
 
 

 
 

Załącznik nr 1  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Część 5.10: Elementy kwalifikowanej pierwszej pomocy - ćwiczenia 

 

Cel zajęć:  

 

Celem nauczania przedmiotu kwalifikowana pierwsza pomoc jest zapoznanie studentów z zasadami 

postępowania, a także istniejącymi procedurami postępowania w ramach kwalifikowanej pierwszej 

pomocy oraz z zapisami prawa dotyczącymi udzielania pierwszej pomocy, jak i kwalifikowanej 

pierwszej pomocy. Celem przedmiotu jest także nabycie przez studentów podstawowych 

umiejętności praktycznych w omawianym zakresie. 

 

Nabycie zamierzonych wiadomości oraz umiejętności ma na celu podstawowe przygotowanie 

ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne do 

realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania 

osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu 

zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej. 

 

Cele szczegółowe: 

 1) utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy; 

 2) zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy; 

 3) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy; 

 4) kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe. 

 

 

Zakres tematyczny zajęć:  

W ramach nauczania przedmiotu omówione zostaną 

 

1. Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne 

System Państwowe Ratownictwo Medyczne. Organizacja współczesnego ratownictwa 

zintegrowanego – podstawy prawne działania. Ratownictwo przedszpitalne. Organizacja 

ratownictwa medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Cel stosowania standardów 

ratowniczych w ratownictwie medycznym. Wyposażenie w sprzęt medyczny jednostek 

współpracujących z systemem, np. jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej. 

 

2. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia 

Bezpieczeństwo higieniczno-sanitarne w czasie akcji. Ryzyko zakażeń m.in. WZW i HIV. 

Zapobieganie kontaktowi z krwią, wydzielinami i wydalinami poszkodowanych. Postępowanie 

wprzypadku zranień z przedmiotami mającymi kontakt z krwią, wydzielinami i wydalinami 

poszkodowanych oraz w przypadku innych ekspozycji na materiał zakaźny. Postępowanie 

z zużytymi materiałami opatrunkowymi i innymi odpadami. Higieniczno-sanitarne warunki 

pozostawiania miejsca zdarzenia. Bezpieczeństwo poszkodowanego: zagrożenia wewnętrzne 



 
 

 
 

i zewnętrzne jako wskazania do natychmiastowej ewakuacji. Bezpieczeństwo w miejscu zdarzenia 

i w czasie ewakuacji. Taktyka ratownictwa medycznego w akcjach ratowniczych różnego typu. 

 

3. Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu 

Elementy składowe zestawu ratowniczego – przeznaczenie, możliwości wykorzystania, zasady 

użycia. Opis poszczególnych elementów składowych zestawów ratowniczych i ich przeznaczenie. 

Posługiwanie się zestawem ratowniczym w różnych warunkach i sytuacjach ratowniczych, montaż 

i demontaż poszczególnych elementów zestawów. Worek samorozprężalny, sprzęt do tlenoterapii 

biernej. Bezpieczne posługiwanie się tlenem w różnych warunkach. Zasady zbierania, transportu, 

przechowywania, dezynfekcji sprzętu i utylizacji środków opatrunkowych potencjalnie zakaźnych. 

Organizacja punktu odkażania sprzętu ratowniczego w jednostkach współpracujących z systemem. 

Zasady uzupełniania zużytych materiałów wchodzących w skład zestawu. Dokumentacja gotowości 

sprzętu. Zaopatrzenie i odzyskiwanie sprzętu wielorazowego. 

 

4. Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe 

Podstawy topografii narządów i układów. Elementy anatomii i czynności układu oddechowego, 

krążenia i nerwowego. Rola poszczególnych narządów i układów w prawidłowym funkcjonowaniu 

organizmu człowieka. Wywiad ratowniczy. Zasady prowadzenia wywiadu ratowniczego. Ocena 

podstawowych funkcji życiowych, ocena obrażeń ciała. Badanie wstępne, badanie szczegółowe. 

Wpływ prawidłowości przeprowadzenia badań na skuteczność udzielania kwalifikowanej pierwszej 

pomocy. 

