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Pracownik ochrony pełniący obowiązki
w szeroko pojętej branży security może
się spotkać z różnego rodzaju sytuacja
mi które mogą zagrażać życiu. Jak
świadek lub uczestnik takiego zdarzenia
ma największe szanse na podjęcie
działań które mogą uratować życie.
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Z artykułu dowiesz się m.in.:

> Czy pracownik ochrony powinien
umieć udzielić pierwszej pomocy
> W jakim zakresie powinien być
przeszkolony
> Dlaczego BLS/AED

www.safetyandsecurity.pl

Przyjrzyjmy się kilku faktom z ostatnich lat:
 luty 2011 70 letni mężczyzna stracił przytom
ność w Centrum Handlowego M1 w Czeladzi,
przed przyjazdem pogotowia ochrona i pra
cownicy PKO skuteczne użyli defibrylatora.
 29.09.2011 w Poznaniu, na terenie marketu
Auchan Komorniki ochroniarz używają AED i
tym samym ratują życie
 Styczeń 2013 Puccy policjanci wspólnie z
ochroniarzami pomogli uratować tonącego
mężczyznę
 Marzec 2013 Napad na konwój w Wólce Ko
sowskiej pod Warszawą ranni konwojenci z ra
nami postrzałowymi trafiają do szpitala
Na tych kilku przykładach można z pełną
odpowiedzialnością stwierdzić że umiejętności w
zakresie pierwszej pomocy są wręcz nieocenione
dla pracownika ochrony. mimo tego w nowym pro
gramie nauczania dla szkół policealnych techni
ków ochrony fizycznej osób i mienia wśród
czynności wymienionych, które słuchacz powinien
umieć wykonać nie ma udzielania pierwszej po
mocy. zazwyczaj zmiany programów nauczania
powinni zmierzać ku lepszemu doskonalić umiejęt
ności absolwentów, natomiast w tej sytuacji jest to
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kwestia dosyć dyskusyjna. W związku z zaistniały
mi zmianami doszkolenie się w podanym zakresie
spada na pracodawcę lub na samego pracownika.
Jak wybrać dla siebie kurs i czym powinniśmy się
kierować żeby jak najlepiej przeszkolić swoich
pracowników.
Kurs BLS/AED
Basic Life Support & Automated External
Defibrillator czyli podstawowe zabiegi ratujące ży
cie oraz obsługa automatycznego defibrylatora.
Kurs który powinien być absolutnym minimum dla
każdego pracownika ochrony. Zwiększająca się
ilość AED w dużych obiektach : galerie handlowe,
dworce, lotniska mobilizuje do podjęcia szkoleń w
zakresie obsługi. Zajęcia obejmują m.in. rozpo
znanie nagłego zatrzymania krążenia, prawidłowe
powiadomienie służb ratunkowych, resuscytację
krążeniowooddechową z użyciem automatyczne
go defibrylatora. W zależności od programu który
oferuję wybrana firma szkoleniowa w programie
mogą się znaleźć podstawowe stany zagrożenia
życia pochodzenia wewnętrznego oraz podstawy
zaopatrywania urazów. Warto zwrócić uwagę na
formę prowadzenia zajęć, przynajmniej 60% czasu
powinna zająć praktyka.
Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy
66 godzinny kurs zakończony egzaminem z nada
niem tytułu ratownika, takie hasła możemy prze
czytać na stronach wielu firm szkoleniowych. Czy
jest to jednak zgodne z prawdą? Warto tutaj za
głębić się w ustawę o Państwowym Ratownictwie
Medycznym art. 13
1. Ratownikiem może być osoba:
1) posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych;
2) zatrudniona lub pełniąca służbę w
jednostkach współpracujących z syste
mem, o których mowa w art. 15, lub
będąca członkiem tych jednostek;
3) posiadająca ważne zaświadczenie o
ukończeniu kursu w zakresie kwalifi
kowanej pierwszej pomocy, zwanego
dalej "kursem", i uzyskaniu tytułu ra
townika;
4) której stan zdrowia pozwala na
udzielanie kwalifikowanej pierwszej po
mocy
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się z tym zgodzić jest jednak jeden minus, zdecy
dowana większość ćwiczeń jest realizowana przy
użyciu zestawów ratowniczych PSP R1 z deską,
kołnierzem, szynami. Prawdopodobnie dostępu do
tego rodzaju sprzętu pracownik nie będzie miał.
Kurs ratownictwa taktycznego / Czerwonej takty
ki
Kursy które pierwotnie przeznaczone są
dla jednostek specjalnych Wojska Polskiego, pod
oddziałów antyterrorystycznych Policji oraz jedno
stek działających w ramach PKW Irak/Afganistan.
W programie znalazły się m.in. metody ewakuacji
pod ostrzałem, autopomoc, zaopatrywanie ran po
strzałowych, środki ratownicze używane na współ
czesnym polu walki. Od jakiegoś czasu zajęcia
stały się również modne wśród ochroniarzy. Dla
pracownika PMC działającego w regionach wyso
kiego ryzyka taki kurs ma sens, dla pozostałych
jest to kwestia dyskusyjna. Oczywiście można wy
brać kilka zagadnień które mogą się przydać w
grupach interwencyjnych, w konwojach i nauczyć
kilku podstawowych metod zaopatrywania ran po
strzałowych, ran ciętych, obrażeń klatki piersiowej.

Z przepisów jasno wynika że ratownikiem
zostaje osoba która oprócz ukończenia wymienio
nego wyżej kursu musi być zatrudniona w jednost
ce współpracującej z systemem ratownictwa.
Niestety dużo firm daje się złapać na marketingo
wy haczyk i decyduje się na takie przeszkolenie
dla swoich pracowników. Jeżeli chodzi o sam kurs
to program jest bardzo bogaty, obejmuje 66 godzin
zajęć, z czego 25 to teoria a 41 praktyka. Dokład
ny program kursu reguluje załącznik nr 1 ROZPO
RZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 19
marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifi
kowanej pierwszej pomocy.

Czym się kierować przy wyborze?
Jak widać nie ma idealnego rozwiązania
dla wszystkich, program kursu powinien być dopa
sowany do specyfiki działań pracownika ochrony.
Firma którą będziemy wybierać powinna nam takie
rozwiązanie zaproponować, warto zwrócić uwagę
czy ośrodek szkoleniowy ma już jakieś osiągnięcia
i ewentualne referencje od klientów z podobnej
branży. Niestety w praktyce wygląda to wszystko
inaczej, najczęściej kryterium wyboru jest w 100%
cena. Zdecydowanie niewiele osób zwraca uwagę
na coś innego niż kwota jaką muszą za szkolenie
zapłacić. Pamiętajmy jednak że być może od tej
kwoty może zależeć czyjeś życie. Czy warto więc
oszczędzać?

Robert Jędrych
EagleMed System

Jest to najbardziej zaawansowany kurs z
zakresu ratownictwa medycznego dla osób bez wy
kształcenia medycznego. Wydawałoby się więc że
to idealny wybór dla pracownika ochrony który ma
być wszechstronnie wyszkolony. Częściowo można
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