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Definicje  

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 

• Bezpieczeństwo  pracy -  to  stan  warunków  

i organizacji  oraz  zachowań  pracownika  

zapewniających  wymagany  poziom  ochrony 

ich  zdrowia  i  życia  przed  zagrożeniami  procesu  

pracy. 

 

• Higiena  pracy  -  kształtowanie  warunków 

i  środowiska  pracy  w  sposób  zapewniający  

zachowanie  zdrowia.  

 

 



Stan warunków i organizacji pracy oraz zachowań  

pracowników zapewniający wymagany poziom ochrony życia 

i zdrowia przed zagrożeniami występującymi w środowisku 

pracy 

Bezpieczeństwo pracy 

to działania i angażowane w nie 

środki, służące zapobieganiu 

urazom i wypadkom przy pracy 

Higiena pracy  

to działania i angażowane 

w nie środki, zapobiegające 

chorobom zawodowym 

BHP 
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Zagrożenia wypadkowe 

 i zagrożenia dla zdrowia 

występujące w zakładzie  

i podstawowe środki 

zapobiegawcze 
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Wypadek przy pracy – zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną 

zewnętrzną, mające związek z wykonywaną pracą, powodujące 

uraz lub śmierć. 

 

Uraz (łac. trauma) to uszkodzenie tkanki, narządu lub 

większego obszaru ciała przez działanie czynnika 

mechanicznego, termicznego.  

 

Wypadek ciężki – wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie 

uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, 

zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój 

zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także 

choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba 

psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy  

w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie 

ciała. 

Podstawowe pojęcia z zakresu BHP 
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Wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy - 

na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia 

do świadczeń określonych w ustawie, traktuje się 

wypadek, któremu pracownik uległ: 

 

- w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż 

określone w ust.1, chyba, że wypadek spowodowany 

został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje  

w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań; 

- podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony; 

- przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające  

u pracodawcy organizacje związkowe. 
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Wypadek śmiertelny – wypadek, w wyniku którego nastąpiła 

śmierć w okresie nie przekraczającym 6 miesięcy od dnia 

wypadku. 

 

Wypadek zbiorowy – wypadek, któremu w wyniku tego 

samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby. 

 

Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy dokonuje 

zespół powypadkowy. 

 

Ekspozycja zawodowa - to narażenie pracownika na kontakt  

z materiałem biologicznym, potencjalnie zakaźnym w związku  

z wykonywaniem pracy zawodowej. 

 

Podstawowe pojęcia z zakresu BHP 
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Zdarzenie potencjalnie wypadkowe – niebezpieczne zdarzenie, 

związane z wykonywaną pracą, podczas którego nie dochodzi do 

urazów lub pogorszenia stanu zdrowia. 

 

Za chorobę zawodową uważa się chorobę określoną w wykazie 

chorób zawodowych, jeżeli została spowodowana działaniem 

czynników szkodliwych dla zdrowia występujących  

w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy. 
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Wypadek w drodze do / z pracy - za wypadek w drodze do pracy 

lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną 

zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca 

wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł 

ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie 

została przerwana. Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił  

w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana, 

jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał 

granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą 

najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów 

komunikacyjnych, najdogodniejsza.  
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Społeczny Inspektor Pracy - pracownik powołany przez załogę 

zakładu pracy w celu nadzorowania przestrzegania przez 

pracodawcę przepisów prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

Zespół powypadkowy - dwuosobowy zespół pracowników 

powołany przez pracodawcę w celu ustalenia okoliczności  

i przyczyn wypadku przy pracy. W skład tego zespołu wchodzi: 

pracownik służby BHP oraz społeczny inspektor pracy. 
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Za drogę do pracy lub z pracy uważa się oprócz drogi z domu 

do pracy lub z pracy do domu również drogę do miejsca lub  

z miejsca: 

 

 innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej 

tytuł ubezpieczenia rentowego; 

 zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych 

albo społecznych; 

 zwykłego spożywania posiłków; 

 odbywania nauki lub studiów. 
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Zasady zgłaszania wypadku: 

Każdy pracownik, który zauważył wypadek przy pracy lub 

dowiedział się o nim, a w szczególności bezpośredni przełożony 

pracownika, ma obowiązek natychmiast udzielić pomocy 

poszkodowanemu oraz niezwłocznie zawiadomić telefonicznie 

pracownika służby BHP. 

Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to 

pozwala, jest zobowiązany zawiadomić o wypadku swego 

bezpośredniego przełożonego w tym samym dniu. Jeżeli skutki 

wypadku ujawniły się w okresie późniejszym, pracownik jest 

zobowiązany zawiadomić swego bezpośredniego przełożonego 

niezwłocznie po ich ujawnieniu.  
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Pracownik, o ile to możliwe ze względu na stan zdrowia, składa 

w formie pisemnej zawiadomienie o wypadku i przekazuje je 

bezpośredniemu przełożonemu.  

Bezpośredni przełożony pracownika tego samego dnia lub 

najpóźniej następnego przekazuje zawiadomienie o wypadku  

w formie pisemnej Dyrektorowi Uniwersyteckiego Szpitala 

Klinicznego. 

Jeżeli stan zdrowia nie pozwala poszkodowanemu na 

zawiadomienie o zaistniałym wypadku, obowiązek taki spoczywa 

na jego bezpośrednim przełożonym . 
 

Zabezpieczenie miejsca wypadku oznacza, że do czasu 

ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku nie wolno uruchamiać 

maszyn i urządzeń, które w związku z wypadkiem zostały 

unieruchomione.  
 

Ponadto nie wolno zmieniać ich położenia, jak również położenia 

innych przedmiotów, a także nie wolno dopuszczać do miejsca 

wypadku osób niepowołanych. 
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Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to 

pozwala, jest zobowiązany zgłosić się do SOR lub najbliższej 

placówki medycznej w celu uzyskania konsultacji lekarskiej o 

powstałym urazie. 

 

Kopię dokumentacji medycznej z wizyty lekarskiej pracownik 

przekazuje do pracownika służby BHP w Uniwersyteckim 

Szpitalu Klinicznym, celem dołączenia jej do dokumentacji 

powypadkowej (oryginał do wglądu). 
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Dokumenty: 

• zawiadomienie o wypadku, 

• zaświadczenie lekarskie o udzieleniu pierwszej pomocy 

medycznej, 

• karta zapisu wyjaśnień od poszkodowanego, 

• karta zapisu informacji od świadka, 

• zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy, 

• wniosek o skierowanie do ZUS, 

• protokół powypadkowy. 
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Świadczenia z tytułu wypadku w drodze do / z pracy 

 

W przypadku udokumentowania wypadku przez poszkodowanego 

pracownika oraz zakwalifikowania go jako wypadku w drodze do 

pracy lub z pracy do domu pracownik ma prawo do: 

 

– 100% wynagrodzenia od pracodawcy,  

– 100 % zasiłku chorobowego od Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych 

 

Świadczenia te finansowane są z ubezpieczenia chorobowego  

pracownika Pracownik nie ma prawa do jednorazowego  

odszkodowania pieniężnego. 
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Świadczenia z tytułu wypadku w drodze do / z pracy 

 

W przypadku udokumentowania wypadku przez poszkodowanego 

pracownika oraz zakwalifikowania go jako wypadku w drodze do 

pracy lub z pracy do domu pracownik ma prawo do: 

 

– 100% wynagrodzenia od pracodawcy,  

– 100 % zasiłku chorobowego od Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych 

 

Świadczenia te finansowane są z ubezpieczenia chorobowego  

Pracownika. Pracownik nie ma prawa do jednorazowego  

odszkodowania pieniężnego. 
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Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie 

przysługują również pracownikowi, który będąc w 

stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków 

odurzających lub substancji psychotropowych, 

przyczynił się w znacznym stopniu do 

spowodowania wypadku.  
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Rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób 

zawodowych: 
 

Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują 

następujące świadczenia: 

• zasiłek chorobowy dla ubezpieczonego, którego niezdolność 

do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub 

chorobą zawodową, 

 

• świadczenie rehabilitacyjne dla ubezpieczonego, który po 

wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do 

pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują 

odzyskanie zdolności do pracy, 

 

• zasiłek wyrównawczy dla ubezpieczonego będącego 

pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu 

wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, 
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• renta z tytułu niezdolności do pracy dla ubezpieczonego, 

który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy 

lub choroby zawodowej; 

 

• renta szkoleniowa dla ubezpieczonego, w stosunku, do 

którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego 

ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym 

zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą 

zawodową, 

 

• jednorazowe odszkodowanie dla ubezpieczonego, który 

doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, 

 

• jednorazowe odszkodowanie dla członków rodziny zmarłego 

ubezpieczonego lub rencisty, 
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• renta rodzinna dla członków rodziny zmarłego 

ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego - do renty  

z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej; 

 

• dodatek do renty rodzinnej - dla sieroty zupełnej; 

 

• dodatek pielęgnacyjny; 

 

• pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii  

i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia  

w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym 

ustawą. 
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Odpowiedzialność za naruszenie 

przepisów lub zasad BHP 
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Osoby, które mimo obowiązku nie zawiadamiają w terminie 

właściwego organu o wypadku przy pracy lub chorobie 

zawodowej, a także nie sporządzają wymaganej dokumentacji, 

podlegają grzywnie do 180 stawek dziennych lub karze 

ograniczenia wolności. 