 

5. Poszkodowany nieprzytomny 

Przyczyny utraty przytomności. Niebezpieczeństwa wynikające z utraty przytomności 

u poszkodowanego oraz znaczenie zachowania drożności dróg oddechowych i czynności oddychania 

u osoby nieprzytomnej. Procedura postępowania z nieprzytomnym. Pozycja boczna bezpieczna. 

Omdlenie. Ocena stanu przytomności. Zasady postępowania w przypadku nagłego zatrzymania 

podstawowych funkcji życiowych. 

 

6. Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne) 

Zasady postępowania w przypadku nagłego zatrzymania podstawowych funkcji życiowych. Metody 

udrażniania dróg oddechowych. Metody usuwania ciała obcego z dróg oddechowych. 

Bezprzyrządowe i przyrządowe prowadzenie oddechu zastępczego. Zasady i parametry prowadzania 

zewnętrznego masażu serca u dorosłego, dziecka, niemowlęcia, noworodka i kobiety ciężarnej. 

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłego, dziecka, noworodka, niemowlęcia, kobiety ciężarnej. 

Procedury ratownicze i algorytmy postępowania. Postępowanie ratownicze w przypadku 

podtopienia. 

 

7. Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną 

Defibrylator zautomatyzowany – zasada działania, wskazania i przeciwwskazania do jego użycia. 

Obsługa defibrylatora zautomatyzowanego. Defibrylacja jako element resuscytacji krążeniowo-

oddechowej. Uruchomienie urządzenia, zasady przykładania elektrod, postępowanie zgodne 

z komunikatami z urządzenia, bezpieczeństwo pracy. 

 

 



 
 

 
 

8. Wstrząs 

Zagrożenie wstrząsem. Przyczyny i objawy wstrząsu. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy 

poszkodowanym we wstrząsie. Pozycja przeciwwstrząsowa. Procedura ratownicza. 

 

9. Inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, 

podtopienie 

Ogólne informacje dotyczące objawów padaczki, cukrzycy, zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu, 

zatruć. Postępowanie z chorym na padaczkę w czasie i po ataku oraz w innych napadach 

drgawkowych. Postępowanie z chorym na cukrzycę: przytomnym i nieprzytomnym. Postępowanie 

ratownicze w przypadku podejrzenia zawału mięśnia sercowego. Postępowanie ratownicze 

w przypadku podejrzenia udaru mózgu. Postępowanie ratownicze w przypadku podejrzenia zatruć. 

Mechanizm tonięcia.  

 

10. Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki 

piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn 

Rodzaje ran. Podstawy aseptyki i antyseptyki. Rany miksty. Rodzaje krwotoków. Zasady tamowania 

krwotoków i krwawień zewnętrznych. Zasady opatrywania ran. Opatrywanie poszczególnych 

obszarów ciała. Zagrożenia związane z krwotokami wewnętrznymi. Rodzaje złamań, objawy 

i konsekwencje. Urazy stawów. Stabilizacja i unieruchamianie środkami standardowymi i doraźnymi 

w pozycji zbliżonej do fizjologicznej lub zastanej. Sposoby postępowania w przypadku złamań, 

zwichnięć, skręceń przy zastosowaniu procedur ratowniczych. Objawy oraz zasady postępowania w 

obrażeniach kręgosłupa. Podejrzenie urazu kręgosłupa. Udzielanie pomocy poszkodowanemu 

z podejrzeniem urazu kręgosłupa. Stabilizacja i unieruchamianie kręgosłupa w odcinku szyjnym. 

Podstawowe objawy oraz ogólne zasady postępowania w przypadku obrażeń głowy, klatki 

piersiowej, brzucha i miednicy. Procedury ratownicze. 

 

11. Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru  

Objawy i zagrożenia w przypadku urazów i obrażeń termicznych, chemicznych i elektrycznych. 

Drogi wnikania i działanie na organizm ludzki niektórych substancji chemicznych. Procedury 

postępowania w przypadku urazów termicznych, chemicznych i elektrycznych. Dekontaminacja. 

Procedury ratownicze. 

