1997 r. 

Kodeks karny 

Art. 162. 

§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpie-

czeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mo-

gąc jej udzielić bez narażania siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia 

albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

§ 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne podda-

nie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna 

pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej. 
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Ustawa 

z dnia 24 maja 2013 r. 

o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej 

Art. 49. 

(…) 

2. W przypadku gdy w wyniku użycia lub wykorzystania broni palnej nastąpiło zranienie 

osoby lub wystąpiły inne widoczne objawy zagrożenia życia lub zdrowia tej osoby, 

uprawniony, o którym mowa a art. 2 ust. 1 pkt 20, może odstąpić od udzielenia pierw-

szej pomocy, jeżeli: 

1) udzielenie tej pomocy może zagrozić życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu 

uprawnionego lub innej osoby; 

2) udzielenie pomocy osobie poszkodowanej zostało zapewnione przez inne oso-

by lub podmioty zobowiązane do jej udzielania. 

3. W przypadku odstąpienia od udzielenia pierwszej pomocy lub gdy osoba poszkodo-

wana sprzeciwia się udzieleniu tej pomocy uprawniony, o którym mowa w art. 2 ust. 1 

pkt 20, zapewnia wezwanie kwalifikowanej pomocy lub podmiotów świadczących me-

dyczne czynności ratunkowe. 

Art. 2 ust. 1 pkt 20 

Pracownicy ochrony uprawnieni do użycia lub wykorzystania środków przymusu bez-

pośredniego lub broni palnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. 

o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.) 

Wiesz już, jakie masz obowiązki w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Zastanówmy 

się teraz, jak ową pomoc udzielić, aby uratować komuś życie lub zdrowie, jednocześnie 

pozostając bezpiecznym. 

Zapamiętaj! 

Aby wezwać pogotowie ratunkowe, zadzwoń pod numer: 

112 – Europejski Numer Alarmowy, 

999 – Pogotowie Ratunkowe. 
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Praktyczne rady 

„Wzywając pomoc, zostaniesz zapytany o takie informacje, jak: 

1. Co jest powodem wezwania? Jakie są objawy? Czy osoba jest przytomna? 

2. Gdzie miało miejsce zdarzenie? Nazwa ulicy i numer domu, charakterystyczny punkt. 

3. Kto potrzebuje pomocy? Mężczyzna czy kobieta? W jakim wieku może być osoba? 

4. Twoje dane personalne – imię, nazwisko, numer telefonu. 

Zawsze postępuj zgodnie z zaleceniami osoby, z którą rozmawiasz. Zgłoszenia dotyczące 

stanów zagrożenia życia i zdrowia przyjmowane są przez osoby z wykształceniem me-

dycznym, tj. pielęgniarki i ratowników medycznych. W sytuacji, gdy nie będziesz wie-

dział, jak udzielić pierwszej pomocy, dyspozytor medyczny poinstruuje Cię, co zrobić do 

czasu przybycia zespołu ratownictwa medycznego, karetki pogotowia”(Czapla, s. 5). 

Nie rozłączaj się NIGDY pierwszy! 

Poniżej przedstawimy podstawowe zasady postępowania w sytuacji: 

 omdlenia, 

 nagłego zatrzymania krążenia, 

 zadławienia, 

 zranienia, 

 amputacji, 

 oparzenia, 

 zatrucia, 

 zawału serca, 

 udaru, 

 opatrywania ran postrzałowych. 

Omdlenie – krótkotrwała utrata przytomności spowodowana przejściowym niedotle-

nieniem mózgu. Osobę w takim stanie należy ułożyć w pozycji „przeciwwstrząsowej”. 

Oznacza to, że powinno się ją położyć płasko na ziemi z nogami uniesionymi powyżej 

klatki piersiowej. Należy jej również zapewnić dostęp świeżego powietrza. Po paru se-

kundach (<20 s) powinna odzyskać przytomność (por. Czapla, s. 5.) 

Nagłe zatrzymanie krążenia – nagłe zatrzymanie akcji serca, w wyniku której ustaje 

krążenie krwi. Brak krążenia powoduje niedotlenienie mózgu i innych narządów we-

wnętrznych człowieka. 
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Czy wiesz, że: 

szansa przywrócenia krążenia maleje z każdą minutą o około 7–10%? Oznacza to, że 

osoba, której nie udzielimy pomocy w ciągu kilku minut od zatrzymania krążenia, może 

umrzeć lub doznać trwałej utraty zdrowia, np. sprawności ruchowej lub umysłowej. Dla-

tego bardzo ważne jest jak najszybsze podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, 

czyli masażu zewnętrznego serca połączonego z oddechem usta – usta (Czapla, s. 6–7). 

Z podstawowymi zasadami resuscytacji oraz oceną umiejętności ludzi w tym zakresie, 

zapoznasz się na stronie: www.youtube.com/watch?v=airKvfKYzR4. 

Zadławienie – zamknięcie dróg oddechowych przez ciało obce. 

„Jak pomóc osobie, która się zadławiła? 

