
 

 

 
Szkolenie z zakresu BHP i P.Poż 

nowo przyjętych studentów  

Wydział: NAUK O ZDROWIU 
 

Definicje 

 

 

Bezpieczeństwo  

 W ujęciu słownym termin ,,bezpieczeństwo” oznacza stan nie zagrożenia lub spokoju. Jest 

to stan powodujący zarówno poczucie braku zagrożenia, jak i rzeczywisty jego brak. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy jest działem ochrony pracy mającym na celu zapobieganie 

wypadkom przy pracy oraz zapewnienie nieszkodliwych dla zdrowia warunków pracy. 

Bezpieczeństwo pracy określają nie tylko przepisy prawa, ale także wiedza i doświadczenie 

życiowe oraz osiągnięcia nauki i techniki, będące regułami pozaprawnymi. 

 

Higiena Pracy  

Higieną pracy jest zespół warunków wpływających dodatnio na zdrowie ludzkie. Higiena to 

dział medycyny zajmujący się warunkami polepszenia zdrowotności jednostki i społeczeństw 

oraz badający wpływ na zdrowie ludzkie takich czynników zewnętrznych jak woda światło 

itd. Na potrzeby ochrony pracy higieną pracy będzie przede wszystkim zapewnienie 

wykonania pracy w warunkach odpowiadających obowiązującym normom w odniesieniu do 

czynników zewnętrznych (hałas, wibracja, natężenie światła czy porządek na stanowisku 

pracy) i w odniesieniu do czynników wewnętrznych ( ogólny stan zdrowia pracownika, jego 

warunki psychofizyczne). 

 

Ochrona pracy 

Ochroną pracy jest zespół przepisów prawnych regulujących warunki pracy w celu ochrony 

życia i zdrowia ludzkiego w środowisku pracy oraz interesów pracowników. Celem ochrony 

pracy jest przede wszystkim zabezpieczenie pracownika przed niebezpieczeństwami 

wynikającymi z wykonanej przez niego pracy poprzez zapewnienie odpowiednich jej 

warunków.  

 
 

 
 

 
 

 
 



REGULACJA PRAWNA- BHP W UCZELNI 
 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 

 

z dnia 5 lipca 2007 r. 

 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach 

 

(Dz. U. z dnia 18 lipca 2007 r.) 

§ 1. Rektor jest obowiązany do organizowania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy dla osób objętych obowiązkowym szkoleniem zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i 

higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 oraz z 2005 r. Nr 116, poz. 972). 

 

§ 2. 1. Rektor jest również obowiązany do organizowania szkolenia w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w wymiarze nie mniejszym niż 4 godziny, dla wszystkich 

studentów rozpoczynających naukę w uczelni. 

2. Szkolenia powinny być realizowane w ramach zajęć dydaktycznych w formie wykładów, 

ćwiczeń lub seminariów. Udział w szkoleniu prowadzący potwierdza zaliczeniem. 

3. Program szkolenia powinien uwzględniać wybrane zagadnienia prawne, informacje o 

zagrożeniach dla życia i zdrowia, ochronie przed nimi oraz postępowaniu w przypadku 

wystąpienia tych zagrożeń, w tym udzielania pierwszej pomocy. 

4. Szczegółowy zakres i program szkolenia dla studentów oraz maksymalną wielkość grup 

szkoleniowych ustala rektor w zależności od specyfiki podstawowej jednostki organizacyjnej 

uczelni. 

5. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy powinny prowadzić osoby posiadające 

zasób wiedzy i doświadczenie zawodowe w dziedzinie odpowiadającej tematyce szkolenia. 

 

§ 3. 1. Rektor jest obowiązany zaopatrzyć pracowników w niezbędne środki ochrony 

indywidualnej, odzież i obuwie robocze w zależności od rodzaju zajęć i specyfiki 

poszczególnych kierunków studiów. 

2. Rektor jest obowiązany zapewnić studentom niezbędne środki ochrony indywidualnej w 

zależności od rodzaju zajęć i specyfiki poszczególnych kierunków studiów lub prowadzonych 

badań. 

 

§ 4. 1. Budynki i pomieszczenia uczelni oraz przynależne do nich tereny i urządzenia, zgodnie 

z ich funkcją i przeznaczeniem, powinny spełniać wymagania, o których mowa w 

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, 

z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156) oraz przepisach ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.3)) i wydanych na 

jej podstawie przepisach wykonawczych, zwanych dalej "przepisami BHP". 

2. Obiekty i budynki powinny być wyposażone w odpowiedni podręczny sprzęt gaśniczy, w 

zależności od zagrożenia wybuchem, kategorii zagrożenia ludzi, wielkości obciążenia 

ogniowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej. 

Sprzęt powinien być utrzymany w pełnej sprawności do użycia. 

3. W obiektach i budynkach uczelni, na terenie których są organizowane stałe stanowiska 

pracy oraz zajęcia dydaktyczne, powinny znajdować się niezbędne pomieszczenia higieniczno-

sanitarne odpowiednio urządzone oraz utrzymane w stanie pełnej sprawności i czystości. 



4. Drogi ewakuacyjne i inne drogi oraz przejścia i dojścia dla pieszych na terenie uczelni 

powinny być utrzymane w należytym stanie, niestwarzającym zagrożeń dla użytkowników. 

5. W pomieszczeniach uczelni powinny być spełnione warunki dotyczące oświetlenia, 

wentylacji, ogrzewania i powierzchni użytkowej, określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 oraz z 2007 r. Nr 49, poz. 330), a także z 

uwzględnieniem potrzeb użytkowych i funkcji poszczególnych pomieszczeń. 

6. Stan wyposażenia pomieszczeń uczelni, a w szczególności: mebli, sprzętu, urządzeń i 

instalacji, nie może stanowić zagrożeń dla osób korzystających z tych pomieszczeń. 

7. W budynkach i pomieszczeniach uczelni, w których są wykonywane badania pilotażowe, 

eksperymenty chemiczne, fizyczne lub inne mogące stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia 

przebywających w nich osób, obowiązuje zachowanie szczególnych środków ostrożności. W 

pomieszczeniach, w których są wykonywane badania i eksperymenty, powinny być 

wywieszone instrukcje zawierające postanowienia dotyczące zapobiegania zagrożeniom dla 

zdrowia i życia ludzkiego. 

 

§ 5. Rektor jest obowiązany do utrzymywania w stanie zapewniającym bezpieczne i 

higieniczne użytkowanie posiadanych przez uczelnię obiektów, urządzeń i terenów 

sportowych, a także do zapewnienia nadzoru osób do tego upoważnionych w czasie realizacji 

zajęć z wychowania fizycznego oraz wszelkiego rodzaju zawodów sportowych 

organizowanych przez uczelnię, na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1996 

r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm.4)). 

 

§ 6. 1. Rektor może czasowo zawiesić zajęcia w uczelni, jeżeli w salach temperatura wynosi 

poniżej 18 °C. 

2. Rektor może również czasowo zawiesić zajęcia w uczelni albo zarządzić czasowe 

zamknięcie uczelni lub jej jednostki organizacyjnej w przypadku wystąpienia na danym 

terenie klęski żywiołowej, epidemii albo innych zdarzeń zagrażających życiu lub zdrowiu 

pracowników lub studentów. 

3. Rektor w przypadku stwierdzenia, że sposób wykonywania czynności przez pracowników 

lub studentów stwarza zagrożenie dla ich życia lub zdrowia, jest obowiązany wstrzymać 

wykonywanie tych czynności oraz wskazać sposób ich bezpiecznego wykonania. 

 

§ 7. 1. Rektor w przypadku stwierdzenia, że miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, 

lub stan znajdujących się w nim urządzeń może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa 

studentów, jest obowiązany nie dopuścić do rozpoczęcia zajęć, wstrzymać zajęcia lub określić 

zadania i sposoby postępowania zapewniające bezpieczne prowadzenie tych zajęć. 

2. Rektor jest obowiązany zapewnić, aby prowadzący zajęcia w warsztatach, pracowniach 

specjalistycznych, laboratoriach oraz prowadzący zajęcia wychowania fizycznego byli 

przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

3. W każdym budynku uczelni, w pomieszczeniu dostępnym w godzinach prowadzenia zajęć 

dydaktycznych lub badań naukowych powinna znajdować się co najmniej jedna przenośna 

apteczka, wyposażona w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy, których okres 

ważności nie upłynął, wraz z instrukcją o zasadach jej udzielania. Wykorzystane środki i 

materiały powinny być na bieżąco uzupełniane. 

 

§ 8. 1. W zależności od rodzaju zajęć w laboratoriach, warsztatach, pracowniach 

specjalistycznych stosuje się przepisy BHP ustalone dla określonych gałęzi lub rodzajów 

pracy oraz przepisy niniejszego rozporządzenia. 



2. Maszyny i inne urządzenia znajdujące się w laboratoriach, warsztatach i pracowniach 

specjalistycznych powinny: 

  1)   być wyposażone w zabezpieczenia chroniące pracowników i studentów uczelni przed 

urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem 

elektrycznym, nadmiernym hałasem, szkodliwymi wstrząsami, działaniem wibracji i 

promieniowaniem oraz szkodliwym lub niebezpiecznym działaniem innych czynników 

środowiska pracy; 

  2)   uwzględniać zasady ergonomii; 

  3)   być utrzymywane w stanie zapewniającym pełną sprawność działania i bezpieczeństwa 

pracy. 

3. Niedopuszczalne jest wyposażanie laboratoriów, warsztatów i pracowni specjalistycznych 

w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań określonych w 

przepisach dotyczących oceny zgodności. 

4. Maszyny i inne urządzenia techniczne czasowo niesprawne, uszkodzone lub pozostające w 

naprawie powinny być wyraźnie oznakowane i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich 

uruchomienie. 