Odpowiedzialność za naruszenie 

przepisów lub zasad BHP 
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Odpowiedzialność za naruszenie 

przepisów lub zasad BHP 
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Uwaga!  
 

W Szpitalu zgodnie z Zarządzeniem nr 83 / 2017 Dyrektora 

USK 

z dnia 17 listopada 2017 r. wprowadzony został ujednolicony 

Regulamin Pracy USK we Wrocławiu. 

 

W Regulaminie Pracy w Rozdz. VIII Szczególne zasady i tryb 

postępowania w zakresie przestrzegania obowiązku 

trzeźwości określone zostały w § 50 - 52. 

 

W Rozdz. XIII Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków 

pracowniczych w § 77.3 określone zostały zasady udzielania 

kary pieniężnej za nieprzestrzeganie przez pracownika 

obowiązku trzeźwości.   
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 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11 grudnia 2015 roku  

w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie 

przewiduje dwa rodzaje badań na zawartość alkoholu:  
 

a) badanie wydychanego powietrza 

b) badanie krwi. 
 

Badanie wydychanego powietrza przeprowadza się w sposób 

nieinwazyjny przy użyciu alkomatu dokonującego pomiaru stężenia 

alkoholu w wydychanym powietrzu metodą spektrometrii 

w podczerwieni lub utleniania elektrochemicznego ("analizatora 

wydechu").  
 

Badanie krwi pobranej z żyły osoby badanej polega na 

przeprowadzeniu co najmniej dwóch analiz laboratoryjnych krwi. 

 

Uwaga!  

Zarówno z badania przeprowadzonego analizatorem wydechu, 

jak i z badania krwi sporządza się protokół. 
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Wynikający z przepisów prawa oraz z zasad współżycia 

społecznego obowiązek zachowania trzeźwości w czasie 

pracy należy do podstawowych obowiązków pracownika.  

 

Nawet jednorazowe naruszenie tego obowiązku może być zatem 

podstawą do rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 52 

Kodeksu pracy, tj. bez wypowiedzenia z winy pracownika z 

powodu ciężkiego naruszenia przez niego podstawowych 

obowiązków pracowniczych (mowa tutaj o tzw. dyscyplinarce). 

Stopień stężenia alkoholu we krwi u badanego pracownika nie ma 

takiej sytuacji znaczenia, a Pracodawca może sam go ustalić 

w Zakładowym Regulaminie Pracy*. 
 

Źródło: http://www.regiopraca.pl/portal/porady/prawa-pracownika/czy-pracodawca-moze-

skontrolować-stan-trzeźwosci-pracownika 
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Zagrożenie czynnikami występującymi  

w procesie pracy  - podział zagrożeń  



30 

CZYNNIKI  

SZKODLIWE  

I UCIĄŻLIWE 

CHEMICZNE BIOLOGICZNE 

PSYCHO- 

FIZYCZNE 

FIZYCZNE 



ZAGROŻENIA 

• Zagrożenia biologiczne - materiał potencjalnie 

zakaźny; 

• Zagrożenia chemiczne - środki chemiczne 

dezynfekujące; 

• Zagrożenia fizyczne - promieniowanie, pożar; 

• Zagrożenia mechaniczne - np. śliskie nierówne 

powierzchnie, ruchome elementy maszyn, dźwiganie; 

• Zagrożenia psychospołeczne - agresja pacjenta, 

wypalenie zawodowe. 



ZAGROŻENIA BIOLOGICZNE-  

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZAGROŻEŃ 

• Wirusy: HBV, HCV, HIV - przenoszone bezpośrednio przez 
kontakt z zakażonym materiałem biol. np. przez zranienie, 
skaleczenie, zakłucie, kontakt z błonami śluzowymi. 
 

• Bakterie m.in.: prątki gruźlicy, pałeczki jelitowe, gronkowce, 
pałeczki influenzy, chlamydie zapalenia płuc- przenoszone są 
różnymi drogami: przez bezpośredni kontakt, drogą powietrzno- 
kropelkową lub powietrzno- pyłową 
 

• Grzyby- główne narażenie na grzybice skórne przenoszone 
bezpośrednio przez kontakt rąk. 
 

• Pasożyty- znaczenie chorobotwórcze mogą mieć pasożyty 
dojrzałe jak i stadia larwalne. Przenoszone drogą pokarmową. 
 

• Priony- zakażenie następuje przez bezpośrednie skaleczenie, 
wszczepienie lub spożycie skażonych pokarmów. 



ZAGROŻENIA BIOLOGICZNE-  

ŚRODKI OCHRONY  
Środki ochrony zbiorowej- zapewnienie odpowiednich 
wymagań dotyczących pomieszczeń pracy oraz sprzętu: 

- podłogi nienasiąkliwe, gładkie, łatwo zmywalne, odporne na 
preparaty dezynfekcyjne; 
 

- ściany łatwo zmywalne i odporne na dezynfekcję; 
 

- wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja 
w pomieszczeniach o zwiększonych wymaganiach aseptyki; 
 

- wyposażenie pomieszczeń pracy w urządzenia 
i środki umożliwiające skuteczną dezynfekcje (oddzielne 
umywalki do mycia rąk); 
 

- wyposażenie w środki dezynfekcyjne, hermetyczne pojemniki 
na odpady, worki na odpady. 



ZAGROŻENIA BIOLOGICZNE-  

ŚRODKI OCHRONY 

Odzież ochronna- środki ochrony indywidualnej: 

- rękawice jednorazowe; 

- fartuchy jednorazowe; 

- maseczki/ maseczki z filtrem 

drobnocząsteczkowym; 

- okulary ochronne lub tzw. przyłbica; 

- obuwie. 



ZAGROŻENIA BIOLOGICZNE-  

ŚRODKI OCHRONY 

Przestrzeganie procedur dotyczących postępowania 

w pracy w szczególności: 

- higieny i mycia rąk; 

- postępowania z ostrymi narzędziami; 

- postępowania z odpadami medycznymi. 
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Urządzenia i środki do mycia 

i dezynfekcji 
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a) Ukłucie zakrwawioną igłą – 80% 
 

a) Zranienie narzędziami chirurgicznymi – 8% 

 

RYZYKO NARAŻENIA ZAWODOWEGO 

PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH 
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Określenie rodzaju i poziomu zagrożeń  

występujących na stanowisku pracy. 

Ustalenie stężeń (natężeń) czynników środowiska  

pracy występujących na stanowisku pracy. 

Określenie ekspozycji na zagrożenia. 

Stężenie (średnie ważone) lub natężenie (średnie) określonego czynnika jest  
większe niż NDS (N) albo występuje zagrożenie czynnikami mechanicznymi. 

Określenie rodzaju (grupy) niezbędnych środków ochrony indywidualnej. 

Określenie wymaganej skuteczności ochrony. 
Stosowanie środków  

ochrony indywidualnej  

nie jest konieczne. 

TAK 
NIE 

Zasady przydziału środków ochrony 

indywidualnej 
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Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca jest obowiązany 

nieodpłatnie dostarczyć pracownikowi środki ochrony 

indywidualnej (jak np. kaski, rękawice, ochronniki słuchu, okulary 

ochronne, maski itp.), które mają go chronić przed występującymi 

na stanowiskach pracy w zakładzie niebezpiecznymi  

i szkodliwymi czynnikami.  
 

Obowiązany jest również poinformować pracownika o sposobach 

posługiwania się tymi środkami. 
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Środki ochrony indywidualnej to urządzenia lub wyposażenie 

przeznaczone do noszenia bądź posiadania przez pracownika  

w celu ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń, które 

mogą mieć wpływ na jego zdrowie lub bezpieczeństwo pracy. 



a) prace w narażeniu na działanie szkodliwych dla zdrowia 

substancji chemicznych i biologicznych oraz pyłów, 

b) prace w narażeniu na działanie substancji rakotwórczych, 

c) prace w kontakcie z przedmiotami o szorstkich powierzchniach, 

ostrych krawędziach i inne stwarzające ryzyko urazu, 

d) prace narażające na zamoczenie ciała lub przesiąknięcie 

odzieży w wyniku stosowania wody, roztworów, kąpieli, mas 

ciekłych, olei, tłuszczów lub innych substancji płynnych, 

wilgotnych, oleistych lub tłustych. 

Rodzaje prac, przy których wymagane 

jest stosowanie odzieży ochronnej: 

41 
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Środki ochronne i ich stosowanie: 
 

1) Ochrona kończyn górnych i dłoni: 

a) rękawice lateksowe, winylowe i nitrylowe (odporne na 

działanie płynów dezynfekcyjnych) stosować przy 

wykonywaniu czynności wymagających kontaktu  

z substancjami chemicznymi, 

b) środki ochronne na skórę (kremy) po wykonaniu czynności 

przy pacjencie, przeprowadzeniu procesu mycia  

i dezynfekcji rąk. 
 