1. Stań za tą osobą i pięć razy uderz ją (zasada otwartej dłoni) w okolicę międzyłopat-

kową. 

2. Jeżeli to nie pomoże, musisz wykonać uciśnięcie nadbrzusza. Najpierw znajdź wła-

ściwe miejsce (połowa odległości pomiędzy zakończeniem mostka a pępkiem), na-

stępnie zwiniętą dłonią w pięść wykonaj 5 silnych uciśnięć. 

Jeżeli drogi oddechowe nadal pozostają niedrożne, powtarzaj uderzenia w okolicę mię-

dzyłopatkową i uciśnięcia nadbrzusza. Jeżeli poszkodowany stracił przytomność, wezwij 

pomoc medyczną i rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową” (Czapla, s. 13). 

„Zranienia to jeden najczęstszych urazów, z jakimi do czynienia mają zarówno lekarze, 

ratownicy medyczni, jak i osoby udzielające pierwszej pomocy. Mogą mieć wiele przy-

czyn oraz różną charakterystykę. Ogólnie postępowanie w przypadku zranień sprowa-

dza się do zatrzymania lub ograniczenia krwawienia na czas uzyskania specjalistycznej 

pomocy medycznej oraz zabezpieczenia jałowości okolicy rany o ile jest to możliwe” 

(www.centrumratownictwa.com/zranienia.html). Więcej informacji na temat zranień 

uzyskasz, odwiedzając podaną stronę internetową. 

Amputacja – jest to odcięcie bądź oderwanie części kończyny, zwykle na skutek urazu.  

Jakie działania podjąć w sytuacji, w której doszło do amputacji? 

Po pierwsze, należy powiadomić jak najszybciej pogotowie ratunkowe. Następnie ampu-

towaną część ciała powinno umieścić się w worku, który należy włożyć do pojemnika z 

wodą i lodem. Amputowany palec (amputant) w sytuacji braku lodu i wody należy wło-

żyć do ust właściciela. 

http://www.youtube.com/watch?v=airKvfKYzR4
http://www.centrumratownictwa.com/zranienia.html
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Pamiętaj! 

Nie wolno umieszczać amputantu bezpośrednio w lodzie lub zamrażalce. Takie 

działanie może spowodować brak możliwości replantacji kończyny. Ranę po am-

putacji należy zabezpieczyć poprzez założenie opatrunku uciskowego bezpośred-

nio w miejscu krwawienia (por. Czapla, s. 16). 

Oparzenia – uszkodzenia skóry na skutek działania różnych czynników, w szczególno-

ści: 

 gorących płynów, 

 płomieni, 

 substancji chemicznych. 

Pierwsza pomoc w sytuacji oparzenia polega na jak najszybszym schłodzeniu miejsca 

oparzenia. Więcej dowiesz się na stronie: 

  http://www.pierwszapomoc.net.pl/oparzenia.php. 

„Zatrucia to zespół objawów chorobowych, spowodowanych wniknięciem do organi-

zmu substancji trującej (toksyny lub środka chemicznego) w dawce toksycznej. Obja-

wami zatrucia mogą być: 

 z układu pokarmowego: 

- nudności, 

- wymioty, 

- biegunka, 

- bule brzucha. 

 z układu oddechowego: 

- trudność w oddychaniu, 

- spłycenie/zwolnienie oddechu. 

 z układu nerwowego: 

- zwężone lub nadmiernie poszerzone źrenice, 

- ból głowy, 

- zaburzenia świadomości, 

- drgawki. 

 ze skóry: 

- oparzenie, 

- zaczerwienienie, 

- pęcherze (por. Czapla, s. 16). 

http://www.pierwszapomoc.net.pl/oparzenia.php
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Co należy zrobić w przypadku rozpoznania objawów zatrucia? 

1. Uważaj, aby samemu się nie zatruć. 

2. Przenieś osobę zatrutą w bezpieczne miejsce. 

3. Sprawdź przytomność chorego i wezwij pogotowie ratunkowe. 

4. Postaraj się usunąć truciznę z organizmu osoby zatrutej, poprzez: 

 sprowokowania wymiotów, 

 przemycia oczów czystą wodą, jeśli to one zostały podrażnione, 

5. Zabezpiecz wszystkie znalezione przy chorym leki i środki chemiczne. 

Ważne! 

Nie zawsze w sytuacji zatrucia należy prowokować wymioty. Działania te są niedozwo-

lone u osób: 

 nieprzytomnych, 

 zatrutych kwasami, zasadami lub innymi środkami żrącymi, które mogą uszko-

dzić przełyk, 

 zatrutych benzyną, naftą lub innymi środkami drażniącymi, 

 zatrutych substancjami oleistymi (por. Czapla, s. 17). 

Zawał serca – występuje, gdy mięsień serca obumiera z powodu zmniejszonego lub 

przerwanego przepływu krwi. W sytuacji uszkodzenia dużej części mięśnia sercowego 

następuje zatrzymanie akcji serca. Objawami zawału serca są w szczególności: 

 ucisk, gniecenie, pieczenie lub rozpieranie w klatce piersiowej, 

 bóle promieniujące zazwyczaj od lewej ręki, żuchwy, łopatki, barku, 

 zawroty głowy, nudności, wymioty, 

 przyśpieszony oddech, 

 niepokój (związany ze strachem przed śmiercią), 

 chłodna, wilgotna skóra (Czapla, s. 18). 