 

§ 9. 1. Rektor jest obowiązany udostępnić pracownikom i studentom, korzystającym z 

laboratoriów, warsztatów lub pracowni specjalistycznych, instrukcje uwzględniające zasady i 

przepisy BHP, określające w szczególności: 

  1)   warunki bezpiecznej obsługi maszyn i innych urządzeń; 

  2)   rodzaje prac i procesów technologicznych o szczególnym zagrożeniu dla życia lub 

zdrowia, w tym sposób nadzoru nad ich wykonywaniem; 

  3)   postępowanie z materiałami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia; 

  4)   obowiązujący system znaków i sygnałów oraz sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej; 

  5)   sposób posługiwania się środkami ochrony indywidualnej i środkami ratunkowymi; 

  6)   postępowanie w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia 

pracowników i studentów, w tym udzielania pierwszej pomocy. 

2. Rektor jest obowiązany wyznaczyć osoby zobowiązane do sprawdzenia przed rozpoczęciem 

zajęć dydaktycznych i dopuszczeniem do nich pracowników i studentów, czy stan techniczny 

maszyn i urządzeń oraz instalacji elektrycznej, ogólny stan laboratorium, warsztatu lub 

pracowni specjalistycznej nie stwarza zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników oraz 

studentów. 

3. Rektor jest obowiązany wyznaczyć osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo studentów w 

trakcie prowadzonych zajęć dydaktycznych. 

 

§ 10. 1. Rektor jest obowiązany zapewnić, aby prowadzenie zajęć dydaktycznych w uczelni 

odbywało się pod nadzorem pracownika lub innej osoby prowadzącej zajęcia, posiadającej 

odpowiednie przygotowanie gwarantujące przeprowadzenie zajęć zgodnie z przepisami BHP. 

2. Rektor jest obowiązany zapewnić, aby studenci przed dopuszczaniem do zajęć przy 

maszynach i innych urządzeniach technicznych, a także do zajęć w laboratoriach, warsztatach 

i pracowniach specjalistycznych, byli zaznajomieni z zasadami i przepisami BHP oraz 

wyznaczyć osoby zobowiązane do zaznajomienia studentów z tymi zasadami i przepisami. 

 

§ 11. 1. Rektor jest obowiązany ustalić zasady postępowania z substancjami i preparatami 

chemicznymi, szkodliwymi czynnikami biologicznymi, substancjami, preparatami oraz 

czynnikami o działaniu rakotwórczym lub mutagennym oraz materiałami 

promieniotwórczymi, zgodnie z przepisami dotyczącymi tych substancji, preparatów, 

czynników i materiałów. 



2. Rektor jest obowiązany zapewnić, aby niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne były 

przechowywane w zamkniętych, wyraźnie oznakowanych pomieszczeniach i miejscach do tego 

przystosowanych, w opakowaniach chroniących przed ich szkodliwym, niebezpiecznym 

działaniem, pożarem lub wybuchem. 

3. Rektor jest obowiązany zapewnić prowadzenie ewidencji oraz zbieranie i likwidację 

odpadów niebezpiecznych, wytwarzanych na terenie uczelni. 

4. Rektor jest obowiązany zapewnić, aby studenci narażeni na działanie czynników 

szkodliwych dla zdrowia podlegali badaniom lekarskim na zasadach i w trybie określonych w 

rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. w sprawie 

badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół 

oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki 

zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub 

niebezpiecznych dla zdrowia, oraz sposobu dokumentowania tych badań (Dz. U. Nr 120, poz. 

767 oraz z 1998 r. Nr 58, poz. 374). 

 

§ 12. 1. Stan instalacji oraz sprzętu i urządzeń w domach studenckich nie może stanowić 

zagrożeń dla osób tam mieszkających i pracujących. 

2. Pomieszczenia mieszkalne w domach studenckich powinny zapewniać co najmniej 5 m2 

powierzchni mieszkalnej na jedną osobę. 

3. Oświetlenie pomieszczeń, wentylacja, instalacja elektryczna i gazowa oraz wszelkie 

urządzenia techniczne w domach studenckich powinny odpowiadać warunkom technicznym 

ustalonym w przepisach dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki, oraz Polskim Normom. 

 

§ 13. 1. Pomieszczenia uczelni powinny być utrzymywane we właściwym stanie sanitarnym. 

2. Pomieszczenia przeznaczone na natryski, łazienki, ustępy, umywalnie powinny być 

ogrzewane i wyposażone w wentylację zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, oraz Polskim Normom. 

 

§ 14. W domach studenckich powinny być wydzielone, stosownie do potrzeb, pomieszczenia 

przeznaczone na indywidualną naukę oraz świetlica. 

 

§ 15. 1. Rektor prowadzi ewidencję wypadków studentów, którym ulegli podczas zajęć 

organizowanych przez uczelnię. 

2. Przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków studentów stosuje się odpowiednio 

przepisy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Szczegółowy tryb 

postępowania w tych sprawach ustala rektor. 

3. Rektor, na podstawie dokumentacji wypadkowej, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany 

sporządzić raz w roku analizę okoliczności i przyczyn wypadków na terenie uczelni. 

4. Na podstawie analizy, o której mowa w ust. 3, rektor jest obowiązany określić, w 

porozumieniu z kanclerzem i odpowiednimi służbami bezpieczeństwa i higieny pracy uczelni, 

główne kierunki działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelni. 

 

§ 16. Rektorzy uczelni, które nie spełniają wymogów określonych w niniejszym 

rozporządzeniu, dostosują warunki bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach do 

określonych w nim standardów w okresie roku od dnia wejścia w życie rozporządzenia. 

 

 

 

 



Ochrona przeciw pożarowa 
 

 

Zagrożenie pożarowe to zespół czynników wpływających na powstanie i rozprzestrzenianie 

się pożaru, a tym samym na poziom bezpieczeństwa życia. 

 

Zagrożenie Wybuchowe : 

Zagrożenie wybuchowe to możliwość tworzenia przez palne gazy, pary cieczy palnych i pyły 

lub włókna mieszanin z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon 

wybuchają, czyli ulegają gwałtownemu spalaniu połączonemu z nagłym wzrostem ciśnienia. 

 

Trójkąt ognia pożaru: 

Aby mogło dojść do pożaru konieczne są trzy czynniki  

1. Materiał palny 

2. Tlen 

3. Źródło zapłonu (bodziec termiczny, źródło ciepła) 

Przyczyny powstawania pożaru: 

 

Zależne od człowieka, wynikające z: 

 Nieostrożności 

 Niedbalstwa 

 Nieznajomości i nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych 

 

Podpalenia umyślne 

 

Niezależne od człowieka : 

Oddziaływanie termiczne promieni słonecznych na materiały palne poprzez szkło  

wyładowania atmosferyczne itd. 

 

W obiekcie z uwagi na brak urządzeń do usuwania dymu oraz urządzeń zapobiegających 

zadymieniu, toksyczne produkty spalania  będą mogły się swobodnie rozprzestrzeniać na cały 

budynek. W zasadzie pożar powstały w jednym z pomieszczeń nie powinien się 

rozprzestrzeniać na sąsiednie pomieszczenia, jednak w przypadku pożaru np. windy, ogień 

może rozprzestrzeniać się na sąsiednie pomieszczenia i kondygnacje. 

 

Pożary w budynkach stanowią poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Pożar jest, 

również poważnym zagrożeniem dla wartościowego wyposażenia pomieszczeń. 

 

Do najczęstszych przyczyn powstania pożaru należą: 

 Porzucanie nie wygaszonych papierosów i zapałek w miejscach, w których znajdują się 

materiały palne 

 Użytkowanie prowizorycznych instalacji elektrycznych 

 Ustawienie nagrzewających się urządzeń elektrycznych (kuchenki, grzejniki, czajniki) w 

bezpośrednim sąsiedztwie wyposażenia pomieszczeń wykonanych z materiałów palnych 

(meble, zasłony, wykładziny itp.)  

 Nadmierne przeciążenie instalacji elektrycznej 

 Pozostawienie nie wyłączonych z napięcia odbiorników energii elektrycznej, nie 

przystosowanych do ciągłej pracy 

Źródło tlenu (powietrze) 

Materiał palny 
Źródło zapłonu 



 Niewłaściwe posługiwanie się i niezachowanie ostrożności podczas użytkowania 

materiałów łatwopalnych  

 Niewłaściwe zabezpieczenia pomieszczeń przed dostępem osób postronnych 

 Stosowanie materiałów palnych na osłony punktów świetlnych 

 Niewłaściwa lub nadmierna konserwacja urządzeń i instalacji elektrycznej  

 Nieprzestrzeganie środków ostrożności podczas prac pożarowo niebezpiecznych  

(spawanie, odmrażanie, opalanie palnikiem w czasie prac remontowych, itp.) 

 Nieostrożne posługiwanie się cieczami palnymi w pomieszczeniach laboratoryjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do gaszenia pożarów poszczególnych grup przeznaczone są gaśnice oznakowane 

odpowiednimi symbolami literowymi A, B, C, D. Rodzaj gaśnicy w jaki wyposażamy 

pomieszczenie należy dostosować do rodzaju materiału który może ulec zapaleniu.  

Gaśnice dzielimy również ze względu na sposób magazynowania czynnika wyrzucającego 

środek gaśniczy, na:  

typ X – gaśnice będące pod stałym ciśnieniem, czynnik wyrzucający i środek gaśniczy 

znajdują się w tym samym zbiorniku. Zasadę uruchomienia gaśnicy tego typu przedstawia 

rysunek 

 

 

 

 

 

 

 



typ Z - gaśnice w których czynnik wyrzucający środek gaśniczy znajduje się w oddzielnym 

zbiorniku, zwanym też nabojem. Gaśnice tego typu uruchamiamy w sposób następujący 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Każda gaśnica posiada pole opisowe na którym najważniejsze informacje dotyczą:  

 

 

 

     przeznaczona jest gaśnica,  

ków i opisów,  

 

     urządzeń pod napięciem.  