2) Ochrona oczu i twarzy: 

a) okulary ochronne, gogle ochronne lub maski ochronne 

stosować przy wykonywaniu czynności, przy których możliwe 

jest rozpryśnięcie lub rozpylenie, przy zabiegach 

operacyjnych, stosowaniu środków dezynfekcyjnych, pracy w 

laboratorium, pracy  z laserem, 
 

b)  okulary ochronne RTG, gogle ochronne RTG lub maski 

ochronne RTG – stosować do wykonywania czynności 

podczas badań, zabiegów i diagnostyki radiologicznej. 
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Środki ochronne i ich stosowanie: 
3)  Ochrona ciała: 

a) odzież ochronną odporną na przemakanie- stosować do 

wykonywania czynności, podczas których istnieje ryzyko 

przemoczenia odzieży,  

b) fartuchy ochronne RTG jednoczęściowe (dwustronne)  

i dwuczęściowe (bluza  i spódnica), fartuchy  miednicowe 

RTG, śliniaki - osłony RTG na tarczycę, osłony RTG na 

mosznę (ceramiczne kubeczki) stosować do wykonywania 

czynności podczas badań, zabiegów i diagnostyki 

radiologicznej. 
  

Wykorzystanie środków ochrony indywidualnej do ochrony ciała, 

oczu i twarzy, kończyn górnych i dłoni oraz kończyn dolnych przed 

czynnikami biologicznymi regulowana jest przez Zarządzenie 

Dyrektora nr 68/ 2013 w sprawie zasad gospodarowania 

indywidualną odzieżą i obuwiem roboczym, środkami ochrony 

indywidualnej oraz dyżurnej, szafkami ubraniowymi oraz 

identyfikatorami dla pracowników USK. 
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Rodzaje prac, przy których wymagane jest 

stosowanie środków ochrony kończyn 

górnych: 

a) prace z użyciem przedmiotów lub materiałów ostrych, 

tnących, kłujących, parzących lub szczególnie chropowatych 

albo inne narażające na uszkodzenia rąk, z wyłączeniem 

prac przy obsłudze maszyn, przy których istnieje 

niebezpieczeństwo wciągnięcia rękawicy, 

b) prace narażające pracowników na działanie substancji 

chemicznych i biologicznych niebezpiecznych dla zdrowia, 

c) prace, przy których ręce pracowników narażone są na 

kontakt z substancjami toksycznymi, żrącymi lub 

drażniącymi, 

d) prace w narażeniu na działanie substancji rakotwórczych. 
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Rodzaje prac, przy których wymagane jest 

stosowanie środków ochrony kończyn 

górnych: 

f) prace w kontakcie ze zwłokami lub z substancjami z nich 

pochodzącymi, 

g) prace w kontakcie z brudną bielizną lub brudną odzieżą, 

szmatami i starymi, niezdezynfekowanymi ubraniami, 

odpadami, 

h) wszelkie prace, podczas których ręce są narażone na kontakt 

z substancjami mogącymi zawierać zarazki, 

i) prace renowacyjne i remontowe przy powłokach malarskich  

i licowaniu płytkami ceramicznymi podłóg i ścian.  
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ODZIEŻ I OBUWIE ROBOCZE 
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Rodzaje prac, przy których wymagane 

jest stosowanie środków ochrony twarzy 

i oczu: 
a) prace, przy których oczy są narażone na kontakt  

z substancjami o wyraźnym działaniu drażniącym wzrok, jak 

pył węglowy i inne cząsteczki lub opary substancji żrących, 

b) prace z laserami, 

c) obserwowanie intensywnych punktów świetlnych, 

d) prace wymagające użycia lamp hakowych lub innych źródeł 

promieniowania ultrafioletowego, 

e) przedostać się do oczu ostrych cząsteczek, stopionych metali 

lub żrących płynów, 

f) prace w narażeniu na działanie substancji rakotwórczych, 

g) prace przy rozpylaniu płynów, 

h) prace z kwasami i roztworami żrącymi, środkami odkażającymi 

i substancjami do usuwania korozji. 
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ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 



EKSPOZYCJA ZAWODOWA 

Postępowanie poekspozycyjne – 3 etapy: 

– Postępowanie nieswoiste; 

– Postępowanie swoiste; 

– Zgłaszanie ekspozycji. 



EKSPOZYCJA ZAWODOWA  

- POSTĘPOWANIE NIESWOISTE 

• Natychmiast przemyć ranę- obficie dużą 

ilością letniej wody (bądź wodą z mydłem) 

• Nie tamować krwi! i nie wyciskać krwi! 

• Dezynfekcja rany (nie zaleca się używania środków 

które mogą denaturować biało np. jodyna, spirytus) 

• Założyć wodoodporny opatrunek 
*    jeśli skażone zostały spojówki, błony śluzowe, należy 

przepłukać je kilkakrotnie 0,9% NaCl lub wodą (nie używać 

środków dezynfekcyjnych na bazie alkoholu) 

 



EKSPOZYCJA ZAWODOWA 

- POSTĘPOWANIE SWOISTE  

Należy: 

- Zabezpieczyć sprzęt będący źródłem ekspozycji (jeśli to 

możliwe i bezpieczne!); 

- Pobrać 10 ml krwi do badań od osoby eksponowanej; 

- Jeśli źródłem ekspozycji jest pacjent należy pobrać próbkę 

krwi do badania- tylko i wyłącznie za zgodą tej osoby! 

- Zgłosić się na SOR do lekarza dyżurnego z wynikami 

badań (wypełnić indywidualną kartę ekspozycji); 

- Lekarz z SOR może kierować na konsultację do 

Wojewódzkiego Szpitala Chorób Infekcyjnych przy  

ul. Koszarowej 5 we Wrocławiu. 



EKSPOZYCJA ZAWODOWA 

- ZGŁASZANIE EKSPOZYCJI 

Niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu:  

- Bezpośredniego przełożonego 

- Lekarza dyżurnego na SOR 

- Służby BHP 
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Urządzenia i środki do mycia i dezynfekcji 
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Oddzielne pomieszczenia do spożywania posiłków 

oraz szatnie 
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Oddzielne pomieszczenia higieniczno–sanitarne  

i środki higieny 



ZAGROŻENIA CHEMICZNE 

Źródłem zagrożenia czynnikami chemicznymi są: 

• preparaty dezynfekcyjne- w wyniku częstego kontaktu powodują 

podrażnienia, uczulenia i zapalenia skóry, 

• leki cytostatyczne (tabletki, ampułki, iniekcje) 

• środki chemiczne anestezjologiczne, 

• substancje toksyczne, w tym rakotwórcze, np. tlenek etylenu 

stosowany w sterylizacji, 

• leki stosowane w inhalatoriach, 

• gazy medyczne (tlen leczniczy, podtlenek azotu, środek 

znieczulający), 

• substancje chemiczne występujące w powietrzu w postaci gazów, 

oparów lub aerozoli; 

• środki farmakologiczne (kleje tkankowe i do endoprotez). 
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Z uwagi na charakter pracy w środowisku ludzi chorych, 

Szpital jest tym miejscem, gdzie występuje wyjątkowa 

koncentracja zagrożeń substancjami i materiałami 

niebezpiecznymi. Dlatego też należy dążyć do utrzymania 

czystości w Szpitalu przez właściwie przeprowadzoną 

dezynfekcję: pomieszczeń, powierzchni, aparatury i narzędzi 

lekarskich, bielizny, rąk itp. 

W Szpitalu są stosowane substancje i materiały 

niebezpieczne, które mogą stanowić zagrożenie dla 

pracowników, pacjentów i innych osób przebywających na jego 

terenie.  
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L.p. 

Substancje, preparaty 

 i materiały 

niebezpieczne 

Miejsce zastosowania 

1 
Środki i preparaty 

dezynfekcyjne 
Cały Szpital 

2 

Środki recepturowe, 

substancje i odczynniki 

chemiczne 

Apteka Szpitalna,  

Dział Diagnostyki Laboratoryjnej,  

Zakład Patomorfologii i Cytologii Klinicznej.  

3 Gazy medyczne Oddziały szpitalne, Blok Operacyjny 

4 Gazy techniczne 
Dział Utrzymania Obiektu,  

Dział Diagnostyki Laboratoryjnej 

6 
Wywoływacze i 

utrwalacze  

Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej 

i Neuroradiologii – Pracownia mammografii 

Wykaz stosowanych w Szpitalu substancji, 

preparatów i materiałów niebezpiecznych 
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Leki cytostatyczne  

Oddział Kliniczny Angiologii, 

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

Dziecięcej, 

Oddział Kliniczny Nefrologiczny, 

Oddział Onkologii Klinicznej z Dziennym Oddziałem 

Onkologii,  

Oddział Kliniczny Okulistyczny – zespół sal zabiegowych, 

Oddział Kliniczny Reumatologii i Chorób Wewnętrznych,  

Oddział Kliniczny Urologii i Onkologii Urologicznej,  

Oddział Kliniczny Immunologii, Przeszczepiania Szpiku i 

Terapii Genowej,  

Oddział Kliniczny Ginekologiczno-Położniczy, 

Oddział Kliniczny Onkologii i Hematologii Dziecięcej 

z Pododdziałem Wzmożonego Nadzoru, 

Zakład Radiologii Ogólnej Zabiegowej i Neuroradiologii, 

Apteka Szpitalna. 

