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AGENDA 

 

• POZIOMY POMOCY MEDYCZNEJ  

• SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH ŻOŁNIERZY: 
SAMOPOMOC, Wytyczne: TAKTYCZNA POMOC 
POSZKODOWANYM NA POLU WALKI (TCCC) 

• MEDYCY: ODPOWIEDZIALNI ZA PODSTAWOWĄ 
POMOC MEDYCZNĄ, MEDYK SIŁ POWIETRZNYCH, 
SIERŻANT MEDYK SIŁ SPECJALNYCH 

•  EWAKUACJA MEDYCZNA  
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 POZIOM 1 

• 1 POZIOM obejmuje pomoc udzielaną i dostępną w czasie 
powstania urazu. 
• Na tym poziomie pomocy zazwyczaj udziela personel niemedyczny 

przeszkolony pod kątem kwalifikowanej 1 pomocy: samopomoc, 
pomoc koleżeńska - buddy-aid, ratownicy pola walki (CLS), lub 
obecni w miejscu zdarzenia medycy wojskowi. 

• 1 POZIOM obejmuje pomoc udzielaną na poziomie 
batalionu 
• Segregacja, leczenie i ewakuacja 
• Pomoc może być udzielana przez lekarza, asystenta lekarza lub 

medyka. 
• Celem jest możliwie jak najszybszy powrót żołnierza do walki, 

stabilizacja poszkodowanego albo ewakuacja na następny poziom 
pomocy. 

• Na tym poziomie poszkodowani nie są hospitalizowani; nie ma 
możliwości wykonywania zabiegów chirurgicznych. 
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2 POZIOM 

• Podstawowa pierwsza pomoc i więcej możliwości w 
stosunku do 1 Poziomu. 
• Podstawowe czynności medycyny ratunkowej 
• Zaawansowane czynności pod kątem urazów 
• Możliwość transfuzji krwi 
• Ograniczone zasoby w zakresie diagnostyki RTG, laboratorium 

klinicznego, wsparcia stomatologicznego, zarządzanie stresem 
operacyjnym i stresem pola walki, medycyna profilaktyczna 

• Niewielki zakres możliwości w zakresie wykonywania zabiegów 
chirurgicznych. 

• 2 Poziom może hospitalizować pacjentów w ograniczonym 
zakresie i jest w pełni mobilny. 

• Placówki medyczne 2 Poziomu działają w ramach plutonów 
medycznych kompanii wsparcia medycznego. 
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2POZIOM : FST - wysunięta 
czołówka chirurgiczna 

• FST udostępnia gotowe do szybkiego działania zasoby 
chirurgiczne, które umożliwiają przygotowanie pacjentów 
do kolejnych etapów ewakuacji. 

• Stosowana w przypadku pacjentów wymagających 
stabilizacji przed długą ewakuacją medyczną. 

• 20-osobowy zespół – 1 chirurg ortopeda, 3 chirurgów 
ogólnych, 2 pielęgniarki/rze anestezjologiczne/i, oraz 
pielęgniarki/rze IOM i personel techniczny. 

• 2 stoły operacyjne – maks. 10 zabiegów dziennie i ogółem 
do 30 w ciągu 72 godz. 

• FST może być transportowana samochodem, samolotem 
lub śmigłowcem; niektóre FST mogą działać w jednostkach 
latających. Operacyjność osiągają w ciągu 1 godz. od 
momentu dotarcia do kompanii, której udzielają wsparcia. 
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3 POZIOM POMOCY 

• Na 3 Poziomie działa placówka medyczna 
dysponująca personelem i sprzętem 
umożliwiającym udzielenie pomocy wszystkim 
kategoriom pacjentów: resuscytacja, wstępne 
chirurgiczne zaopatrzenie ran, chirurgia 
stabilizująca urazy i pomoc pooperacyjna. Pomoc 
na tym poziomie uzupełnia procedury medyczne 
wykonywane na 2 Poziomie. Pacjenci, którzy nie 
są w stanie znieść i przeżyć długiej ewakuacji 
otrzymują pomoc chirurgiczną w szpitalu, który 
znajduje się tak blisko zabezpieczanej jednostki, 
jak tylko jest to taktycznie możliwe. 
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KOGO SZKOLIMY? 

• WSZYSTKICH ŻOŁNIERZY 
• Self-aid - SAMOPOMOC 

• Przejście do bezpiecznego miejsca,  

• Tamowanie krwotoku: staza, bezpośredni ucisk, etc. 