 

 

Czynnikiem gaśniczym który wypełnia zbiornik  

gaśnicy może być:  

proszek gaśniczy – P  

piana gaśnicza – W  

dwutlenek węgla – S 

 



Postępowanie na wypadek zagrożenia Pożarowego 
 

W wypadku zauważenia pożaru lub jego oznak należy zachować spokój, nie wywoływać 

paniki, natychmiast wcisnąć ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP- jeśli takowy znajduje się w 

obiekcie) oraz bezzwłocznie zaalarmować (poinformować): 

 osoby znajdujące się w zagrożonej części obiektu- rozpocząć ewakuację jeśli to 

konieczne. 

 kierownika komórki organizacyjnej zarządzającej budynkiem- lub inną osobę 

funkcyjną, który powiadamia rektora lub zastępującego prorektora oraz kanclerza, 

 portiera, 

 ochronę, 

 Państwową Straż Pożarną (jeśli jest to konieczne). 

W przypadku zasygnalizowania pożaru przez system sygnalizacji pożaru, osoba 

wyznaczona przez zarządzającego budynkiem lokalizuje miejsce alarmu, w celu potwierdzenia 

wystąpienia zagrożenia. Po potwierdzeniu zagrożenia zarządzający budynkiem – kierownik - 

lub inna osoba funkcyjna ma obowiązek zaalarmować Państwową Straż Pożarną, wykonując 

następujące czynności: 

 wybrać numer 998 lub 112, a po zgłoszeniu się dyspozytora w zrozumiały sposób 

przekazać informację na temat: 

o gdzie się pali (nazwa obiektu i jego adres), 

o co się pali, 

o czy istnieje zagrożenie życia ludzi (podać ich przybliżoną liczbę), 

o jak mocno zaawansowana jest sytuacja pożarowa, 

o czy w rejonie pożaru znajdują się materiały niebezpieczne (wybuchowe, 

toksyczne lub łatwopalne), 

o dojazdu do obiektu, 

o podać imię i nazwisko oraz numer telefonu, z którego zgłaszane jest zagrożenie; 

 po przekazaniu wszystkich danych poczekać na potwierdzenie przyjęcia informacji  

o zagrożeniu przez dyspozytora służb ratowniczych (nie oddalać się przez dłuższą 

chwilę od aparatu, z którego zgłoszono zdarzenie, czekając na ewentualne 

sprawdzenie wiarygodności zgłoszenia); 

 pracownicy, którzy nie biorą udziału w akcji alarmowania o zagrożeniu, a nie 

stwarza to bezpośredniego narażenia ich życia lub zdrowia, przystępują natychmiast 

do likwidacji ognia, posługując się znajdującym się w pobliżu miejsca pożaru 

sprzętem gaśniczym, dostarczają sprzęt gaśniczy do strefy pożarowej oraz 

przystępują do niesienia pomocy osobom zagrożonym, pomagają im w ewakuacji 

i przystępują do ewakuacji mienia. 

W razie konieczności należy również powiadomić o pożarze: 

 Pogotowie Ratunkowe     nr telefonu  112, 999, 

 Policję       nr telefonu  997, 

 Pogotowie Energetyczne      nr telefonu  991, 

 Pogotowie Gazowe      nr telefonu  992, 

 Pogotowie Techniczne Wodno-Kanalizacyjne   nr telefonu  994, 

 inne służby w razie konieczności. 

 



 

Zasady postępowania po ogłoszeniu ewakuacji 

Obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej zarządzającej budynkiem 

Kierownik jednostki zarządzającej budynkiem ponosi bezpośrednią odpowiedzialność 

za bezpieczeństwo osób i mienia podczas ewakuacji z zagrożonego budynku i jest 

zobowiązany w szczególności: 

 ustalić sposób postępowania na wypadek wystąpienia pożaru lub innego 

miejscowego zagrożenia i ogłoszenia ewakuacji, 

 podejmować decyzje o zakresie ewakuacji, po konsultacji z rektorem lub kanclerzem 

albo osobą zastępującą, 

 zaalarmować lub nadzorować powiadamianie specjalistycznych służb ratowniczych, 

 wprowadzić zakaz wchodzenia do budynku osób niebiorących udziału w akcji 

ratowniczej, 

 oznakować tablicami informacyjnymi miejsca zbiórki ewakuowanych ludzi, 

 zapewnić osobom przebywającym w budynku bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji, 

 zapewnić pełną drożność dróg i wyjść ewakuacyjnych z budynku, 

 wyznaczyć zespoły pracowników (osoby) do prowadzenia ewakuacji osób i mienia, 

 sprawdzić po zakończeniu ewakuacji, czy wszystkie osoby opuściły zagrożony obiekt, 

 powiadomić kierownictwo akcji ratunkowej (Uczelni) o zakończeniu ewakuacji, 

 współdziałać w czasie akcji ratowniczej ze specjalistycznymi służbami ratowniczymi 

(Strażą Pożarną, Policją, Pogotowiem Ratunkowym, Pogotowiem Energetycznym 

i Pogotowiem Gazowym); 

 inicjować prowadzenie szkoleń w zakresie praktycznej ewakuacji ludzi i mienia  

z budynku. 

Obowiązki pracowników, studentów oraz innych osób stale korzystających z obiektów 

Uczelni podczas ewakuacji 

Pracownicy, studenci oraz inne osoby stale korzystające z obiektów Uczelni przebywające 

w budynku mają obowiązek posiadać dokładne i aktualne dane dotyczące sposobu ewakuacji 

i alarmowania oraz zasad postępowania po ogłoszeniu ewakuacji z obiektu. 

Pracownicy i studenci podczas prowadzenia ewakuacji mają  w szczególności obowiązek: 

 ściśle się stosować do przekazywanych zaleceń przełożonych i osób prowadzących 

ewakuację; 

 przerwać wszystkie czynności i opuścić zagrożoną strefę-skierować się na drogi 

ewakuacyjne, 

 zachować spokój i nie dopuścić do powstania paniki, 

 przystąpić do wykonywania przypisanych im zadań – dotyczy osób wyznaczonych do 

działań zabezpieczających ewakuację, 

 zakończyć pracę sprzętu komputerowego oraz zabezpieczyć dane informatyczne 

przed dostępem osób niepowołanych, 

 wyłączyć i zabezpieczyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe, 

 przygotować do ewakuacji (zabezpieczyć) ważną dokumentację i mienie, 



 pozamykać okna, 

 zabrać rzeczy osobiste i dokumenty, 

 opuścić pomieszczenia zamknąć drzwi, klucz pozostawić w zamku od strony 

zewnętrznej; 

 udać się na miejsce zbiórki po opuszczeniu zagrożonego budynku. 

W miejscu zbiórki osoby ewakuowane przebywają do chwili otrzymania sygnału lub 

komunikatu o odwołaniu alarmu o ewakuacji i możliwości powrotu na stanowiska pracy lub 

na zajęcia albo ich zakończenia. 

Podczas poruszania się po drodze ewakuacyjnej zabrania się: 

 zatrzymywania, 

 poruszania się „pod prąd”, 

 poruszania się w kierunku innym niż określają to znaki ewakuacyjne. 

Jeżeli droga ewakuacyjna jest zadymiona, należy się poruszać jej prawą stroną w 

pozycji pochylonej. 

Oznakowanie dróg, kierunków i wyjść ewakuacyjnych zostało przeprowadzone zgodnie z 

obowiązującą normą PN-92/N-01256/02. ”Ewakuacja”. 

Nr Znak ewakuacyjny 

Znaczenie (nazwa) 

znaku 

ewakuacyjnego 

Kształt i barwa Znaczenie 

1 

 

Kierunek drogi 

ewakuacyjnej 

Znak 

kwadratowy lub 

prostokątny Tło: 

zielone Symbol: 

biały 

fosforescencyjny 

Znak wskazuje kierunek 

do wyjścia, które może 

być wykorzystane w 

przypadku zagrożenia. 

Strzałki krótkie – 

dostosowania z innymi 

znakami. Strzałka długa – 

do samodzielnego 

stosowania. 

2 

 

Wyjście 

ewakuacyjne 

Znak 

prostokątny Tło: 

zielone Napis: 

biały 

fosforescencyjny 

Znak stosowany do 

oznakowania wyjść 

używanych w przypadku 

zagrożenia. 

3 

 

Drzwi ewakuacyjne  

Znak 

kwadratowy 

Tło: zielone 

Symbol: biały 

fosforescencyjny 

i zielony 

Znak stosowany nad 

drzwiami skrzydłowymi, 

które są wyjściami 

ewakuacyjnymi (drzwi 

lewe lub prawe). 

4 

 

Przesunąć w celu 

otwarcia 

Znak 

kwadratowy lub 

prostokątny Tło: 

zielone Symbol: 

biały 

Znak stosowany łącznie 

ze znakiem nr3 na 

przesuwnych drzwiach 

wyjścia ewakuacyjnego, 

jeśli są one dozwolone. 



fosforescencyjny Strzałka powinna 

wskazywać kierunek 

otwierania drzwi 

przesuwnych. 

5 

 

Kierunek do wyjścia 

drogi ewakuacyjnej 

Znak 

prostokątny Tło: 

zielone Symbol: 

biały 

fosforescencyjny 

Znak wskazuje kierunek 

drogi ewakuacyjnej do 

wyjścia; może kierować w 

lewo lub wprawo. 

6 

 

Kierunek do wyjścia 

drogi ewakuacyjnej 

schodami w dół 

Znak 

prostokątny Tło: 

zielone Symbol: 

biały 

fosforescencyjny 

Znak wskazuje kierunek 

drogi ewakuacyjnej 

schodami w dół na lewo 

lub prawo. 

7 

 

Kierunek do wyjścia 

drogi ewakuacyjnej 

schodami w górę 

Znak 

prostokątny Tło: 

zielone Symbol: 

biały 

fosforescencyjny 

Znak wskazuje kierunek 

drogi ewakuacyjnej 

schodami w górę na lewo 

lub prawo. 

8 

 

Pchać, aby otworzyć 

Znak 

kwadratowy lub 

prostokątny Tło: 

zielone Symbol: 

biały 

fosforescencyjny 

Znak jest umieszczany na 

drzwiach dla wskazania 

kierunku otwierania. 