Wykaz stosowanych w Szpitalu substancji, 

preparatów i materiałów niebezpiecznych 
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Środki odurzające  

i psychotropowe 

Oddziały Szpitalne,  

Apteka Szpitalna 

Olej napędowy Agregaty prądotwórcze 

Glikol  Agregaty wody lodowej 

Farby i lakiery Dział Utrzymania Obiektu 

 

 

Wykaz stosowanych w Szpitalu substancji, 

preparatów i materiałów niebezpiecznych 
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Nazwa Zastosowanie Stanowiska w narażeniu 

Tlen medyczny 
Leczenie chorych z niewydolnością 

oddechową oraz podczas znieczuleń 

Lekarze i pielęgniarki przy 

zabiegach operacyjnych, 

pielęgniarki w oddziałach 

szpitalnych oraz obsługa gazów 

medycznych 

Podtlenek 

azotu 

Wziewne środki znieczulenia ogólnego  
Sewofluranum 

(Sevorane) 

Desfluran 

(Suprane) 

Sprężone 

powietrze 

Wytwarzanie próżni, napęd do 

aparatów 

i instrumentów chirurgicznych, 

inkubatorów 

Sprężony 

dwutlenek 

węgla 

Zabiegi mało inwazyjne (laparoskopia, 

artroskopia) 

Lekarze i pielęgniarki przy 

zabiegach operacyjnych oraz 

obsługa gazów medycznych 

 

 

Wykaz gazów medycznych stosowanych  

w Szpitalu 
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Wykaz gazów medycznych stosowanych w 

Szpitalu c.d. 

Azot 

Głębokie schładzanie chorych 

tkanek, schładzanie poparzeń 

u dzieci 

Technik fizjoterapii, 

fizjoterapeuta, obsługa 

gazów medycznych 

Mieszanka gazów  

Badania spirometryczne 
Lekarze i pielęgniarki 

KCZ przy badaniach 

Badania specjalistyczne 
Pokój badań USG parter 

FA (p.1.56) 

Argon 
Badania endoskopowe, zabiegi 

operacyjne 

Lekarz i pielęgniarki przy 

badaniach, zabiegach 

operacyjnych 
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Wykaz gazów technicznych stosowanych  

w Szpitalu 

Nazwa Zastosowanie Stanowiska w narażeniu 

Gaz propan - 

butan 

do badań mikrobiologicznych 

(palnik) 

Pracownicy Laboratorium 

Mikrobiologicznego (bud. J1) 

Hel 
do zasilania systemu 

chłodzenia MR 

Technicy, pielęgniarki i lekarze 

pracowni MR (bud J) 

 

 



ZAGROŻENIA CHEMICZNE 

Najczęstsze skutki działania środków 
chemicznych:  

- podrażnienia skóry,  

- uogólnione reakcje alergiczne, 

- podrażnienia błon śluzowych,  

- poparzenia bądź zatrucia. 



ZAGROŻENIA CHEMICZNE 

Sposoby ochrony przed zagrożeniami 
spowodowanymi przez czynniki chemiczne: 

• oznakowanie wszystkich stosowanych środków chemicznych  

w sposób widoczny i umożliwiający ich identyfikację; 

• wentylacja; 

• w miejscach szczególnego narażenia stosowanie środków 

hermetyzujących, np. komory laminarne w przypadku 

stosowania cytostatyków; 

• wyposażenie personelu medycznego w odzież ochronną 

i sprzęt ochrony indywidualnej; 

• oznakowanie miejsc niebezpiecznych znakami ostrzegawczymi. 



OZNAKOWANIE  

SUBSTANCJI CHEMICZNYCH 



Lp. Znaczenie 
Oznaczenie 

 literowe 

1. 1 Niestabilne materiały wybuchowe GHS 01 

2. Łatwopalna ciecz i pary. GHS 02 

3. Gazy i ciecze utleniające. GHS 03 

4. Gazy pod ciśnieniem, skroplone, skroplone schłodzone, rozpuszczone. GHS 04 

5. Działanie żrące. GHS 05 

6. Toksyczność ostra. GHS 06 

7. Toksyczność ostra, działanie drażniące na skórę i oczy. GHS 07 

8. 
Działa uczulająco, mutagennie, rakotwórczość, szkodliwe na 

rozrodczość, toksyczne. 
GHS 08 

9. 
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe 

zmiany. 
GHS 09 

Kategorię zagrożeń fizycznych stanowią substancje i mieszaniny 

chemiczne oznaczone kodem literowym:  GHS 01, GHS 02, GHS 03, GHS 04, 

GHS 05. 

Kategorię zagrożeń dla zdrowia stanowią substancje i mieszaniny 

chemiczne oznaczone kodem literowym:  GHS 05, GHS 06, GHS 07, GHS 08. 

Kategorię zagrożeń dla środowiska stanowią substancje i mieszaniny 

chemiczne oznaczone kodem literowym:  GHS 07 i GHS 09. 
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Czynniki chemiczne: 

Zapamiętaj od czerwca 2017 obowiązuje stosowanie nowych znaków 

graficznych na opakowaniach produktów niebezpiecznych 







ZAGROŻENIA FIZYCZNE 

Promieniowanie: 
 

 pola elektromagnetyczne- rezonans magnetyczny; 

 promieniowanie laserowe; 

 promieniowanie jonizujące - aparaty RTG; 

 promieniowanie nadfioletowe- lampy bakteriobójcze. 
 

Pożar / wybuch; 

Prąd elektryczny. 

 



ZAGROŻENIA MECHANICZNE 

• elementy ruchome urządzeń,  

• przemieszczające się materiały: transport żywności, 

transport odpadów, transport sprzętu 

• przemieszczający się ludzie: transport pacjentów, 

ruch chorych, ruch pracowników, 

• położenie stanowiska na innym poziomie niż otaczający 

teren (na wysokości, w zagłębieniu), 

• temperatura powierzchni wyposażenia technicznego 

 i materiałów,  

• ostre, wystające krawędzie, 

• wąskie, niskie przejścia i dojścia, 

• śliskie, nierówne powierzchnie 



PRZECIĄŻENIE FIZYCZNE - NORMY 

DŹWIGANIA I PRZEMIESZCZANIA 

Masa przedmiotów podnoszonych 

i przenoszonych nie może przekraczać: 

 

1) dla kobiet: 

   – 12 kg przy pracy stałej,  

            – 20 kg  przy pracy dorywczej. 

 

2) dla mężczyzn: 

   – 30 kg przy pracy stałej, 

    – 50 kg przy pracy dorywczej. 



PRZECIĄŻENIE FIZYCZNE - NORMY 

DŹWIGANIA I PRZEMIESZCZANIA 

Masa przedmiotów podnoszonych na wysokość 

powyżej obręczy barkowej nie może przekraczać: 

 

1) dla kobiet: 

   – 8 kg przy pracy stałej,  

            – 14 kg  przy pracy dorywczej. 

 

2) dla mężczyzn: 

   – 21 kg przy pracy stałej, 

    – 35 kg przy pracy dorywczej. 



PRZECIĄŻENIE FIZYCZNE - NORMY 

DŹWIGANIA I PRZEMIESZCZANIA 

Przy przenoszeniu na odległość przekraczającą 25 

metrów, masa przenoszonych przedmiotów nie 

może przekraczać: 

 

1) dla kobiet – 12 kg 

 
2) dla mężczyzn – 30 kg 



PRZECIĄŻENIE FIZYCZNE- NORMY 

DŹWIGANIA I PRZEMIESZCZANIA 

Przy przenoszeniu pod górę po nierównej 

powierzchni, pochylniach lub schodach, których 

maksymalny kąt nachylenia nie przekracza 300,  

a wysokość przekracza 4 metry, niezależnie od 

odległości, na jaką przedmioty są przenoszone, to 

masa tych przedmiotów nie może przekraczać: 
 

1) dla kobiet – 12 kg 
 

2) dla mężczyzn – 30 kg. 



PRZECIĄŻENIE FIZYCZNE- NORMY 

DŹWIGANIA I PRZEMIESZCZANIA 

Przy przenoszeniu pod górę po nierównej 

powierzchni, pochylniach lub schodach, których 

maksymalny kąt nachylenia przekracza 300,  

a wysokość przekracza 4 metry, niezależnie od 

odległości, na jaką przedmioty są przenoszone,  

to masa tych przedmiotów nie może przekraczać: 
 

1) dla kobiet: 

   – 8 kg przy pracy stałej,  

            – 12 kg  przy pracy dorywczej. 
 

2) dla mężczyzn: 

   – 20 kg przy pracy stałej, 

    – 30 kg przy pracy dorywczej. 



PRZECIĄŻENIE FIZYCZNE- NORMY 

DŹWIGANIA I PRZEMIESZCZANIA 

Przy zespołowym ręcznym przemieszczaniu 

przedmiotów dopuszczalne jest: 

przenoszenie przedmiotów, których długość 

przekracza 4 m oraz masa przekracza: 

30 kg dla mężczyzn i 20 kg dla kobiet, 

pod warunkiem aby na jednego pracownika 

przypadała masa nieprzekraczająca: 
 

1) dla kobiet: 

   – 10 kg przy pracy stałej,  

            – 17 kg  przy pracy dorywczej. 
 

2) dla mężczyzn: 

   – 25 kg przy pracy stałej, 

    – 42 kg przy pracy dorywczej. 



PRZECIĄŻENIE FIZYCZNE- NORMY 

DŹWIGANIA I PRZEMIESZCZANIA 

Podczas zespołowego ręcznego przemieszczania 

przedmiotów siła użyta przez pracownika 

niezbędna do zapoczątkowania ruchu przedmiotu, 

mierzona równolegle do podłoża, nie może 

przekraczać wartości: 
 

1) przy pchaniu dla kobiet – 100 N,  

2) przy pchaniu dla mężczyzn – 250 N, 

3) przy ciągnięciu dla kobiet – 80 N,  

4) przy ciągnięciu dla mężczyzn – 210 N. 