• Wytyczne: TAKTYCZNA POMOC POSZKODOWANYM NA POLU 
WALKI - Wszyscy żołnierze biorący udział w misjach (TCCC_AC) 

• Wprowadzenie do wytycznych TCCC_CA 

• Pomoc pod ostrzałem 

• Taktyczna pomoc polowa - Tactical Field Care 

• Taktyczna pomoc podczas ewakuacji - Tactical Evacuation Care 

• Scenariusze ćwiczeń 
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PERSONEL MEDYCZNY  

• Medyk – poziom podstawowy – certyfikowany w 
zakresie podstawowych zasad działania zespołów 
ratownictwa medycznego (ZRM) 

• MEDYK SIŁ POWIETRZNYCH – certyfikowany w 
zakresie podstawowych zasad działania ZRM i 
ukończony kurs dla MEDYKÓW SIŁ POWIETRZNYCH. 
(Do 2017 wszyscy medycy sił powietrznych będą 
musieli mieć Certyfikat Paramedyka) 

• MEDYK POLA WALKI SIŁ SPECJALNYCH (SOCM)- 7-tyg. 
szkolenie ogólnomedyczne, 7-tyg. szkolenie 
obejmujące moduły nt. urazów, 4-tyg. szkolenie nt 
aspektów klinicznych, 3-tyg. szkolenie nt medycyny 
wojskowej. 
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Ewakuacja medyczna (MedEvac) 

• Ewakuacja medyczna to transport poszkodowanego pojazdem 
dysponującym medycznym personelem i sprzętem oraz 
materiałami stosowanymi w leczeniu (e. lądowa i lotnicza). 

• Poszkodowany jest odbierany w punkcie poboru 
poszkodowanych przez pojazdy medyczne, skąd jest zabierany 
do najbliższej placówki dysponującej większymi możliwościami. 

• Za medyczną ewakuację poszkodowanego odpowiada placówka 
przyjmująca. (2 Poziom i kolejne poziomy) 

• Pojazdy, które realizują ewakuację medevac nazywamy 
pojazdami ewakuacji medycznej, w skrócie MEV. 
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WEZWANIE MEDEVAC 

• Aby wezwać medevac, stosujemy 
meldunek zawierający 9 linijek z 
informacjami umożliwiającymi 
wezwanie służb. Te 9 linijek pozwala 
załodze pojazdów medevac 
przygotować się pod względem 
bezpieczeństwa, przyjęcia i 
dostarczenia każdego poszkodowanego 
do placówki medycznej. 

• Aby służba Medevac zaczęła działać 
MUSISZ podać osobie przyjmującej 
9linijkowca informacje ustalone dla 
pierwszych 5 linijek.  
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POJAZDY MEDEVAC 

Pojazd EM Stryker M1133 
może ewakuować 
• 4 leżących 

poszkodowanych  
• 6 siedzących 
• 2 leżących/3 siedzących 

WYPOSAŻENIE WIĘKSZOŚCI PEM (MEV) 
• Butle z O2 
• Urządzenia odsysające 
• Deski ortopedyczne 
• Dodatkowe nosze  
• Nosze typu SKED 
• Sprzęt do I.V.  
• System filtrujący - NBC (broń jądrowa, biologiczna 
i chemiczna) 
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***W razie potrzeby 

śmigłowiec Black 
Hawk może być 
wyposażony w 
specjalną wyciągarkę. 

Black Hawk może ewakuować 
• 6 leżących poszkodowanych 

i 1 siedzącego 
• 7 siedzących 
• Lub 3 leżących i jednego 

siedzącego 

UNCLASSIFIED//FOUO 



EWAKUACJA POSZKODOWANYCH 
(CASEVAC) 

• CASEVAC jest stosowany do transportu 
poszkodowanych korzystając z pojazdów 
niemedycznych. 

• CASEVAC ma przewozić żołnierzy, którzy doznali 
mniejszych obrażeń, w sytuacji, jeżeli zasoby 
ewakuacji medycznej są przeciążone. 

• Jeśli to możliwe, zazwyczaj staramy się nie 
korzystać z CASEVAC. Pojazdy można pozyskać z 
prowadzonej misji. 
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CASEVAC  

POTENCJAŁ CASEVAC 
• Możliwości w 

zakresie przewożenia 
poszkodowanych 
różnią się w 
zależności od danego 
pojazdu. 

• Zasoby medyczne 
zależą od możliwości, 
które w danej chwili 
mogą być dostępne. 
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Pytania 
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MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 

• http://www.naemt.org/education/TCCC/tccc-ac 

• http://www.cs.amedd.army.mil/FileDownloadpubli
c.aspx?docid=1a73495d-1176-4638-9011-
9e7f3c6017d8 

• ATP 4-25.13 CASUALTY EVACUATION 

• ATP 4-02.2 MEDICAL EVACUATION 
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