9 

 

Ciągnąć, aby 

otworzyć 

Znak 

kwadratowy lub 

prostokątny Tło: 

zielone Symbol: 

biały 

fosforescencyjny 

Znak jest umieszczany na 

drzwiach dla wskazania 

kierunku otwierania. 

10 

 

Stłuc, aby uzyskać 

dostęp 

Znak 

kwadratowy lub 

prostokątny Tło: 

zielone Symbol: 

biały 

fosforescencyjny 

Znak ten może być 

stosowany: a) w miejscu, 

gdzie jest niezbędne 

stłuczenie szyby dla 

uzyskania dostępu do 

klucza lub systemu 

otwarcia, b) gdy jest 

niezbędne rozbicie 

przegrody dla uzyskania 

wyjścia. 



 

Czynniki Środowiska Pracy : 

Zagrożenia Chemiczne, Fizyczne i Biologiczne 
 

 

Chemiczne. 
 

Podział: 

w zależności od możliwych skutków i rodzaju ich działania: 

 toksyczne, 

 drażniące, 

 uczulające, 

 rakotwórcze, 

 mutagenne, 

 upośledzające funkcje rozrodcze; 

w zależności od sposobów wchłaniania: 

 przez drogi oddechowe, 

 przez skórę, 

 błony śluzowe, 

 przez przewód pokarmowy; 

w zależności od stopnia szkodliwości: 

 trucizny, 

 środki szkodliwe, 

 środki praktycznie nieszkodliwe dla zdrowia. 

 

Charakterystyka działania substancji chemicznych 

Zatrucie przemysłowe substancjami chemicznymi może mieć następujący przebieg: 

 ostry – o objawach wyraźnych i wymagających natychmiastowej interwencji, 

 podostry – rozwijające się w okresie od kilku godzin do kilku dni od kontaktu 

z substancją toksyczną, 

 przewlekły – wskutek wprowadzania do organizmu małych ilości substancji 

szkodliwej przez długi czas. 

Efekty działania substancji chemicznych o działaniu toksycznym można podzielić na: 

 żrące; 

 drażniące: -skórę i błony śluzowe,- oczy, -układ oddechowy; 

 uczulające: -z objawami skórnymi, -z zaburzeniami układu oddechowego; 

 powodujące niedotlenienie:- proste gazy duszące, -gazy chemicznie duszące; 

 narkotyczne; 

 teratogenne; 

 embriotoksyczne; 

 genotoksyczne; 

 mutagenne; 

 kancerogenne. 

 

 

 

 

 



Piktogramy ostrzegawcze: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Przed rozpoczęciem pracy z nowym odczynnikiem chemicznym każdy student jest 

zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki danego odczynnika, karta powinna 

być dostarczona przez producenta wraz z odczynnikiem. 

 

PAMIĘTAJ!!!!! 
Każda ekspozycja zawodowa może być groźna i wymaga oceny stopnia ryzyka zakażenia. W 

porę podjęte działanie profilaktyczne może uchronić Cię przed zakażeniem. 

 

 

• Przed każdym doświadczeniem należy zastanowić się, jakie reakcje chemiczne  i 

okoliczności związane z ich przebiegiem mogą stanowić ewentualne zagrożenie i podjąć 

właściwe środki zaradcze. W przypadkach wątpliwych należy zwrócić się o poradę do 

asystenta. 

 

• Aby zmniejszyć możliwość pomyłki, przed użyciem chemikaliów należy dwukrotnie  

odczytać etykietę na słoiku lub butelce. 

 

• Naczynia, do których odmierzamy lub w których przygotowujemy roztwory powinny 

być opisane z podaniem substancji i jej stężenia. 

 

• Doświadczenia, w czasie których wydzielają się trujące, żrące lub cuchnące gazy, 

należy wykonywać wyłącznie pod wyciągiem. 

 

• Doświadczenia, w których używa się większych ilości trujących, żrących, a zwłaszcza 

łatwopalnych substancji, wykonywać należy wyłącznie pod nadzorem asystenta. Należy także 

ostrzec osoby pracujące w pobliżu. 

 

• Chemikaliów, czy to stałych, czy ciekłych, nie należy próbować  językiem. Po pracy z 

substancjami trującymi należy dokładnie umyć ręce. 

 

• Do pipetowania służą pipety zaopatrzone w specjalne urządzenia zasysające. 

 

• Nie należy nachylać się nad naczyniami z ogrzewanymi płynami, jak również wkładać 

głowy pod dygestorium.  

 

• Przy ogrzewaniu probówki nie należy jej wylotu kierować ani na siebie, ani na sąsiada 

przy stole laboratoryjnym. 

 

• Przy rozlaniu lub rozsypaniu trujących, żrących lub łatwopalnych substancji 

należy niezwłocznie zawiadomić prowadzącego zajęcia, który udzieli szczegółowych 

wskazówek co do sposobu dalszego postępowania. 

 



• Przy nakładaniu korków lub węży gumowych na rurki i pręty szklane ręce powinny być 

owinięte ręcznikiem. Zewnętrzne powierzchnie szkła należy zwilżyć wodą lub lepiej gliceryną 

w celu zmniejszenia tarcia pomiędzy szkłem a gumą. 

 

• Gdy po raz pierwszy usuwa się powietrze ze szklanego naczynia próżniowego 

(eksykator, kolba próżniowa) naczynie należy owinąć  ręcznikiem z uwagi na 

niebezpieczeństwo implozji. 

 

• Wszystkie palne gazy (np. H2, H2S, AsH3, acetylen, węglowodory) tworzą z 

powietrzem mieszaniny wybuchowe. Przed zapaleniem takich gazów należy się upewnić, że 

nie zawierają one tlenu z powietrza. 

  

• Węże gumowe na kurki gazowe należy nakładać bardzo starannie, zwracając uwagę, 

aby średnica węża była odpowiednio dobrana. Należy również sprawdzić, czy wąż nie jest 

uszkodzony. Palnik, którego płomień przeskoczył do wnętrza, należy natychmiast zgasić, a 

następnie, po ostygnięciu, zapalić na nowo. 

 

• Szczególnie niebezpieczne są substancje samozapalające się na powietrzu: biały 

fosfor, metale alkaliczne i wiele metali w stanie dużego rozdrobnienia. Palne rozpuszczalniki 

organiczne należy przechowywać z dala od ognia, nieosłoniętych grzejników elektrycznych 

itp.. 

 

• W przypadku stosowania elektrycznej aparatury pomiarowej należy zwracać 

szczególną uwagę na jakość połączeń elektrycznych i stosowane parametry. 

 

• Należy przestrzegać wszystkich zaleceń wymaganych przy pracy z urządzeniami 

elektrycznymi (nie obsługiwać mokrymi rękami, nie zdejmować osłon, nie wkładać 

przedmiotów przez otwory konstrukcyjne, nie zasłaniać otworów wentylacyjnych, itp.). 

 

• Należy również ściśle przestrzegać instrukcji obsługi danych aparatów. 

 

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych: 

(bezwzględnie stosować się do zapisów kart charakterystyki substancji oraz dostępnych 

instrukcji oraz procedur) 
 

  

Przepisy porządkowe 

 

 

• W czasie ćwiczeń należy zachować spokój. 

 

• Odzież wierzchnią oraz dodatkowe torby lub plecaki należy zostawić w szatni. 

 

• Palenie tytoniu, jedzenie, picie czy żucie gumy w pomieszczeniach laboratoryjnych jest 

zabronione. 

 

• Ćwiczenia należy wykonywać ściśle wg odpowiedniej instrukcji.   

 

• Podczas pracy w laboratorium chemicznym obowiązuje: 

 



 fartuch ochronny - zapinany na guziki i uszyty z włókien naturalnych. (Nie wolno 

używać fartuchów z łatwopalnych włókien syntetycznych).   

 

 okulary ochronne (ponieważ szczególnie groźne w skutkach są wszelkie 

uszkodzenia oczu) 

 

 rękawice ochronne – szczególnie przy pracy ze stężonymi kwasami i ługami. 

 

 długie włosy  - należy spiąć. 

 

Należy stosować się również do indywidualnych zaleceń osoby prowadzącej zajęcia 

 

• Stół laboratoryjny powinien być zawsze czysty i suchy. Brudne naczynia laboratoryjne 

należy jak najszybciej umyć i wysuszyć. Na stole laboratoryjnym powinny znajdować się 

wyłącznie te przybory, które w danej chwili są potrzebne do pracy.   

 

• Gazu i wody, a przede wszystkim odczynników i wody destylowanej należy używać 

oszczędnie, w ilości jak najmniejszej, niezbędnej do wykonania doświadczenia. 

 

• Butelki i słoje z odczynnikami przeznaczonymi do wspólnego użytku natychmiast po 

użyciu należy odstawić na wyznaczone miejsca. Nie wolno zlewać lub wsypywać do tych 

naczyń resztek nie zużytych odczynników. Nie wolno również pozostawiać butelek otwartych.. 

Korków od butelek nie wolno ani na chwilę odkładać na stół. 

 

• Aparaturę pomiarową można uruchamiać jedynie po wcześniejszym sprawdzeniu 

ustawień i połączeń przez prowadzącego zajęcia. Nie wolno samowolnie zmieniać ustawienia 

parametrów roboczych.   

 

• Każdy student jest odpowiedzialny za porządek w miejscu, gdzie pracuje. Po 

skończonej pracy należy zrobić porządek na swoim stole, umieścić na właściwym miejscu  

odczynniki i przyrządy 

 

Biologiczne 
 

Podział: 

 mikroorganizmy: 

 bakterie, 

 wirusy, 

 grzyby, 

 pierwotniaki; 

 makroorganizmy: 

 rośliny, 

 zwierzęta. 

 

Przed rozpoczęciem pracy przy której istnieje możliwość kontaktu z materiałem 

biologicznym każdy student jest zobowiązany do zapoznania się z zarządzeniem rektora nr. 