 

12. Ewakuacja ze strefy zagrożenia 

Zasady identyfikacji zagrożeń dla poszkodowanych i ratowników oraz wyznaczania strefy 

zagrożenia. Sposoby ewakuacji poszkodowanych w różnych warunkach taktycznych. Sposoby 

układania poszkodowanych po urazach. Układanie na noszach. Zasady ewakuacji poszkodowanych 

na noszach. Pokonywanie przeszkód terenowych w czasie ewakuacji. Organizacja działań 

ratowniczych w nocy oraz w warunkach niskich temperatur, a także w innych niekorzystnych 

warunkach atmosferycznych. Organizacja i przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji osób w stanie 

nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. 

 

13. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych 

Ocena zastanej sytuacji ratowniczej i prognoza jej rozwoju – rozpoznanie wstępne. Ocena aktualnego 

zagrożenia poszkodowanych w miejscu zdarzenia i ryzyka ratowniczego. Konstruowanie i przyjęcie 

planu medycznych działań ratowniczych. Zastosowanie podziału na podstawowe zadania taktyczne 



 
 

 
 

z zakresu ratownictwa medycznego – przybycie, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, dotarcie do 

poszkodowanego, udzielenie pomocy lub ewakuacja, wykonanie dostępu do poszkodowanego – 

w zdarzeniach komunikacyjnych, chemicznych, pożarowo-wybuchowych, budowlanych, górskich, 

górniczych, wysokościowych, wodnych (morskich) i wykonywanie innych czynności ratowniczych, 

np. przewidzianych dla specjalistycznych grup ratowniczych. Postępowanie kierującego działaniem 

ratowniczym w sytuacji zdarzenia uznanego za masowe. Organizacja dekontaminacji w czasie działań 

ratowniczych oraz w czasie katastrofy. Organizacja zabezpieczenia logistycznego zdarzeń masowych 

i w czasie katastrof. Aspekty zabezpieczenia medycznego działań ratowniczych. Rola i zadania 

centrum powiadamiania ratunkowego lub zintegrowanych stanowisk kierowania Państwowej Straży 

Pożarnej itp. 

 

Liczba uczestników zajęć ćwiczeniowych – około 15 osób/gr. 

    

Termin realizacji usługi: semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021r.  

zajęcia będą prowadzone w okresie od listopada 2020 do marca 2021 roku w godzinach 9.00 – 19.00. 

 

Miejsce świadczenia usługi:  Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa  

z siedzibą w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów 

 

Zakres usługi:  

Usługa obejmuje: 

Prowadzenie zajęć w ramach przedmiotu „Elementy kwalifikowanej pierwszej pomocy” dla 

studentów i studentek II roku studiów niestacjonarnych, kształcących się na studiach II stopnia na 

kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne,  

 

w formie ćwiczeń - w łącznym wymiarze 20 godzin, w jednej grupie. 

 

W tym: 

 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1. Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne 1 

2. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia 1 

3. Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu 1 

4. 
Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz 
szczegółowe 

2 

5. Poszkodowany nieprzytomny 1 

6. Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne) 2 

7. 
Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i 
automatyczną 

2 

8. Wstrząs 1 

9. 
Inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar 
mózgowy, zatrucia, podtopienie 

1 



 
 

 
 

10. 
Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, 
obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn 

3 

11. 
Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia 
środowiskowe, akty terroru 

2 

12. Ewakuacja ze strefy zagrożenia 1 

13. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych 2 

 

Cena brutto za jedną godzinę (45 min.) zajęć indywidualnych, uwzględnia koszty pracy 
prowadzącego zajęcia tj.: opracowanie i utrwalenie indywidualnych autorskich tematów i zadań 
egzaminacyjnych oraz przeprowadzenie egzaminów/zaliczeń po zakończeniu zajęć, opracowanie  
i utrwalenie innych materiałów niezbędnych do właściwej realizacji przedmiotu zamówienia, 
dostarczonych do Zamawiającego zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uczelni. 
Wynagrodzenie za zapewnienie Zamawiającemu odpowiednich praw własności intelektualnej, 
zawarte jest w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu zamówienia, o ile w ramach realizacji 
dojdzie do powstania utworu w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 
 
Wymagania w stosunku do wykładowców: 

Szczegółowo określone w Zapytaniu ofertowym. 
 
Sposób rozliczenia, płatności:  
Szczegółowo określone w Zapytaniu ofertowym. 
 