 



PRZECIĄŻENIE FIZYCZNE - NORMY 

DŹWIGANIA I PRZEMIESZCZANIA 

Od 1 maja 2017 r. dopuszczalna masa ładunku 

przemieszczanego na wózku po terenie płaskim  

o twardej i gładkiej nawierzchni, łącznie z masą 

wózka, nie może przekraczać przy przemieszczaniu 
po terenie o nachyleniu  nieprzekraczającym 5%: 
1) dla kobiet: 

 – na wózku 2-kołowym – 140 kg, 

– na wózku 3- i więcej kołowym – 180 kg; 

2) dla mężczyzn:  

 – na wózku 2-kołowym – 350 kg, 

 – na wózku 3- i więcej kołowym– 450 kg. 



PRZECIĄŻENIE FIZYCZNE- NORMY 

DŹWIGANIA I PRZEMIESZCZANIA 

Od 1 maja 2017 r. dopuszczalna masa ładunku 

przemieszczanego na wózku po terenie płaskim  

o twardej i gładkiej nawierzchni, łącznie z masą 

wózka, nie może przekraczać przy przemieszczaniu 
po terenie o nachyleniu większym niż 5%: 
1) dla kobiet: 

 – na wózku 2-kołowym – 100 kg, 

 – na wózku 3- i więcej kołowym – 140 kg; 
 

2) dla mężczyzn:  

 – na wózku 2-kołowym – 250 kg, 

 – na wózku 3- i więcej kołowym – 350 kg. 



PRZECIĄŻENIE FIZYCZNE - NORMY 

DŹWIGANIA I PRZEMIESZCZANIA 

W przypadku przemieszczania ładunku na wózkach 

po nawierzchni nierównej lub nieutwardzonej  

– dopuszczalna masa ładunku, łącznie z masą 

wózka, nie może przekraczać 60% wartości 

wskazanych powyżej (§ 21 ust. 2 rozporządzenia w 

sprawie bhp przy ręcznych pracach 

transportowych oraz innych związanych z 

wysiłkiem fizycznym). 
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Przemieszczanie pacjentów za pomocą 

poruszanych ręcznie wózków i łóżek 
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Wózki wykorzystywane do wewnętrznego 

transportu ręcznego 
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Wózki wykorzystywane do wewnętrznego 

transportu ręcznego 



ZAGROŻENIA PSYCHOSPOŁECZNE 

• Agresja pacjenta 

• Stres 

• Wypalenie zawodowe 
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Teren Szpitala objęty jest całkowitym zakazem palenia wyrobów 

tytoniowych oraz e-papierosów. Obiekt Szpitala stanowi strefę 

bezdymową. 
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Obowiązki pracowników 

w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

 

Do obowiązków każdego pracownika 

należy przestrzeganie przepisów 

ochrony przeciwpożarowej. 
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Obowiązki pracowników w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej 
 

W szczególności pracownik powinien: 

a) uczestniczyć w szkoleniach z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 
 

b) zapoznać się z instrukcjami bezpieczeństwa pożarowego, 
 

c) zapobiegać powstawaniu czynników wywołujących pożary, 
 

d) znać zasady alarmowania i postępowania na wypadek pożaru, 
 

e) znać miejsce rozmieszczenia, przeznaczenie oraz obsługę, 
 

f) podręcznego sprzętu gaśniczego, 
 

g) znać zasady gaszenia pożarów w zarodku przy użyciu 

podręcznego sprzętu gaśniczego, 
 

h) znać zasady prowadzenia ewakuacji. 
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Po zadziałaniu SSP  
udrożnij drogi ewakuacyjne  
oraz dostęp do podręcznych  
środków gaśniczych!!!        

Zlokalizuj miejsce wystąpienia  
zagrożenia i w miarę możliwości  

przystąp do tłumienia ognia  
podręcznymi środkami gaśniczymi. 

W przypadku zaistnienia pożaru,  

powiadamiam  Dyżurnego LCN  

dzwoniąc pod nr 71-733-1770 

lub 662-232-549,  podając dokładne  

dane o miejscu i rozmiarach pożaru, 

imię i nazwisko zgłaszającego. 

Po potwierdzeniu zgłoszenia,  
udaj się do wyjść ewakuacyjnych,  

powiadamiając o pożarze  
napotkanych innych użytkowników 

zagrożonego obiektu. 

UDROŻNIJ DROGI  

EWAKUACYJNE. 

ZLOKALIZUJ OGIEŃ 

UŻYJ PODRĘCZNYCH 

ŚRODKÓW GAŚNICZYCH. 

POWIADOM  

Dyżurnego LCN 

nr 71-733-1770 

lub 662-232-549 

UDAJ SIĘ DO WYJŚĆ 

EWAKUACYJNYCH 

POWIADOM INNYCH. 
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Po zauważeniu dymu lub ognia  
ostrzeż innych pracowników  

o zagrożeniu. 

Przystąp do gaszenia, używając  
podręcznych środków gaśniczych. 

W przypadku zaistnienia pożaru,  
Powiadamiam  Dyżurnego LCN dzwoniąc  

pod nr 71-733-1770 lub 662-232-549, 
 podając dokładne dane o miejscu  

i rozmiarach pożaru, imię i nazwisko 
 zgłaszającego.  

Po potwierdzeniu zgłoszenia,  
udaj się do wyjść ewakuacyjnych,  

powiadamiając o pożarze napotkanych  
innych użytkowników zagrożonego  

obiektu. 

OSTRZEŻ INNYCH  

PRACOWNIKÓW. 

POWIADOM. 

Dyżurnego LCN 71-7331770 

662 232 549  

UŻYJ PODRĘCZNYCH 

ŚRODKÓW GAŚNICZYCH. 

UDAJ SIĘ DO WYJŚĆ 

EWAKUACYJNYCH 

POWIADOM INNYCH. 

Wyłącz urządzenia wentylacyjne,  
transportowe i grzewcze, zamknij  

główny zawór gazu, w razie potrzeby  
wyłącz spod napięcia urządzenia  

elektryczne. 

WYŁĄCZ WSZELKIE 

URZĄDZENIA SPOD NAPIĘCIA 

ZAKRĘĆ ZAWORY GAZU. 
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W razie zauważenia ognia, dymu należy:  

a) powiadomić o pożarze lub innym niebezpieczeństwie osoby 

znajdujące się w sąsiedztwie, klinice, zakładzie, oddziale, 

dziale, pracowni lub obiekcie, 

b) telefonicznie lub w inny sposób zawiadomić, Dyżurnego 

LCN podając rodzaj zagrożenia: 

– gdzie się pali – adres, nazwa obiektu, kondygnacja, 

– co się pali – dach, pomieszczenie, magazyn, archiwum, 

szatnia, gabinet lekarski, biuro, piwnica, 

– czy jest zagrożone życie ludzkie, 

– swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu z którego się 

dzwoni. 

a)  po odłożeniu słuchawki chwilę odczekać na sprawdzenie 

wiarygodności zgłoszenia powiadomić,  

b) przystąpić do gaszenia ognia podręcznymi środkami 

gaśniczymi. 
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Grupy pożarów według rodzaju palącego się materiału i sposobu 

jego spalania: 

A pożary ciał stałych pochodzenia organicznego, przy  spalaniu, 

których występuje zjawisko spalania żarowego  

(np. drewna, papieru, tkanin); 

B pożary cieczy palnych i substancji stałych topiących się pod 

wpływem temperatury (benzyna, alkohol, oleje, tłuszcze, 

lakiery); 

C pożary gazów palnych (np. propanu, acetylenu, gazu 

ziemnego); 

D pożary metali (magnez, sod, uran, itd.); 

F pożary tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych. 

 W zależności od grupy pożaru stosuje się odpowiednie środki 

gaśnicze. 

Rodzaje podręcznego sprzętu gaśniczego 

oraz zakres stosowania środków gaśniczych. 
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Rodzaje podręcznego sprzętu gaśniczego w USK 
 

Gaśnice proszkowe typu GP-6 
 

Zastosowanie – pożary grupy A, B, C. 

A - ciała stałe palne, żarzące się 

B - substancje ciekłe tworzące płomienie 

C - gazy palne  

 

Gaśnica GP-6 z proszkiem ABC przeznaczona jest do 

gaszenia pożarów w zarodku. Szczególnie zalecana jest do 

zabezpieczania różnych typów samochodów, garaży, 

magazynów, hurtowni, zakładów przemysłowych  

i energetycznych, biur szkół, hoteli, mieszkań oraz budynków 

jedno i wielorodzinnych. Konstrukcja denka ze stopą umożliwia 

stacjonarne użytkowanie gaśnicy, dodatkowo można ją 

wyposażyć w wieszak do montażu gaśnicy na ścianie.  
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Hydranty wewnętrzne 
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Hydranty zewnętrzne 
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Przyczyny powstawania pożarów mogą być różne. 
  

Bardzo często są uzależnione od działania człowieka i wynikają  

z jego niedbalstwa, nieostrożności i lekceważenia przepisów 

przeciwpożarowych. 
 