3/XIV R/2010 w sprawie wprowadzenia dla pracowników i studentów oraz uczestników 

studiów doktoranckich „Procedury postępowania po ekspozycji zawodowej na zakażenie 

wirusem HIV, HBV, HCV”. Ryzyko zakażenia stwarza : naruszenie ciągłości skóry poprzez 



zakłucie, zadrapanie skaleczenie, zachlapanie błon śluzowych (jama ustna, spojówki, 

przedsionek nosa), kontakt skóry z dużą objętością materiału zakaźnego. Do zakażenia 

może dojść w wyniku kontaktu z: krwią, płynami ustrojowymi, wydzieliną pochwy, 

nasieniem. 

 

Fizyczne 
 

Podział: 

 hałas; 

 drgania (wibracja); 

 promieniowanie: 

 jonizujące, 

 podczerwone, 

 nadfioletowe, 

 laserowe; 

 pole elektromagnetyczne; 

 elektryczność statyczną; 

 pyły przemysłowe; 

 czynniki niebezpieczne mogące prowadzić do urazów: 

 poruszające się maszyny, 

 ruchome elementy maszyn, 

 przemieszczające się wyroby i materiały, 

 ostre oraz wystające elementy i krawędzie. 

 

W trakcie nauki student może mieć styczność z: 

 

-promieniowaniem laserowym: 

 

Promieniowanie laserowe jest specyficznym rodzajem promieniowania optycznego o takich 

właściwościach jak: monochromatyczność, kierunkowość rozchodzenia się wiązki, duże 

gęstości mocy promieniowania, spójność czasowa i przestrzenna promieniowania. 

 

Promieniowanie laserowe jest szkodliwe dla człowieka z powodu wchłaniania tego 

promieniowania przez tkankę ludzką. Oddziaływania termiczne, termoakustyczne, 

fotochemiczne mogą wywoływać zmiany patologiczne. Przekazywana energia może być 

bardzo duża, gdyż promieniowanie laserowe charakteryzuje się wysoką zbieżnością wiązki i 

energią początkową tzw. kolimacja. 

Najbardziej narażone na uszkodzenia są oczy i skóra człowieka, które zależy od długości fali 

promieniowania. Może tu wystąpić: 

 

- zapalne uszkodzenie rogówki; 

- katarakta fotochemiczna; 

- fotochemiczne i termiczne uszkodzenie siatkówki; 

- przymglenie i oparzenie rogówki; 

- rumień skóry (oparzenie słoneczne); 

- przyśpieszone starzenie się skóry; 

- zwiększona pigmentacja skóry; 

 

Maksymalny poziom promieniowania laserowego określany jest jako maksymalna 



dopuszczalna ekspozycja (MDE) i zależy ona od: 

 

- długości fali promieniowania; 

- czasu trwania impulsu lub ekspozycji; 

- rodzaju tkanki narażonej na ekspozycję; 

 

Jak łatwo zauważyć przy pracy z laserem najbardziej zagrożone są oczy. Występuje tutaj 

bardzo wiele zagrożeń dla narządu wzroku. Dlatego też podstawowe działania profilaktyczne 

powinny dotyczyć wyboru odpowiednich środków ochrony osobistej dla ochrony oczu przed 

promieniowaniem laserowym. 

 

-promieniowaniem UV: 

Promieniowanie ultrafioletowe (nadfiołkowe, nadfioletowe) to promieniowanie 

elektromagnetyczne o długości fali od 40 do 400 nm (co odpowiada zakresowi energii 30 eV - 

3 eV), co umiejscawia je pomiędzy światłem widzialnym a promieniowaniem rentgenowskim. 

Zakres promieniowania ultrafioletowego dzieli się na UV próżni (długość fali 40-190 nm), 

dalekie promieniowanie ultrafioletowe (190-220 nm), UVC (220-290 nm), UVB (290-320 

nm), oraz UVA (320-400 nm). 

Źródła promieniowania ultrafioletowego: głównym źródłem UV jest słońce, spośród źródeł 

sztucznych należy wymienić solarium, kwarcówki, lampy stosowane w utwardzaniu 

polimerów, lampy bakteriobójcze, lampy rtęciowe, światła halogenowe, oraz niektóre typy 

lasera (lasery ekscimerowe, azotowe oraz trzecioharmoniczne lasery Nd:YAG). Ryzyko 

związane z narażeniem na promieniowanie UV zależy od długości fali. 

UVA jest odmianą promieniowania ultrafioletowego, na którą jesteśmy narażeni w 

największym stopniu. UVA stymuluje opalanie skóry, czyli zwiększoną produkcję barwnika 

skóry (melanina). W przypadku nadmiernego wystawienia na UVA dochodzi ponadto do 

powstania rumienia skóry. Tylko niewielką część UVA pochłaniana jest przez ozon w 

atmosferze. Niewielkie dawki UVA są potrzebne do produkcji witaminy D w skórze. Nadmiar 

UVA powoduje grubienie i twardnienie skóry, osłabienie odporności immunologicznej 

organizmu oraz zaćmę. Większość medycznych urządzeń do fototerapii oraz solaria stosują 

lampy emitujące UVA. 

Niepożądane efekty biologiczne promieniowania ultrafioletowego mogą zostać nasilone przez 

substancje chemiczne i leki (środki antykoncepcyjne, tetracykliny, sulfatiazol, cyklamaty, leki 

przeciwdepresyjne, frakcje smoły węglowej dodawane do szamponów przeciwłupieżowych, 

olej limetkowy, oraz niektóre składniki kosmetyków). 

Przed promieniowanie ultrafioletowym chroni nas odzież (jednak nie w pełnym zakresie - 

przeciętna tkanina bawełniana zatrzymuje około 20% promieniowania), szkło, osłony na 

źródła światła sztucznego z tworzyw akrylowych i poliwęglanowych. Stosowane na skórę 

kremy i mleczka ochronne z filtrami UV nie zapewniają pełnej ochrony przed UV. Ryzyko 

związanie z nadmierną ekspozycją na UV wynika z faktu, że promieniowanie to jest 

niewidzialne i nie powoduje natychmiastowej reakcji skóry. 

-promieniowanie elektormagnetyczne 

http://www.uv.info.pl/


Na oddziaływanie pól elektromagnetycznych, w mniejszym lub większym stopniu narażony 

jest każdy człowiek. 

Promieniowanie elektromagnetyczne może pochodzić zarówno ze źródeł naturalnych, takich 

jak np. Ziemia, Słońce, wyładowania atmosferyczne, jak i ze źródeł sztucznych wytworzonych 

przez człowieka, m.in. telefonów komórkowych, kuchenek mikrofalowych, odbiorników 

telewizyjnych, monitorów komputerowych (kineskopowych), linii wysokiego napięcia, 

radarów, pojazdów o napędzie elektrycznym.  

Skutki zdrowotne, jakie może wywoływać oddziaływanie pól elektromagnetycznych nie są 

jeszcze do końca zbadane i poznane, już jednakże wiadomo, że u osób poddanych 

oddziaływaniu tego pola mogą wystąpić m.in. ogólne osłabienie organizmu, trudności w 

koncentracji uwagi, szybkie zmęczenie pracą umysłową, bóle i zawroty głowy, ospałość, 

zaburzenia snu, osłabienie pamięci, spadek ciśnienia tętniczego krwi. 

Skutki oddziaływania uzależnione są między innymi od natężenia pól elektromagnetycznych, 

czasu, w jakim dana osoba jest poddawana oddziaływaniu tych pól i ich częstotliwości. Na 

wielkość natężenia promieniowania elektromagnetycznego wpływ będzie miała również 

odległość, w jakiej człowiek znajduje się od źródła tego pola (im dalej od źródła 

promieniowania, tym jest ono mniejsze). 

Na stanowiskach, na których może wystąpić nadmierne promieniowanie elektromagnetyczne 

należy zastosować odpowiednie środki mające na celu zmniejszenie tego promieniowania, np. 

ekranowanie pomieszczeń lub źródeł promieniowania. Jak jednak podkreślają eksperci, 

ekranowanie najlepiej powierzyć wyspecjalizowanym firmom, gdyż niewłaściwie wykonane 

ekranowanie może zwiększyć promieniowanie. Ponadto należy tak zorganizować pracę, aby 

unikać przebywania pracowników w strefach ochronnych i nie dopuszczać do przekraczania 

dopuszczalnego czasu pracy w strefach zagrożenia. 

 

-promieniowanie jonizujące 

 

Ochrona radiologiczna to całokształt działań i przedsięwzięć zmierzających do zapobiegania 

 narażeniu ludzi i środowiska na promieniowanie jonizujące, a w przypadku braku możliwości 

zapobieżenia takiemu narażeniu, działania zmierzające do ograniczenia szkodliwego wpływu 

tego promieniowania na zdrowie przyszłych pokoleń (skutki genetyczne). W tym celu 

 Międzynarodowa Komisja Ochrony Radiologicznej (ICRP) sformułowała zalecenie, które 

brzmi: 

 

„Nie wolno dopuścić żadnej praktyki związanej z ekspozycją, dopóki praktyka ta nie 

przyniesie dostatecznej korzyści osobom eksponowanym lub społeczeństwu, przewyższając 

 straty w postaci radiacyjnego uszczerbku na zdrowiu, związanego  z tą  praktyką”.  

 

Optymalizacja ochrony przed promieniowaniem polega na takim jej zorganizowaniu, aby 

otrzymane dawki były tak małe, jak to jest osiągalne w rozsądny sposób  (tzw. zasada  ALARA 

–  As Low As Reasonably Achievable).  

Proces optymalizacji ochrony przed promieniowaniem odnosi się prawie zawsze do 

określonego źródła i znajduje zastosowanie w projektowaniu urządzeń stwarzających 

zagrożenie dla narażonych ludzi. Celowi temu służą m.in. normy przemysłowe służące do 

optymalizacji strukturalnej, zwłaszcza urządzeń i aparatów powszechnie stosowanych, oraz 

służące do planowania i konstrukcji budynków (pomieszczeń) oraz osłon przed 

promieniowaniem. Optymalizacja wymaga również codziennych działań operacyjnych w 

procesach technologicznych i powinna stanowić najistotniejszą część kultury bezpieczeństwa 

w ochronie radiologicznej. Ilościowe narzędzia metodyczne stosowane w optymalizacji 



ochrony posługują się jako podstawową wielkością efektywną dawką zbiorową (iloczyn 

średniej dawki przez liczbę narażonych osób).  

