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Ryzyko i średni czas do nastąpienia zgonu  

 

Ciśnienie skurczowe krwi (mm/Hg) Ryzyko zgonu Czas do zgonu (min) 

90+ 0.042 419 

76-89 0.081 188 

50-75 0.458 161 

<50 0.95 18 

W środowisku cywilnym w następstwie zaburzeń 

ciśnienia skurczowego krwi 



Ataki w Paryżu 

Francuscy strażacy udzielają pomocy ofierze śmiertelnego ostrzału 
– korzystają z opatrunku izraelskiego 

Reuters – Christian Hartmann 



• 130 zabitych w serii samobójczych ataków 

bombowych i strzelaniny podczas imprez masowych 

• EPRUS(Etablissement de Préparation et de Réponse 

aux Urgences Sanitaires) i Min. Zdrowia zarządzają 

stan powszechnej gotowości w zakresie tamowania 

krwotoków.    

• Zatwierdzenie zestawów wysyłanych na miejsce 

zdarzeń. Każdy zestaw zawiera opatrunek izraelski, 

opatrunek hemostatyczny, stazę i rękawiczki. 

Ataki w Paryżu - skutki 



Kompromis z Hartford 

• Kompromis zawarty pomiędzy ACS i FBI 

 

• Cel – strategie wykonawcze ds. skutecznego  

tamowania krwotoków 

 

• Nadrzędna zasada – nikt nie powinien umrzeć 
wskutek niezatamowanego krwotoku 

 

• Zapotrzebowanie na zgrany i zintegrowany system 
reagowania, obejmujący obywateli, organy nadzoru i 
System Ratownictwa Medycznego.   

 

 

 



Kompromis z Hartford 

• 2013/2014 – przeszkolenie oficerów policji pod kątem 

tamowania krwotoków u ofiar zdarzeń masowych – 

szkolenie odbyło się w U.S.A. 

 

• Tamowanie krwotoku – główne założenia taktyczne 

pod kątem stosowanego prawa 

 

• 2014 – ponad 36,000 oficerów policji otrzymało 

zestawy służące do tamowania krwawienia 

* Hartford consensus III 



Koalicja ‘Stop the bleeding’ 

• 35% zgonów, które miały miejsce przed dostarczeniem poszkodowanego do 
szpitala było skutkiem niezatamowanego krwotoku 

 

• 80% śmiertelnych urazów kończyn u osób cywilnych było skutkiem 
niezatamowanego krwotoku 

 

• 80% poszkodowanych uczestniczących w zdarzeniach masowych dostarczono 
pojazdami niemedycznymi 

 

• 6  października 2015 – Biały Dom wdraża program STB, który angażuje osoby 
znajdujące się w miejscu zdarzenia do udzielenia pierwszej pomocy. 

 

• Cel – przekazanie obywatelom dostępu do narzędzi służących do tamowania 
krwotoków, które wcześniej były stosowane przez służby ratownicze i wojsko.  

Program STB wspólnie opracowały AHA Amerykańskie Stowarzyszenie 
Kardiologiczne, ARC – Amerykański Czerwony Krzyż, ACS – Amerykańskie 
Kolegium Chirurgów 

    Kompromis z Hartford, itp. 

 

 

* Dane zebrane w ramach koalicji ‘Stop the bleed’  



Zastosowanie wytycznych 

TCCC w środowisku cywilnym 
• Zwiększone przyjęcie staz zalecanych w ramach 

TCCC w celu tamowania krwotoku z kończyn w 

środowisku cywilnym 

 

• Obecnie użycie staz jest zalecane przez Komitet 

CoTCCC, Armię U.S.A., Amerykańskie Kolegium 

Chirurgów Urazowych, Amerykańskie Kolegium 

Lekarzy Medycyny Ratunkowej, Krajowe 

Stowarzyszenie Techników Medycyny Ratunkowej i 

Kompromis z Hartford. 

 

* (Nowelizacja TCCC z dn. 11.09.2015) 
 



Wspólne wytyczne ds. 

ratowników pierwszego kontaktu 
• “…Krwotok z kończyn z urazem naczyniowym może 

doprowadzić do zagrażającego życiu wykrwawienia i stanowi on 
jedną z głównych przyczyn zgonów, którym można zapobiec, 
zarówno w warunkach pola walki, jak i w środowisku 
cywilnym…”(2015 ERC first aid guidelines str. 283) 

• Trained lay first responders reduce trauma mortality: A 
controlled study of rural trauma in Iraq (Murad, M.K.a,  Husum, 
H, 2010) [Osoby przeszkolone pod względem udzielania 
pierwszej pomocy obniżają śmiertelność powodowaną przez 
urazy. Badanie kontrolowane dot. urazów występujących na 
obszarach wiejskich w Iraku]. 

• Jeżeli mamy do czynienia ze zwiększoną liczbą poważnych 
urazów, osoby udzielające pierwszej pomocy powinny być 
traktowane jako nieodłączny element systemu udzielania 
pomocy pacjentom urazowym. (Światowe Stowarzyszenie ds. 
Chorób i Medycyny Ratunkowej 2010). 
 

 



Przykłady programów ds. ratowników 

udzielających pierwszej pomocy w różnych 

krajach  
• Francja: 4BC a przestrzeganie przepisów 

• Australia: Australia Zach.– ratownicy udzielający 1 
pomocy korzystają z defibrylatorów i podają płyny 
doszpikowo. 

• Singapur: Samochody policyjne wyposażone w zestaw 
IFAK, stosowanie aplikacji komórkowej w celu 
powiadomienia o zdarzeniu wymagającym wsparcia 
medycznego w promieniu do 400 m 

• U.S.A: Program “Stop the Bleed” – wyposażenie osób 
uczestniczących w zdarzeniu w narzędzia ratujące życie – 
główne założenia taktyczne w zakresie przestrzegania 
prawa  

• Izrael: wszystkie biura sił lotniczych są wyposażone w 
sprzęt 4BC   

 



PM 4BC – ratuje życie 

Zaczynając od wojska poprzez SMR do osób udzielających pierwszej 
pomocy 



Przekaż narzędzia 

 

Tamuj krwawienie  

 

Ratuj życie! 

 