Najczęściej spotykane przyczyny powstawania źródeł pożarów to: 

a) nieostrożność przy posługiwaniu się otwartym ogniem 

(papierosy, ognisko, lampy naftowe), 

b) nieostrożność przy posługiwaniu się substancjami 

łatwopalnymi, 

c) nieostrożność przy prowadzeniu prac pożarowo 

niebezpiecznych (np. wykonywanie prac remontowo-

budowlanych z użyciem ognia w pobliżu materiałów palnych), 

d) wady urządzeń i instalacji elektrycznych oraz ich 

nieprawidłowa eksploatacja, 

e) wady elektrycznych urządzeń ogrzewczych oraz ich 

nieprawidłowa eksploatacja, 
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POŻAR  

jest to niekontrolowany proces palenia, w miejscu do tego nie 

przeznaczonym. 

INNE MIEJSCOWE ZAGROŻENIE  

jest to zdarzenie wynikające z rozwoju cywilizacyjnego  

i naturalnych praw przyrody nie będące pożarem ani klęską 

żywiołową, stanowiące zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub 

środowiska, któremu zapobieżenie lub którego usunięcie skutków 

nie wymaga zastosowania nadzwyczajnych środków. 
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KLĘSKA ŻYWIOŁOWA  

jest to katastrofa naturalna lub awaria techniczna, których skutki 

zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich 

rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc  

i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu 

nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów 

i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod 

jednolitym kierownictwem. 
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Przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się 

pożarów: 
 

a) wady oraz nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych 

na paliwo stałe, ciekłe i gazowe, 

b) wady urządzeń mechanicznych oraz nieprawidłowa ich 

eksploatacja (np. pozostawianie pracujących urządzeń bez 

opieki i fachowego nadzoru), 

c) nieprawidłowe magazynowanie substancji niebezpiecznych, 

d) wady procesów oraz nieprzestrzeganie reżimów 

technologicznych, 

e) samozapalenie się materiałów, wyładowania elektryczności, 

f) podpalenia. 
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Sposoby użycia  

gaśnicy proszkowej przy gaszeniu pożaru: 

A - ciała stałe palne, żarzące się 
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Sposoby użycia  

gaśnicy proszkowej przy gaszeniu 

pożaru: 

B - substancje ciekłe tworzące płomienie 
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Postępowanie w razie wypadku,  

w tym organizacja i zasady udzielania 

pierwszej pomocy. 
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Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach 

Pod pojęciem pierwszej pomocy rozumiemy szybkie, 

zorganizowane działanie prowadzone przez osoby (osobę) 

z otoczenia ofiary nieszczęśliwego wypadku. Sprawne i w miarę 

kompetentne działanie przy udzielaniu pierwszej pomocy ma 

bardzo często decydujące znaczenie dla dalszych rezultatów 

leczenia przez fachowy personel medyczny - często decyduje  

o życiu osoby poszkodowanej. Pierwszej pomocy zwykle 

udziela się na miejscu wypadku. 

Jeżeli świadkami wypadku jest więcej osób, jedna z nich 

powinna objąć kierownictwo akcją ratowniczą, do czasu 

przybycia pomocy fachowej. 



." Kodeks karny art. 162  

    „Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym 

bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego 

uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić 

bez narażania siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo 

utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega 

karze pozbawienia  

wolności do lat 3.” 

Art. 162. § 1. Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 

1997, Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) 
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Postępowanie osoby (osób) ratującej powinno 

wyglądać następująco: 
a) ocena zdarzenia, podjęcie działania; 

b) jak najszybsze usunięcie czynnika działającego na poszkodowanego; 

c) ocena zaistniałego zagrożenia dla życia poszkodowanego; 

d) sprawdzenie tętna; 

e) sprawdzenie oddechu oraz drożności dróg oddechowych; 

f) ocena stanu przytomności; 

g) ustalenie rodzaju urazu (rany, złamania itp.); 

h) zabezpieczenie chorego przed możliwością dodatkowego urazu lub 

innego zagrożenia (np. wyniesienie poszkodowanego z miejsca 

działania czynników toksycznych); 

i) wezwanie pomocy fachowej (lekarza interwencyjnego, pogotowia 

ratunkowego itd.); 

j) zorganizowanie transportu poszkodowanego (jeśli nie ma możliwości 

szybkiego dotarcia lekarza). 
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W USK zgodnie z procedurą P-DP-1/2016 „Zasady 

organizowania pomocy w przypadku zasłabnięcia / pogorszenia 

stanu zdrowia pacjentów znajdujących się na terenie kliniki, 

poza terenem kliniki, osób odwiedzających i pracowników”  

pkt 4.1. każdy pracownik szpitala bez względu na formę 

zatrudnienia oraz bez względu na zajmowane stanowisko, 

zobowiązany jest do zorganizowania i udzielenia pomocy każdej 

osobie tego wymagającej niezależnie od tego w jakim miejscu 

na terenie szpitala znajduje się osoba wymagająca pomocy.  

 

Ponadto każdy pracownik zna numer telefonu do lekarza 

interwencyjnego OAiIT tel. 668324072 lub do lekarzy 

dyżurnych O A i I T 71-733-2311, 71-733-2320 lub do 

Dyżurnego LCN 71-733-1770 lub 662 232 549.  
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Pierwszy pracownik - który spotka osobę wymagającą pomocy 

zwany dalej organizującym Pomoc, podejmuje udzielanie i 

zorganizowanie pomocy. Zatrzymuje /powiadamia osoby, które są 

w pobliżu i rozpoczyna udzielanie pomocy zgodnie z posiadaną 

wiedzą, kompetencjami i kwalifikacjami.  

 

Organizujący Pomoc - jest odpowiedzialny za skuteczne 

zorganizowanie pomocy Sam dzwoni do lekarza interwencyjnego 

OAiIT lub poleca innej osobie wykonanie takiego telefonu lub 

poleca pilne osobiste zawiadomienie OAiIT - 2 piętro budynek B. 

OAiIT tel. 668-324-072 lub lekarzy dyżurnych OAiIT 71-733-2311, 

71-733-2320 lub do Dyżurnego LCN 71-733-1770 lub 662-232-

549, który powiadamia lekarza interwencyjnego.  
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Jeśli pierwszym pracownikiem, który spotka osobę wymagające 

udzielenia pomocy będzie pracownik niemedyczny, to 

organizującym Pomoc jest on sam do czasu pojawienia się 

pierwszego pracownika medycznego w miejscu zdarzenia, który 

automatycznie przejmuje zadania Organizującego Pomoc. 

Należy podkreślić, że organizującym Pomoc będzie zawsze lekarz  

niezależnie od tego, w którym momencie włączy się on  

w udzielenie i zorganizowanie pomocy. 
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 Znaki ochrony przeciwpożarowej 

wykorzystywane przy zabezpieczeniu 

procesu ewakuacji  

 

Znaki Bezpieczeństwa Ewakuacyjne  

PN EN ISO 7010:2011   
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Wyjście ewakuacyjne (lewo- i prawostronne). 

Wskazuje drogę ewakuacji do bezpiecznego miejsca.  

Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego  

– w górę (lewostronny, prawostronny)  
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Pchać aby otworzyć drzwi (lewe, prawe). 

Wskazuje, iż po naciśnięciu drzwi otwierają się na lewo (prawo).  

Ciągnąć aby otworzyć drzwi (lewe, prawe). 

Wskazuje, iż po pociągnięciu drzwi otwierają się na lewo (prawo).  

Przesunąć aby otworzyć drzwi (lewe, prawe). 

Wskazuje, iż po przesunięciu drzwi otwierają się na lewo (prawo).  
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Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w dół (lewostronny, prawostronny)  

Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w dół w lewo (prawo)  

Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w górę w lewo (prawo)  
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Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego 

 – do góry (lewostronny, prawostronny)  

Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w lewo (prawo) 
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Alarm pożarowy. Wskazuje miejsce,  

w którym znajduje się przycisk alarmowy.  

Gaśnica proszkowa.  

Hydrant wewnętrzny 

Do przeciwpożarowego wyłącznika prądu 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 
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PIERWSZA POMOC 

PRZEDMEDYCZNA 
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 Zadaniem osoby udzielającej pierwszej pomocy jest 

utrzymanie przy życiu poszkodowanego i nie dopuszczenie 

do powstania dalszych powikłań do chwili przybycia lekarza 

interwencyjnego.  
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Zasady udzielania pierwszej pomocy jeśli osoba 

jest przytomna 

Udzielanie pierwszej pomocy można podzielić na następujące 

etapy: 

1.Ocenić sytuację – co się stało, czy jestem w stanie pomóc, 

czy pomoc drugiej osobie nie stwarza dla mnie zagrożenia;  

W przypadku stwierdzenia, że pomoc  drugiej osobie może 

stanowić bezpośrednie niebezpieczeństwo dla mnie lub innej 

osoby  dzwonimy po odpowiednie służby – to już jest 

pomoc;                      
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Nawiązać kontakt werbalny z poszkodowanym – 

poszturchując delikatnie za ramię krzyczymy:  

Halo, czy Pan/Pani mnie słyszy? 

 Proszę otworzyć oczy!  

W przypadku, gdy osoba jest przytomna należy zadać pytania 

 i zebrać następujące informacje:  

Jakie jest imię i nazwisko poszkodowanego?  

Co się stało?  

Jak można pomóc?  

Czy poszkodowany bierze jakieś leki?  

Czy jest na coś chory, uczulony?  

Czy powiadomić kogoś z rodziny? 
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Zapewnić pomoc drugiej osoby – może być ona przydatna 

podczas udzielania pierwszej pomocy, kontaktu ze służbami 

ratunkowymi, zmiany osoby wykonującej czynności 

resuscytacyjno krążeniowo-oddechowe.  