 

-promieniowanie alfa, beta, gamma 

 

Promieniowanie alfa to rodzaj promieniowania jonizującego cechującego się małą 

przenikalnością. Promieniowanie alfa to strumień cząstek alfa. 

Cząstka alfa (helion) składa się z dwóch protonów i dwóch neutronów. Ma ładunek dodatni i 

jest identyczna z jądrem atomu izotopu 4He, więc często oznacza się ją jako He2+. Nazwa 

pochodzi od greckiej litery α. 

Cząsteczki alfa są wytwarzane przez jądra pierwiastków promieniotwórczych, jak uran 

(pierwiastek) i rad (pierwiastek).  

Proces ten określa się jako rozpad alfa. Jądro, które wyemituje cząstkę alfa pozostaje zwykle 

w stanie wzbudzonym, co wiąże się z dodatkową emisją kwantu gamma. W rozpadzie alfa 

udział biorą oddziaływania silne. 

 

Promieniowanie beta (promieniowanie β) - jeden z rodzajów promieniowania jonizującego 

wysyłanego przez promieniotwórcze jądra atomowe podczas przemiany jądrowej. 

Promieniowanie beta powstaje podczas rozpadu beta, jest strumieniem elektronów lub 

pozytonów poruszających się z prędkością zbliżoną do prędkości światła. Promieniowanie 

beta jest silnie pochłaniane przez materię, przez którą przechodzi. Promieniowanie to jest 

zatrzymywane już przez miedzianą blachę. 

 

Promieniowanie gamma to wysokoenergetyczna forma promieniowania 

elektromagnetycznego. Za promieniowanie gamma uznaje się promieniowanie o energii 

kwantu większej od 10 keV, co odpowiada częstotliwości większej od 2,42 EHz, a długości fali 

mniejszej od 124 pm. Zakres ten częściowo pokrywa się z zakresem promieniowania 

rentgenowskiego. W wielu publikacjach rozróżnienie promieniowania gamma oraz 

promieniowania X opiera się na ich źródłach, a nie na długości fali. Promieniowanie gamma 

wytwarzane jest w wyniku przemian jądrowych albo zderzeń jąder lub cząstek subatomowych, 

a promieniowanie rentgenowskie, w wyniku zderzeń elektronów z atomami. Promieniowanie 

gamma jest promieniowaniem jonizującym i przenikliwym. Promienie gamma mogą służyć do 

sterylizacji sprzętu medycznego, jak również produktów spożywczych. W medycynie używa się 

ich w radioterapii (tzw. bomba kobaltowa) do leczenia raka, oraz w diagnostyce np. 

pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa. Ponadto promieniowanie gamma ma 

zastosowanie w przemyśle oraz nauce, np. pomiar grubości gorących blach stalowych, 

pomiar grubości papieru, wysokości ciekłego szkła w wannach hutniczych, w geologii 

otworowej (poszukiwania ropy i gazu ziemnego), w badaniach procesów przemysłowych (np. 

przepływu mieszanin wielofazowych, przeróbki rudy miedzi). 

 

-Promieniowanie podczerwone 

 

Promieniowanie podczerwone (IR – infra-red) jest promieniowaniem niewidzialnym, 

umiejscowionym w widmie promieniowania elektromagnetycznego, między czerwienią widma 

światła widzialnego a mikrofalami. Jest ono emitowane przez rozgrzane ciała. 

W leczeniu wykorzystuje się promieniowanie podczerwone o długości fali 770-15000 nm. 

Promieniowanie widzialne znajduje się w paśmie 400-760 nm, wywołując u ludzi i zwierząt 

wrażenia świetlne. W widmie promieniowania elektromagnetycznego jest ono umiejscowione 

pomiędzy nadfioletem a podczerwienią. 

Promieniowanie podczerwone dzieli się na:  



- Promieniowanie krótkofalowe (IR-A), tzw. bliskie, o długości fali 770-1500 nm . 

- promieniowanie średniofalowe (IR-B) o długości fali 1500-4000 nm . 

- promieniowanie długofalowe (IR-C), tzw. dalekie, o długości fali 4000-15000 nm. 

  

Reakcje organizmu na promieniowanie podczerwone  

Skutki działania promieniowania podczerwonego na organizm zależą od wielu czynników 

obejmujących między innymi cechy samego promieniowania czy cechy reaktywności 

organizmu. Duże znaczenie ma widmo promieniowania, energia fotonów, odległość od 

naświetlanej skóry, jak i wielkość naświetlanej powierzchni. Reakcja organizmu zależy 

również od stanu skóry, jej wilgotności, grubości tkanki podskórnej oraz stanu układu 

krwionośnego i chłonnego. Występujące skutki biologiczne są reakcją na wywoływanie 

fizjologicznych odruchów układu naczyniowego skóry (organizm dąży do zachowania 

homeostazy cieplnej). 

Wpływ biologiczny promieniowania podczerwonego polega na działaniu ciepła, które 

powoduje między innymi: 

-poprawę ukrwienia skóry i zwiększenie wydzielania potu; 

- rozszerzenie naczyń włosowatych skóry a co za tym idzie zwiększony przepływ przez tkanki 

krwi tętniczej; 

- reakcje ze strony naczyń głębiej położonych zgodnie z prawem Dastre-Morata. Prawo to 

mówi, iż „bodźce termiczne (zimno lub ciepło) działając na duże powierzchnie skóry, 

powodują przeciwne do naczyń skóry zachowanie się dużych naczyń klatki piersiowej i jamy 

brzusznej. Naczynia nerek, śledziony i mózgu wykazują odczyn taki sam, jak naczynia skóry.”; 

- pobudzenie procesów metabolicznych; 

- działanie przeciwbólowe poprzez podwyższenie progu bólu; 

- zmniejszenie napięcia mięśni. 

Promieniowanie podczerwone stosuje się w: 

-przewlekłych i podostrych procesach zapalnych i reumatycznych stawów oraz części 

miękkich kończyn; 

- przewlekłych i podostrych stanach zapalnych jamy nosowej, zatok przynosowych, ucha 

zewnętrznego i stawów żuchwy; 

- nerwobólach oraz zespołach bólowych; O stanach po zapaleniu bakteryjnym, odmrożeniu i 

uszkodzeniu promieniami rtg lub UV; O chorobach naczyń krwionośnych i obwodowych np. 

choroba Reynaud; 

- naciekach i ropniach tkanek miękkich, naciekach po zbyt płytko podanych zastrzykach; 

- jako zabieg przygotowawczy przed masażem, kinezyterapią i niektórymi zabiegami z 

zakresu elektrolecznictwa, jak np. jontoforeza. 

Przeciwwskazaniem są: 

- nieodwracalne uszkodzenia skóry i naczyń (zmiany troficzne, miażdżyca tętnic) oraz obrzęki; 

- zaburzenia czucia; 

- świeże urazy grożące krwawieniem oraz choroby zakrzepowe (np. zakrzepowe zapalenie 

żył); 

- choroby nowotworowe; 

- starość (miażdżyca oraz niewydolność krążenia są bezwzględnym przeciwwskazaniem); 

- nadciśnienie tętnicze od II stopnia wg WHO; 

- okres ciąży; 

- miesiączka; 

- stany podgorączkowe i gorączka; 

- niewydolność mięśnia sercowego, stan po zawale, wady serca; 

- choroby nerek; 

- ostre stany zapalne jajników, wyrostka robaczkowego, pęcherzyka żółciowego 



 

-pole elektryczne 

 

Na oddziaływanie pól elektromagnetycznych, w mniejszym lub większym stopniu narażony 

jest każdy człowiek. 

Promieniowanie elektromagnetyczne może pochodzić zarówno ze źródeł naturalnych, takich 

jak np. Ziemia, Słońce, wyładowania atmosferyczne, jak i ze źródeł sztucznych wytworzonych 

przez człowieka, m.in. telefonów komórkowych, kuchenek mikrofalowych, odbiorników 

telewizyjnych, monitorów komputerowych (kineskopowych), linii wysokiego napięcia, 

radarów, pojazdów o napędzie elektrycznym.  

Skutki zdrowotne, jakie może wywoływać oddziaływanie pól elektromagnetycznych nie są 

jeszcze do końca zbadane i poznane, już jednakże wiadomo, że u osób poddanych 

oddziaływaniu tego pola mogą wystąpić m.in. ogólne osłabienie organizmu, trudności w 

koncentracji uwagi, szybkie zmęczenie pracą umysłową, bóle i zawroty głowy, ospałość, 

zaburzenia snu, osłabienie pamięci, spadek ciśnienia tętniczego krwi. 

Skutki oddziaływania uzależnione są między innymi od natężenia pól elektromagnetycznych, 

czasu, w jakim dana osoba jest poddawana oddziaływaniu tych pól i ich częstotliwości. Na 

wielkość natężenia promieniowania elektromagnetycznego wpływ będzie miała również 

odległość, w jakiej człowiek znajduje się od źródła tego pola (im dalej od źródła 

promieniowania, tym jest ono mniejsze).  

Na stanowiskach, na których może wystąpić nadmierne promieniowanie elektromagnetyczne 

należy zastosować odpowiednie środki mające na celu zmniejszenie tego promieniowania, np. 

ekranowanie pomieszczeń lub źródeł promieniowania. Jak jednak podkreślają eksperci, 

ekranowanie najlepiej powierzyć wyspecjalizowanym firmom, gdyż niewłaściwie wykonane 

ekranowanie może zwiększyć promieniowanie. Ponadto należy tak zorganizować pracę, aby 

unikać przebywania pracowników w strefach ochronnych i nie dopuszczać do przekraczania 

dopuszczalnego czasu pracy w strefach zagrożenia. 

