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Do 1996r. w armiach 
całego świata korzystano  
z cywilnych standardów 

medycznych 

 

Doświadczenia z Somalii 
przyczyniły się do 

powstania wytycznych 
Tactical Combat Casualty 

Care 



 

 

TCCC rewiduje dotychczas stosowane praktyki  
i jako główny cel stawia redukcję możliwych  

do uniknięcia przypadków śmiertelnych na polu 
walki.  

 



 
krwotoki z kończyn – 60% 



 

obrażenia klatki piersiowej 33% 



niedrożność dróg  
oddechowych – 6% 



Jak sobie radzić  
z takimi obrażeniami?  
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Tamowanie krwotoków  

Staza taktyczna 

          CAT  

     SOFT-W 

 



Zastosowanie stazy taktycznej  
w ZRM 

Mechanizm urazu: 
wypadek komunikacyjny 

Amputacja podudzia  

Staza taktyczna CAT 

Opaska na podudziu czy 
tak jest dobrze? 

 

CZAS 



Tamowanie krwotoków 

Opatrunki hemostatyczne 

  Quick Clot 

 

 

 

Celox Gauze 



ZRM „P” Łęczyca 

Pacjent l. 62 

Praca szlifierką 

Rana podudzia w chwili 
przyjazdu aktywnie 
krwawiąca 

Zastosowano opatrunek  

Celox Gauze 

Pacjent przekazany do 
HEMS 



Tamowanie krwotoków 

Opatrunki uciskowe 

 

Olaes Modular Bandage 

 

 

 

Opatrunek izraelski  



Obrażenia klatki piersiowej  

Opatrunki wentylowe 

 

Sam Chest Seal  

 

 

 

Bolin Chest Seal 



Niekoniecznie ACS 



A co z odmą? 
Nakłuwać tylko czym? 

 

Igła o rozmiarze 14G 

 

Długość igły ma znaczenie 
 



Wyposażenie ZRM rejon Łęczyca 

▪ Stazy taktyczne CAT 

▪ Opatrunki 

hemostatyczne 

▪ Opatrunki okluzyjne 

▪ Igły do odbarczania 

odmy o długości 8,5 cm  

  



Rozwiązania medycyny taktycznej  
w ratownictwie 

Kwas traneksamowy  
 
Badania CRASH-2  
 
Badania MATTERs  
spadek śmiertelności  
w grupie badanej 
Dawka T3C:1000mg  
 
 
  
 
 



Uśmierzanie bólu 

 

Fentanyl w lizaku 

Dawka zalecana dla 
żołnierzy: 0,8mg  

Lizak mocujemy plastrem 
do palca rannego 

Dawkę można powtórzyć 
po 15 min. 

 



Paryż 2015 

Szkolenie z zasad 
TCCC/TECC jest kluczowe, 
szczególnie dla jednostek 
służb porządkowych.  

To oni jako pierwsi 
pojawią się na miejscu 
zdarzenia. Ich działanie 
daje rannym szanse na 
przezycie.  



Belgia 2016 

 …ogromne, przerażające 
obrażenia spowodowane 

przez kawałki metalu 
znajdujące się w bombach  

 

Nawet na wojnie mają 
więcej szacunku dla 
przeciwnika niż tutaj 

                             -Dr Nijs 

 STAZA 

TAKTYCZNA  



 

Rozwiązania w obszarze medycyny taktycznej 
wpłynęły  

na spadek śmiertelności wśród żołnierzy, 
dlatego w wielu przypadkach warto rozważyć 
wprowadzenie takich rozwiązań do Zespołów 

Ratownictwa Medycznego oraz jednostek służb 
porządkowych 



Dziękuję 

 