W celu zapewnienia sobie wsparcia dodatkowej osoby 

należy zwrócić się bezpośrednio do niej: 

Pan w czarnej marynarce,  

Pani w różowych spodniach, proszę  

mi  pomóc! 
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Wezwanej osobie nakazać wykonać telefon pod numer 

668324072 (Lekarz Interwencyjny) lub 71-733-2311 mówiąc: 

 

Proszę zadzwonić pod numer 668324072 , 

 powiedzieć, że jesteśmy na korytarzu bud. H, parter obok szatni , 

poszkodowany w wieku 45 lat jest przytomny,  

ciężko oddycha, posiada następujące urazy: …  

Czy zrozumiał Pan? Jak się Pan dodzwoni, to proszę mi  

o tym powiedzieć 
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NUMERY TELEFONÓW ALARMOWYCH W USK 

 

71-733-2320 / 2311 oraz 668-324-072  – LEKARZ 

INTERWENCYJNY 
 

71-733-1770 oraz 662-232-549 – DYŻURNY LOKALNEGO  

                                                     CENTRUM NADZORU 
 

71-733-1760 – STARSZY SPECJALISTA OCHRONY     

         PRZECIWPOŻAROWEJ; 

 

71-733-1760 – STARSZY SPECJALISTA DS. OCHRONY           

BEZPOSREDNIEJ 
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NUMERY TELEFONÓW ALARMOWYCH we WROCŁAWIU 

112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego  

999 – Pogotowie Ratunkowe  

998 – Straż Pożarna 

997 – Policja  

986 – Straż Miejska 

71-770-2222 – Centrum Zarządzania Kryzysowego 
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Stosownie do urazu udzielamy pierwszej pomocy. 

 

Czekamy przy poszkodowanym  

na przybycie lekarza interwencyjnego 
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1. Upewnij się, czy poszkodowany i wszyscy świadkowie 

zdarzenia są bezpieczni.  

2. Sprawdź reakcję poszkodowanego: delikatnie potrząśnij za 

ramiona i głośno zapytaj: "Czy wszystko w porządku?"  

3. Jeżeli poszkodowany nie reaguje:  

• głośno zawołaj o pomoc,  

• odwróć poszkodowanego na plecy, a następnie udrożnij jego 

drogi oddechowe, wykonując odgięcie głowy  

i uniesienie żuchwy 
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• umieść jedną rękę na czole poszkodowanego i delikatnie 

odegnij jego głowę do tyłu, pozostawiając wolny kciuk i palec 

wskazujący tak, aby zatkać nimi nos jeżeli potrzebne będą 

oddechy ratunkowe, opuszki palców drugiej ręki umieść na 

żuchwie poszkodowanego, a następnie unieś ją w celu 

udrożnienia dróg oddechowych.  
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4. Utrzymując drożność dróg oddechowych wzrokiem, 

słuchem i dotykiem poszukaj prawidłowego oddechu  

• oceń wzrokiem ruchy klatki piersiowej,  

• nasłuchuj przy ustach poszkodowanego szmerów 

oddechowych,  

• staraj się wyczuć ruch powietrza na swoim policzku.   



5. Jeżeli oddech jest prawidłowy:  

 ułóż poszkodowanego w pozycji bezpiecznej,  

 wyślij kogoś lub sam udaj się po pomoc (wezwij pogotowie- 

wykonaj telefon o pomoc),  

 regularnie oceniaj oddech 

140 



Układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej 
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6. Jeżeli oddech nie jest prawidłowy:  

• wyślij kogoś po pomoc, a jeżeli jesteś sam, zostaw 

poszkodowanego i wezwij pogotowie, wróć i rozpocznij 

uciskanie klatki piersiowej zgodnie z poniższym opisem: 

•  uklęknij obok poszkodowanego,  ułóż nadgarstek jednej ręki 

na środku klatki piersiowej poszkodowanego, ułóż nadgarstek 

drugiej ręki na już położonym, 
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• spleć palce obu dłoni i upewnij się, że nie będziesz wywierać 

nacisku na żebra poszkodowanego; nie uciskaj nadbrzusza 

ani dolnego końca mostka,  

• pochyl się nad poszkodowanym, wyprostowane ramiona 

ustaw prostopadle do mostka i uciskaj na głębokość 4-5 cm, 

po każdym uciśnięciu zwolnij nacisk na klatkę piersiową, nie 

odrywając dłoni od mostka. 
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• powtarzaj uciśnięcia z częstotliwością 100/min (nieco mniej 

niż 2 uciśnięcia/s), okres uciskania i zwalniania nacisku 

(relaksacji) mostka powinien być taki sam.  

• połącz uciskanie klatki piersiowej z oddechami ratowniczymi 
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• kontynuuj uciskanie klatki piersiowej i oddechy 

ratownicze w stosunku 30 : 2,  

• przerwij swoje działanie w celu sprawdzenia stanu 

poszkodowanego tylko wtedy, gdy zacznie on 

prawidłowo oddychać. W innym przypadku nie 

przerywaj resuscytacji.  
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• Jeżeli nie jesteś w stanie lub nie chcesz wykonywać 

oddechów ratowniczych, zastosuj uciśnięcia klatki piersiowej.  

• Jeżeli stosujesz wyłącznie uciśnięcia klatki piersiowej, 

wykonuj je bez przerwy, z częstotliwością 100 uciśnięć /min  

• Przerwij swoje działanie w celu sprawdzenia stanu 

poszkodowanego tylko wtedy, jeżeli zacznie on prawidłowo 

oddychać. W innym przypadku nie przerywaj resuscytacji  
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• Kontynuuj resuscytację do czasu gdy:  

• przybędą wykwalifikowane służby medyczne i przejmą 

działania,  

• poszkodowany zacznie prawidłowo oddychać,  

• ulegniesz wyczerpaniu.  
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Zalecane następujące sekwencję postępowania w celu 

ułożenia poszkodowanego w pozycji bezpiecznej 

• zdejmij okulary poszkodowanego, uklęknij przy 

poszkodowanym i upewnij się, że obie nogi są 

wyprostowane,  

• rękę bliższą tobie ułóż pod kątem prostym w stosunku 

do ciała, a następnie zegnij w łokciu pod kątem prostym 

tak, aby dłoń ręki była skierowana do góry,  
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• dalsza rękę przełóż w poprzek klatki piersiowej i 

przytrzymaj stroną grzbietową przy bliższym tobie policzku,  

• drugą swoją ręką złap za dalszą kończynę dolną tuż 

powyżej kolana i podciągnij ją ku górze, nie odrywając 

stopy od podłoża  

• przytrzymując dłoń dociśniętą do policzka, pociągnij za 

dalszą kończynę dolną tak, by ratowany obrócił się na bok 

w twoim kierunku. 
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• ułóż kończynę, za którą przetaczałeś poszkodowanego w 

ten sposób, zarówno staw kolanowy jak i biodrowy były 

zgięte pod kątem prostym,  

• odegnij głowę ratowanego ku tyłowi by upewnić się, że 

drogi oddechowe są drożne, gdy jest to konieczne, ułóż 

rękę ratowanego pod policzkiem tak, by utrzymać głowę w 

odgięciu, 

•  regularnie sprawdzaj oddech. 



Zranienia 

Rozróżniamy rany: 

 cięte – zadane ostrym przedmiotem lub narzędziem  

(np. nóż, brzeg blachy), 

 rąbane – zadane z pewną siłą ostrym narzędziem lub 

przedmiotem (np. spadającym). Rany te zwykle są głębokie  

i dochodzą niekiedy do kości, 

 kłute – zadane zwykle ostro zakończonym narzędziem  

(np. gwóźdź, scyzoryk, śrubokręt). Rany te mają niewielkie 

otwory, ale często są głębokie, szczególnie groźne gdy dotyczą 

powłok brzusznych, 

 szarpane – powstają najczęściej w wyniku pochwycenia  

(np. przez wirujące części maszyn), 
153 
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Pamiętajmy, 

opatrując rany 

dbajmy zawsze  

o własne 

bezpieczeństwo 

używajmy 

rękawiczek 

ochronnych 
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Postępowanie przy zranieniu: 

 natychmiastowe zatrzymanie krwotoku, zastosowanie opaski 

uciskowej,  jałowych opatrunków, oczyszczenie rany z ciał 

obcych odprysków drewna, metalu, betonu, (tylko wówczas jeśli 

ich usunięcia nie spowoduje zwiększenia krwawienia),  

nie usuwamy z rany dużych wbitych ciał obcych 
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Natychmiastowe zatrzymanie krwawienia  

poprzez użycie opatrunków uciskowych 
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Postępowanie przy zranieniu: 

 zabezpieczenie rany przed zakażeniem poprzez oczyszczenie 

okolicy rany środkiem dezynfekującym (eterem, spirytusem lub 

produktem z zawartością alkoholu) w promieniu 4-5 cm 

począwszy od brzegów rany na zewnątrz. 
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Postępowanie przy zranieniu: 

 Głębokich ran nie należy przemywać żadnymi płynami 

antyseptycznymi, nie wcierać a jedynie pokryć jałowym 

opatrunkiem i zabandażować . 
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 w przypadku rany zanieczyszczonej obficie przemyć 3% 

roztworem wody utlenionej, miejsce zranione przykryć 

wyjałowioną gazą, opatrunek zamocować bandażem, 

przylepcem bądź chustą trójkątną – w zależności od wielkości 

zranienia 

 wszystkich chorych (zranionych) z poważniejszymi 

uszkodzeniami należy natychmiast kierować do szpitala. 