 

-ultradźwięki 

 

Hałasem ultradźwiękowym przyjęto nazywać hałas, w którego widmie występują składowe o 

wysokich częstotliwościach słyszalnych i niskich ultradźwiękowych - od 10 kHz do 40 kHz . 
Poza szkodliwym oddziaływaniem na słuch, stwierdzono też ujemny wpływ ultradźwięków na 

narząd przedsionkowy w uchu wewnętrznym, objawiający się bólami i zawrotami głowy, 

zaburzeniami równowagi, nudnościami, sennością w ciągu dnia, nadmiernym zmęczeniem itp. 

W profilaktyce szkodliwego działania hałasu ultradźwiękowego obowiązują takie same 

wymagania i zasady, jak w przypadku hałasu. Przy narażeniu na hałas ultradźwiękowy należy 

jednak zwiększyć częstotliwość badań lekarskich, tzn. wykonywać je co 2 lata. 

Ze względu na krótkofalowość ultradźwięków rozchodzących się w powietrzu (długości fal 

rzędu 1-2 cm), stosunkowo łatwo jest ograniczyć ich szkodliwe oddziaływanie na człowieka, 

np. przez hermetyzację i obudowanie źródeł oraz stosowanie środków ochrony indywidualnej 

skutecznych dla hałasu wysokoczęstotliwościowego. 

 

 

 

 

 

 



Pierwsza pomoc  

 
Pierwsza pomoc  

zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby celu 

ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych 

następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej (po 

przewiezieniu do szpitala). 

Łańcuch: pierwsza pomoc - pomoc ambulatoryjna - pomoc specjalistyczna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łańcuch ratunkowy jest zespołem czynności ratowniczych zazębiających się i dających 

większe rokowania na przeżycie poszkodowanego. 

 Prewencja – nauczanie zasad pierwszej pomocy teoretycznie i praktycznie 

 Wczesne rozpoznanie i wezwanie pomocy – w tym ogniwie należy rozpoznać rodzaj 

zagrożenia. Należy opisać co się dzieje z poszkodowanym 

 Wczesne rozpoczęcie RKO (resuscytacji krążeniowo-oddechowej) – jeżeli dojdzie do 

nagłego zatrzymania krążenia 

 Wczesna defibrylacja – do NZK dochodzi głównie poprzez mechanizm migotania 

komór aby przywrócić prawidłową pracę serca należy wykonać defibrylacje. ERC 

(Europejska Rada Resuscytacji) wprowadziła program z użyciem AED – automatyczny 

defibrylator zewnętrzny 

 Opieka poresuscytacyjna – są to czynności wykonywane w szpitalu, są to czynności 

medyczne wykonywane w celu przywrócenia poszkodowanego do jak najlepszej 

sprawności i powrotu do normalnego życia. 

Przebieg akcji ratunkowej powinien pozwolić na łagodne przejście do kolejnego ogniwa 

łańcucha (np. z etapu pomocy przedmedycznej do etapu pomocy specjalistycznej po 

przyjechaniu karetki pogotowia P- zespołu podstawowego, S-zespołu specjalistycznego z 

lekarzem), przez co ogniwa łańcucha ratunkowego nachodzą na siebie. 

 

Zakres Pierwszej Pomocy 

1. zabezpieczenie miejsca wypadku 

2. sprawdzenie stanu poszkodowanego (podstawowych funkcji życiowych –

 krążenia, oddechu i świadomości, zlokalizowanie odniesionych urazów) 

3. zapewnienie sobie pomocy, wezwanie pogotowia ratunkowego lub innych 

specjalistycznych służb ratowniczych 

4. prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zatamowanie krwotoków i 

działanie przeciwwstrząsowe 

5. wykonanie pozostałych/innych czynności ratunkowych zależnych od stanu 

poszkodowanego 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Uraz_(medycyna)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Choroba
http://pl.wikipedia.org/wiki/Medycyna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szpital
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pogotowie_ratunkowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pogotowie_ratunkowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_krwiono%C5%9Bny_cz%C5%82owieka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Oddychanie
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiadomo%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pogotowie_ratunkowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Resuscytacja_kr%C4%85%C5%BCeniowo-oddechowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krwotok
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wstrz%C4%85s


6. ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (jedynie jeżeli poszkodowany jest 

nieprzytomny i zaistniała potrzeba pozostawienia go bez opieki na dłuższy czas) 

 

Zabezpieczenie miejsca wypadku 

 

Zabezpieczenie miejsca wypadku ma na celu ochronę zarówno poszkodowanego, ratownika, 

jak i osób trzecich (gapiów, innych uczestników ruchu drogowego, itp.). 

Procedury zabezpieczania są zależne od sytuacji. Standardowo w wypadkach 

komunikacyjnych zatrzymuje się ruch na danym odcinku drogi. W tym celu na drodze, w 

odpowiednio oddalonym miejscu ustawia się trójkąt ostrzegawczy. Praktycznie odległość 

ustawienia trójkąta od miejsca zdarzenia zależy od rodzaju drogi (inna będzie na drodze 

gminnej, inna na autostradzie), warunków atmosferycznych, rzeźby terenu, itd. Trójkąt 

ostrzegawczy w razie konieczności może być zastąpiony np. samochodem, który – o ile jest 

dobrze widoczny – może spełniać podobną funkcję. 

Wypadki w domu, szkole, miejscu pracy nie wymagają zwykle szczególnych zabezpieczeń. W 

przypadku drgawek (np. epilepsji) konieczne jest usunięcie twardych przedmiotów (stoły, 

krzesła), aby ograniczyć urazy kończyn i tułowia. 

Jeśli niemożliwe jest wystarczające opanowanie sytuacji (płonące mieszkanie lub samochód, 

skażenie chemiczne, pojazd mogący zjechać ze zbocza, możliwość karambolu, itd., ale także 

zagrożenie wstrząsem znajdujących się wewnątrz pojazdu poszkodowanych) w miarę 

możliwości przystępuje się do ewakuacji poszkodowanych. 

Sprawdzenie stanu poszkodowanego, Funkcje życiowe 

U pacjenta nieprzytomnego należy określić, czy oddycha, przykładając policzek nad jego usta, 

obserwując zarazem czy unosi się klatka piersiowa (tzw. widzę, słyszę, czuję – jeśli ratownik 

na policzku nie wyczuł oddechu, nie usłyszał jego świstu ani nie zobaczył unoszącej się i 

opadającej klatki piersiowej powinien uznać, że poszkodowany nie oddycha). Przy określaniu 

innych nieprawidłowości kluczowe znaczenia ma obserwacja nieprzytomnego chorego. 

O ile poszkodowany jest przytomny, ratownik może spróbować zebrać wywiad – jest to istotne 

szczególnie przy chorobach przewlekłych (takich jak cukrzyca), jeśli to one spowodowały, że 

chory potrzebuje pomocy (np. podania glukozy). 

Wzywanie pomocy 

Wezwania pomocy należy dokonać po ustaleniu stanu poszkodowanego, ale przed 

rozpoczęciem udzielania pomocy (bezwzględnie dotyczy to resuscytacji krążeniowo-

oddechowej, ale można poświęcić 1 minutę na opatrzenie obrażeń bezpośrednio 

zagrażających życiu, jak krwotok, czy wstrząs) lub – o ile to możliwe – równocześnie (np. 

prosząc przechodnia, aby zrobił to za ratownika). 

Zwykle zawiadamia się albo pogotowie ratunkowe, albo straż pożarną. Drugą ze służb wzywa 

się w wypadku, gdy potrzebne może być użycie specjalistycznego wyposażenia do 

bezpiecznego wyciągnięcia poszkodowanego, ugaszenia pożaru, neutralizacji wycieku z 

cysterny, baku samochodu, itd. Po zawiadomieniu straży pożarnej na miejsce wypadku 

przybędą zarazem strażacy, karetka pogotowia, jak i inne potrzebne służby (policja, 

pogotowie gazowe, itd). 

 

 

 

 

NUMERY ALARMOWE: 997 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wypadki_komunikacyjne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wypadki_komunikacyjne
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Glukoza
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Policja


 

Policja 

Straż pożarna 998 

Pogotowie ratunkowe 999 

Jednolity numer alarmowy Unii Europejskiej 112 

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 985 lub 601 100 300 

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 985 lub 601 100 300 

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 601 100 100 

 

Przy zgłaszaniu wezwania należy podać (istotna kolejność): 

1. miejsce zdarzenia 

2. rodzaj zdarzenia (wypadek drogowy, wypadek w pracy, etc.) 

3. liczbę poszkodowanych 

4. stan poszkodowanych 

5. imię i nazwisko wzywającego pomocy 

6. numer telefonu, z którego dzwonimy 

Po podaniu wszystkich informacji należy poczekać na dodatkowe pytania dyspozytora i 

potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. 

Bezpieczeństwo osoby udzielającej pierwszej pomocy 
Aby uniknąć ryzyka nabycia choroby infekcyjnej podczas udzielania pierwszej pomocy, 

musimy stosować środki ochrony własnej oraz proste procedury: 

1. Należy zawsze używać rękawiczek medycznych. Jeżeli nie posiadamy rękawiczek 

medycznych, należy założyć na dłonie worki foliowe lub jakikolwiek wodoodporny 

materiał 

2. Wskazane jest dokonanie standardowej dezynfekcji miejsca zdarzenia, które zapobiega 

rozprzestrzenianiu się infekcji 

3. Należy zbierać wszelkie środki użyte w miejscu zdarzenia do jednej torby 

4. Po udzieleniu pierwszej pomocy należy umyć ręce mydłem 

5. W razie podejrzenia, iż zostaliśmy narażeni na infekcję, należy poinformować o tym 

pomoc medyczną lub skontaktować się ze swoim lekarzem 

Bezpieczeństwo ratownika 

Zarówno bezpieczeństwo ratownika, jak i osób postronnych jest priorytetem. Nie należy 

podejmować akcji ratunkowej, jeśli istnieje realne zagrożenie dla świadków zdarzenia (np. 

wybuchem). Należy pamiętać, że trudniej jest ratować dwie osoby niż jedną – z jednej ofiary i 

ratownika mogą nagle zrobić się dwie ofiary. 