Gdy dostrzeżesz takie objawy lub otrzymasz informacje o nich od chorego, niezwłocznie 

zadzwoń po pogotowie ratunkowe, a następnie ułóż chorego w dogodnej dla niego po-

zycji oraz podaj mu polopirynę (aspirynę, aspiryn, polocard) w dawce 300 mg (wyjąt-

kiem jest sytuacja, gdy chory jest uczulony na ten lek). W przypadku zatrzymania krąże-

nia rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (por. Czapla, s. 18). 
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Udar – zaburzenie neurologiczne będące wynikiem przerwania dopływu krwi do okre-

ślonego obszaru w mózgu. Objawami udaru są w szczególności: 

 dysfunkcja kończyn dolnych i/lub górnych, 

 opadający kącik ust, 

 niewyraźna mowa, 

 zawroty głowy, 

 niedowład jednej połowy ciała. 

Gdy zaobserwujesz takie objawy, ułóż chorego wygodnie na plecach oraz unieś lekko 

jego tułów. Następnie zadzwoń po pogotowie ratunkowe. Pozostań z pacjentem do czasu 

przyjazdu pogotowia. Kontroluj oddech chorego. Gdy przestanie oddychać, rozpocznij 

resuscytację krążeniowo-oddechową. 

Powyższe zasady rozpoznawania objawów zagrożenia zdrowotnego oraz metod udzie-

lania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach zostaną wzbogacone o praktyczne wska-

zówki dotyczące opatrywania ran postrzałowych. Z uwagi na specyfikę czynności wyko-

nywanych przez pracowników ochrony, należących do struktur specjalistycznych uzbro-

jonych formacji ochronnych, omówienie tej tematyki okazuje się niezwykle potrzebne. 

Jak postępować w sytuacji konieczności udzielenia pierwszej pomocy osobie z raną po-

strzałową, dowiesz się, analizując zapisy poniższej tabeli. 
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Tabela 6.2. Rany postrzałowe – zasady postępowania 

Postępowanie w przypadku ran postrzałowych 

Głowy Klatki piersiowej Jamy brzusznej 

1. Zadbaj o bezpieczeństwo 

własne. 

2. Sprawdź świadomość 

poszkodowanego. 

3. Udrożnij drogi oddecho-

we. 

4. Sprawdź oddech. 

5. Wezwij pogotowie ratun-

kowe. 

6. Opatrz ranę – opatrunek 

wchłaniający. 

7. Jeżeli poszkodowany jest 

przytomny, co 2 min 

sprawdzaj podstawowe 

parametry życiowe. 

8. Każdy poszkodowany 

powinien zostać zbadany 

przez lekarza. 

1. Wykonaj wstępne czynno-

ści – bezpieczeństwo, 

sprawdzenie świadomo-

ści, drożności dróg odde-

chowych i oddechu. 

2. Załóż szczelny opatrunek 

na ranę wylotową – jało-

wa gaza, folia. 

3. Załóż opatrunek wenty-

lowanych na ranę wloto-

wą – jałowa gaza, folia. 

4. Oklej plastrem opatrunek 

na ranie wlotowej z trzech 

stron, zostawiając jeden 

wolny koniec. Umożliwi to 

wydostanie się powietrza 

z przestrzeni między-

opłucnowej podczas fazy 

wdechu, a zapobiegnie 

przedostaniu się powie-

trza z zewnątrz do środka 

klatki piersiowej, podczas 

fazy wydechu. 

5. Jeżeli poszkodowany od-

dycha, ułóż go na boku 

urazowym. Takie ułożenie 

pozwoli na nieuciskanie 

płuca nieurazowego. 

1. Wykonaj wstępne czynno-

ści – bezpieczeństwo, 

sprawdzenie świadomo-

ści, drożności dróg odde-

chowych i oddechu. 

2. Załóż jałowy opatrunek na 

ranę. 

3. Ułóż poszkodowanego w 

pozycji półsiedzącej z no-

gami zgiętymi w kolanach. 

A jeżeli doszło do wy-

trzewienia jelita, na ranę 

załóż jałową, wilgotna ga-

zę, obłóż folią. Załóż opa-

trunek podtrzymujący. 

4. Nie wpychaj wytrzewio-

nych części do środka. 

5. Wezwij pogotowie ratun-

kowe (tel. 999 lub 112). 

6. Zadbaj o komfort psy-

chiczny i termiczny po-

szkodowanego. 

Źródło: opracowanie własne autora na podstawie Wojtal, Milewicz 2011, s. 118–119 

Podsumowanie 

 Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze. 

 Opatrując rany, zawsze używaj rękawiczek chirurgicznych. 

 Jeśli nie zagraża Ci żadne niebezpieczeństwo, masz obowiązek udzielić pierwszej 

pomocy potrzebującym. 
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