Właściwa pomoc lekarska powinna być udzielona do 6-8 godzin 

od chwili zranienia. UWAGA: Ranny, którego rany są 

zanieczyszczone ziemią lub kurzem powinien obowiązkowo 

otrzymać surowicę przeciw tężcową.  
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 Krwotoki 

• krwotokiem nazywamy szybki i obfity wylew krwi  

z uszkodzonego naczynia krwionośnego. “Skąpe” 

wypływanie krwi w tempie wolnym nazywamy krwawieniem. 

• krwotoki w zależności od drogi wypływu dzielimy na: 

 zewnętrzne – gdy krew wypływa na zewnątrz ciała, 

zarówno z ciała jak i otworów naturalnych (jama ustna, 

nos, odbytnica itp.) 
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 wewnętrzne – gdy krew dostaje się do jam ciała (np. jama 

opłucnej, jama otrzewnej itp.) 

• W zależności od rodzaju uszkodzonego naczynia 

wyróżniamy krwotoki:  

• żylne,  

• tętnicze,  

• miąższowe (np. uszkodzenia wątroby, śledziony 

• mieszane (dowolne połączenia powyższych trzech typów) 



165 

Opatrywanie rany klatki 

piersiowej przy użyciu opatrunku 

z foli i plastra, uszczelnienie rany 

przed zapadnięciem się płuca. 
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Pierwsza pomoc: 

Upływ krwi z tętnic zatrzymuje się doraźnie poprzez: 

• ucisk krwawiącego naczynia palcami – tętnice przyciska się 

do kości powyżej miejsca zranienia,  

•  przy krwotokach z tętnicy szyjnej i skroniowej – poniżej 

miejsca zranienia, 

• założenie opatrunku uciskowego – doraźnie zatrzymać 

krwawienie (ucisk palcami) – położyć kilkakrotnie złożony 

opatrunek jałowej gazy – mocno zabandażować. 

UWAGA: Nasiąkniętego krwią opatrunku nie należy usuwać a jedynie 

okryć czystym nałożonym na wierzch. Zaopatrzenie krwawiącej rany 

należy zawsze dokonywać w jednorazowych rękawiczkach ochronnych. 
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KRWAWIENIE Z NOSA:  

• W razie krwawienia z nosa należy przyjąć pozycję siedzącą  

z głową pochyloną do przodu. Skrzydełka nosa delikatnie 

ścisnąć dwoma palcami przez okres minimum 10 minut.  

Jeżeli krwawienie nie ustanie do 30 min. Należy skontaktować 

się z lekarzem.  
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• Krwotoki wewnętrzne (np. po upadku z wysokości, uderzeniu, 

zgnieceniu) – jak najszybsze przekazanie poszkodowanego 

fachowym służbom medycznym. 
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Pomoc przy napadach padaczkowych 
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Pomoc przy napadach padaczkowych 
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Złamania dzielimy na: 

zamknięte – gdzie przy uszkodzeniu kości oraz okolicznych 

tkanek (mięśnie nerwy, naczynia krwionośne) nie ulega 

uszkodzeniu skóra, 

 otwarte – skóra ulega przerwaniu 

Objawami złamania kończyny mogą być: 

- zniekształcenia 

- ból samoistny i uciskowy, nasilający się przy próbach ruchu 

- obrzęk tkanek i krwiak 

- odcinkowe zaczerwienienie lub bladość 

- nieprawidłowe ustawienie kończyny 

- nieprawidłowa ruchomość. 
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Pierwsza pomoc: 

Do zaopatrywania urazów kończyny przystępujemy po 

sprawdzeniu i zabezpieczeniu podstawowych funkcji 

życiowych osoby poszkodowanej (oddychanie, krążenie). 

Podstawą zaopatrzenia, na miejscu zdarzenia, złamanej 

kończyny jest jej unieruchomienie. 
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Złamania otwarte należy niezwłocznie zakryć grubym sterylnym 

opatrunkiem, w żadnym wypadku nie wolno dotykać widocznych 

uszkodzonych kości. Unieruchomić złamaną kończynę stosując zasadę 

unieruchomienia dwóch sąsiadujących ze złamaniem stawów (np. przy 

złamaniu kości przedramienia: staw nadgarstkowy i staw łokciowy) zapewnić 

transport do lekarza w celu dokonania fachowych oględzin złamania. 
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• Do unieruchomienia kończyny należy stosować specjalne 

szyny a przy ich braku wszelkie możliwe środki spełniające 

zadanie usztywniające. 

Celem uruchomienia jest: 

• Zmniejszenie bólu, 

• Ułatwienie opanowania krwawienia w przypadku złamań 

otwartych, zapobieganie uszkodzeniom wtórnym tkanek 

miękkich 

• Podstawowe zasady uruchamiania to: 

Przy złamaniu kości długiej należy unieruchomić przynajmniej 

dwa sąsiadujące z nią stawy. Przy uszkodzeniu stawu należy 

unieruchomić kość tworzące ten staw. 
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    ZŁAMANIA KOŃCZYNY GÓRNEJ:  

Przy złamaniach kości kończyny górnej najprostszym sposobem 

unieruchomienia jest przybandażowanie jej, zgiętej w stawie 

łokciowym, do tułowia. Po urazie dłoni, nadgarstka czy 

przedramienia wystarczające jest oparcie ręki na chuście 

trójkątnej zawiązanej na szyi. Niezależnie od rodzaju opatrunku, 

opuszki palców zawsze powinny być widoczne. 
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ZŁAMANIA KOŃCZYNY DOLNEJ:  

Do unieruchomienia złamanej kończyny dolnej, jako szyna, 

może być użyta deska, laska, kij itp. Gdy brak odpowiednich 

materiałów nogę złamaną należy przybandażować do nogi 

zdrowej. Kończyna dolna powinna być stabilizowana  

w pozycji wyprostowanej ze stopą zgiętą pod kątem prostym. 
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Zwichnięcia 

• Zwichnięciem nazywamy częściowe lub całkowite przemieszczenie 

jednej lub kilku kości w obrębie stawu. Oprócz przemieszczenia 

dochodzi zazwyczaj do uszkodzenia torebki stawowej oraz 

wiązadeł. 

• Objawy zwichnięcia: 

ostry ból występujący w stawie 

zniekształcenie stawu 

zniesienie lub ograniczenie ruchu w stawie 
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• Pierwsza pomoc: 

- przyłożyć zimny okład na zwichnięty staw  

- unieruchomić staw za pomocą szyny i opaski 

- przetransportować chorego do lekarza (przy zwichnięciach 

stawów: kolanowego, biodrowego i skokowego – w pozycji 

leżącej)  
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Urazy termiczne: 

a) oparzenia: 

Ze względu na głębokość uszkodzenia skóry lub tkanki 

podskórnej wyróżnia się cztery stopnie oparzeń: I, II, III i IV. 
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I stopień – pojawienie się na skórze zaczerwienienia 

z towarzyszącym mu piekącym bólem. 
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II stopień – pojawienie się na podłożu rumieńcowym pęcherzyków 

wypełnionych płynem surowiczym oraz charakterystycznym 

występowaniem silnego bólu 
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III stopień – oparzenie dotyczy także tkanki podskórnej, skóra 

przybiera barwę białą, szarą lub ciemnobrązową 
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IV stopień – zwęglenie tkanek i daleko posunięta martwica 
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Pierwsza pomoc: 

  - przerwać kontakt z czynnikami parzącymi, 

  - zmniejszyć występujący ból przez polewanie czystą i zimną 

wodą przez kilkanaście minut (oprócz zmniejszenia bólu woda 

zapobiega powstawaniu głębokich oparzeń) oraz przez 

podawanie środków przeciwbólowych. W przypadku 

oparzenia związkami chemicznymi należy je zmyć pod silnym 

strumieniem zimnej wody. 
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Pierwsza pomoc: 

- zabezpieczyć oparzoną powierzchnię przed zakażeniem 

poprzez zastosowanie opatrunku (np. jałowa gaza) przy 

oparzeniach I, II, III stopnia małych powierzchni ciała oraz 

przez przykrycie czystymi prześcieradłami, serwetami, 

rozwiniętymi płatami przy wystąpieniu oparzeń na dużych 

powierzchniach ciała.  
-  
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Porażenia prądem elektrycznym: 
 

Prąd elektryczny oddziałuje na organizm człowieka: 

miejscowo w postaci oparzenia ogólnie w postaci zaburzeń rytmu 

serca, włącznie z niebezpieczeństwem zatrzymania krążenia. 

Pierwsza pomoc: 

natychmiast uwolnić porażonego od działania prądu elektrycznego 

poprzez wyłączenie napięcia właściwego obwodu elektrycznego; 
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Skutki przepływu prądu elektrycznego przez ciało człowieka 
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- odciągnięcie porażonego od urządzeń będących pod napięciem 

(z zachowaniem odpowiedniej izolacji). 

Porażenia prądem elektrycznym: 
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w zależności od stanu porażonego zastosować odpowiednie 

czynności ratownicze: 

- przy zatrzymaniu oddechu – sztuczne oddychanie; 

- przy zatrzymaniu czynności serca – masaż serca; 

- przy oparzeniach, krwotokach, zranieniach itp. postępować 

właściwie dla tego rodzaju obrażeń. 
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