Ratownik powinien unikać kontaktu z krwią, ponieważ grozi to zakażeniem 

niektórymi patogenami (głównie HBV, HCV i HIV) oraz używać specjalnych maseczek w 

czasie prowadzenia sztucznego oddychania. 

Po udzieleniu pierwszej pomocy ratownik może odczuwać zmęczenie fizyczne oraz 

przejściowe obniżenie nastroju. Wypadek (przeżycie roli ratownika) może spowodować tzw. 

stres pourazowy. Omówienie obaw i reakcji, jakie miały miejsce w czasie udzielania pierwszej 

pomocy, powinno nastąpić w ciągu 24-72 godzin od zdarzenia. Taką rozmowę należy odbyć z 

przygotowanym do tego typu porad psychologiem. W ten sposób można zapobiec późniejszym 

zaburzeniom emocjonalnym. Szybkie omówienie swoich obaw oraz wątpliwości zapobiega 

pojawieniu się zahamowań i lęków w przyszłości. 

 

Regulacje prawne 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Patogen
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wirus_zapalenia_w%C4%85troby_typu_B
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wirus_zapalenia_w%C4%85troby_typu_C
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wirus_zespo%C5%82u_nabytego_braku_odporno%C5%9Bci


Obowiązek udzielania pomocy reguluje prawo. W Polsce, konsekwencje prawne za 

zaniechanie takiej pomocy przewiduje art. 162 kk: 

§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim 

niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela 

pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia 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 

poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest 

niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej. 

 

Ocena stanu poszkodowanego 

 

W celu dokonania oceny podstawowych funkcji życiowych pacjenta,  

należy sprawdzić czy poszkodowany 

1. Jest przytomny ? 
Ratownik powinien głośno odezwać się do pacjenta (np. "Jak Pan/Pani się czuje)  

oraz sprawdzić reakcję na mocne dotknięcie (potrząsanie, klepnięcie  

w policzek) lub ból - uszczypnięcie płatka usznego.  

W ten sposób można uniknąć przeprowadzania zabiegów reanimacyjnych  

u przytomnego pacjenta. Należy pamiętać, że jeśli mamy do czynienia z urazami  

głowy lub szyi, podejrzewamy uszkodzenie kręgosłupa i pacjenta można poruszyć  

tylko wtedy, jeśli jest to absolutnie niezbędne! ·Nieprawidłowe poruszenie może doprowadzić 

do uszkodzenia rdzenia kręgowego, 

a tym samym do paraliżu. 

2. Oddycha ? 
Zatrzymanie oddechu stwierdza się w następujący sposób: 

- objawem nasuwającym podejrzenie jest siniczne zabarwienie skóry, 

- przy dokładnej obserwacji nie widać ruchów oddechowych klatki piersiowej;  

ruchy te nie są wyczuwalne również po przyłożeniu dłoni ratownika do klatki piersiowej 

i brzucha ratowanego, 

- niesłyszalny i niewyczuwalny jest strumień powietrza wydychanego z ust i nosa pacjenta, 

- przy częściowej niedrożności dróg oddechowych słychać odgłosy chrapania i bulgotu 

Reanimacja. 

Jeśli pacjent nie oddycha, bardzo ważne jest szybkie rozpoczęcie reanimacji.  

Już po 4 minutach w nie dotlenionym mózgu poszkodowanego powstają  

nieodwracalne zmiany, które uniemożliwią późniejsze odratowanie pacjenta. 

 

Udrożnienie dróg oddechowych. 

U głęboko nieprzytomnego pacjenta język opada do części krtaniowej gardła , blokując 

wejście do krtani. Najczęściej drożność dróg oddechowych można odzyskać przez odgięcie 

głowy ratowanego ku tyłowi w następujący sposób: 

Głowa odchylana jest do tyłu dłonią ułożoną na czole pacjenta, podczas gdy druga ręka 

ciągnie jego podbródek ku górze. Należy zwrócić uwagę , by nie uciskać miękkiej okolicy 

pod żuchwowej. Ta metoda udrażniania dróg oddechowych, jako bardzo skuteczna, jest 

godna polecenia nieprofesjonalnym ratownikom. 

Poduszka lub zwinięty koc pod barkami utrzymuje głowę pacjenta w odgięciu.  

W przypadku podejrzenia uszkodzenia kręgosłupa szyjnego głowa pacjenta nie powinna być 

odginana do tyłu. Wtedy drożność uzyskujemy w następujący sposób: 

1. Ręce ratownika ułożone z boków głowy pacjenta 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kodeks_karny_(1997)


2. Cztery palce obu rąk obejmują kąt żuchwy i ciągną ją do przodu.  

Zęby żuchwy wysuwają się przy tym przed zęby szczęki. 

3. Kciuki odsuwają wargę dolną ku dołowi i aby otworzyć usta pacjenta naciskają brodę. 

Głowę należy stabilizować ostrożnie ! 

Jeżeli pacjent nie może oddychać pomimo prawidłowego udrożnienia, należy przyjąć 

możliwość zatkania dróg oddechowych ciałem obcym. Trzeba wtedy otworzyć usta 

ratowanego i wydobyć ciała obce (krew, wymiociny, sztuczna szczęka, resztki pokarmowe) z 

jamy ustnej. Można tego dokonać wskazującym i środkowym palcem. 

Jeżeli podejrzewane przez nas ciała obce znajdują się poza zasięgiem wzroku, wykonujemy 

rękoczyn Heimlicha (tak, jak u osoby nieprzytomnej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reanimacja oddechowa. 

Istnieją dwie metody sztucznego oddychania: usta- usta i usta- nos. Niezależnie jednak  

od rodzaju zastosowanej metody należy pamiętać o mocnym odchyleniu głowy ku tyłowi, co 

czyni drogi oddechowe drożnymi. Jeśli jednak podejrzewamy uraz odcinka szyjnego 



kręgosłupa (rany głowy lub szyi, upadek z wysokości, wypadek komunikacyjny) głowy 

odchylać nie wolno ! 

- metoda usta-usta  

Głowa silnie odgięta. Dłoń oparta na czole chorego, kciuk i palec wskazujący szczelnie 

zaciskają nos. Usta ratowanego lekko rozchylone. Ratujący przyciska swoje szeroko rozwarte 

usta do ust chorego i robi wdech (nie za głęboki; nieco głębszy niż przy normalnym 

oddychaniu).  

Po wdmuchnięciu cofa szybko swoją głowę. Patrząc kątem oka na klatkę piersiową 

ratowanego może po ruchach żeber ocenić skuteczność sztucznego oddychania. Słychać 

również szmer powietrza wydobywającego się z ust chorego i wyczuwa się jego przepływ.  

Przy tej metodzie istnieje obawa, że powietrze zamiast do tchawicy trafia przez przełyk do 

żołądka. Przy rozdęciu żołądka łatwo może dojść do wymiotów (obawa zachłyśnięcia).  

Aby temu przeciwdziałać, należy powoli wdmuchiwać powietrze ratowanemu;  

wydech ratownika powinien trwać ok. 1,5-2 sekundy. W żadnym przypadku nie należy  

uciskaniem brzucha usiłować opróżnić żołądek z powietrza, jakie się do niego przypuszczalnie 

dostało. Stwarza to zagrożenie ostrego zachłyśnięcia. 

 

Reanimacja krążeniowa. 

Po ustaleniu rozpoznania zatrzymania krążenia należy ułożyć pacjenta płasko na twardym 

podłożu. Uniesienie nóg ku górze zwiększa szanse udanej reanimacji krążeniowej. Klatkę 

piersiową pacjenta należy odsłonić z odzieży. Punkt nacisku do masażu pośredniego serca 

znajduje się na dolnej trzeciej części mostka - w odległości 3 palców powyżej wyrostka 

mieczykowatego. 

Technika masażu pośredniego serca u dorosłych 

1. Jeden nadgarstek opiera się na punkcie ucisku w dolnej połowie mostka, w osi ciała. 

2. Drugi nadgarstek ułożony jest na pierwszym. Palce obu rąk są uniesione lub splecione, tak, 

by uniknąć złamania żeber przy ucisku. 

3. Faza ucisku - Ramiona wyprostowane, barki pionowo nad mostkiem, który jest wciskany  

na głębokość 3-5 cm. Ratownik powinien używać ciężaru swego tułowia,  

przekazywanego przez wyprostowane ramiona. 

4. Faza rozluźnienia - Odciążenie mostka bez odrywania nadgarstka od punktu uprzedniego 

nacisku; klatka piersiowa wraca do pozycji wyjściowej.  

 

Połączenie sztucznego oddychania i masażu pośredniego serca. 
Końcem roku 2006 weszły w życie nowe standardy dotyczące reanimacji krążeniowo - 

oddechowej. Nie ma już rozróżnienia na metody jednego i dwóch ratowników. W każdej 

sytuacji proporcje masażu i sztucznego oddychania mają się jak 30:2. Na każde dwa wdechy 

przypada 30 uciśnięć mostka. Kontrolujemy oddech i tętno po każdych 4 cyklach. Akcję 

reanimacyjną prowadzimy aż do przybycia lekarza. Wcześniejsze jej zakończenie jest 

dopuszczalne tylko wtedy, gdy ratownik z powodu wyczerpania nie jest zdolny do dalszego 

działania. Należy zdawać sobie sprawę, że opisane powyżej działania przeważnie nie 

przywrócą pacjentowi podstawowych funkcji życiowych. Może to nastąpić dopiero po 

interwencji lekarza, który będzie mógł podać odpowiednie leki, a także zadecyduje o 

defibrylacji, ale nawet najlepszy specjalista z najlepszym sprzętem będzie bezradny, jeśli od 

zatrzymania krążenia minęło kilka minut, podczas których reanimacja bez przyrządowa nie 

była prowadzona. Dlatego tak bardzo liczy się czas i natychmiastowe rozpoczęcie czynności 

ratowniczych. 

 

 

 


