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przygotowanie do wdrożenia zestawu opatrunków przeznaczonych do za-
bezpieczenia urazów powstałych w trakcie pełnienia obowiązków służbo-
wych przez funkcjonariuszy podległych ministrowi spraw wewnętrznych 
i administracji oraz żołnierzy podległych ministrowi obrony narodo-
wej. Opracowany docelowo rodzimy zestaw opatrunkowy o wzorowych 
walorach użytkowych i funkcjonalnych zastąpi dotychczas stosowane 
w służbach mundurowych opatrunki importowane lub przestarzałe kon-
strukcje rodzime. Podstawowym założeniem projektu jest poprawienie 
bezpieczeństwa osób przez ograniczenie zgonów i urazów możliwych 
do uniknięcia oraz poważnych uszczerbków na zdrowiu występujących 
w trakcie pełnienia obowiązków służbowych. Wskazane założenie wyni-
ka z niezaprzeczalnego prawa każdego człowieka, który znalazł się w sy-
tuacji nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, do otrzymania, w możliwie 
najkrótszym czasie, specjalistycznej, wysoko zaawansowanej pomocy 
medycznej, która opanuje nagłe zagrożenie, podtrzyma i ustabilizuje 
funkcje życiowe, zmniejszy ból i cierpienie oraz nada kierunek dalszemu 
leczeniu specjalistycznemu, o ile takie będzie konieczne 5. Zazwyczaj naj-
ważniejsze są pierwsze minuty po doznanym urazie 6, więc konieczność 
posiadania przez funkcjonariuszy służb mundurowych odpowiednich 
środków medycznych jest niepodważalna.

Mając powyższe na względzie, w ramach projektu założono wyposażenie 
funkcjonariuszy i żołnierzy w odpowiednie opatrunki, w tym specjalistycz-
ne 7, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, a także na jakość udzielanej 
pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia. W skład zestawu opatrunkowego 
wejdzie opatrunek uciskowy, opatrunek na rany penetracyjne klatki piersio-
wej, opatrunek hemostatyczny oraz opakowanie zestawu. Konstrukcja ze-
stawu opatrunkowego będzie uzależniona od stopnia dopasowania zestawu 
do pozostałego wyposażenia funkcjonariusza i wykonywanych przez niego 
zadań. Wyposażenie funkcjonariuszy służb mundurowych w odpowiednie 
zastawy zawierające opatrunki umożliwiające opatrywanie różnych rodza-
jów ran (specyfi ka służby w policji), opatrunek uciskowy 8, hemostatyczny 9, 

5  A. Zawadzki (red. nauk.), Medycyna ratunkowa i katastrof, Warszawa 2008, 
s. 398.

6  Uraz (łac. trauma) — uszkodzenie tkanki, narządu lub większego obszaru 
ciała przez działanie czynnika mechanicznego, termicznego, chemicznego, elek-
trycznego itp., <http://portalwiedzy.onet.pl/10287,,,,uraz,haslo.html>, dostęp: 
22 sierpnia 2016 r.

7  Szerzej na ten temat: M. Sopata, Profi laktyka i leczenie odleżyn, „Puls Me-
dycyny” 2007, nr 12 (155), s. 155.

8  Opatrunek uciskowy ma na celu zatamowanie krwawienia przez ucisk 
na ranę.

9  Opatrunek hemostatyczny po nasączeniu krwią staje się galaretowatą masą, któ-
ra ułatwia tworzenie się skrzepu i pomaga w zatrzymaniu miejscowego krwawienia. 
Stosuje się go jako środek hamujący krwawienia kapilarne, żylne oraz krwawienie tęt-
nicze o małym nasileniu, w przypadku gdy nie można wykorzystać innych konwen-
cjonalnych metod. Opatrunki hemostatyczne wykazują także działanie bakteriosta-
tyczne. D. Jagielski, A. Jagielska, Wykaz grup opatrunków specjalistycznych stoso-
wanych w opiece paliatywnej, „Medycyna Paliatywna w Praktyce” 2008, nr 2, s. 51.
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wentylowy 10, może wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa samych funkcjona-
riuszy, a także na jakość udzielanej pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia.

Budowa opisanego zestawu opatrunkowego uzależniona jest od wie-
lu czynników, w tym już istniejących rozwiązań stosowanych na świecie. 
Prezentowane podejście warunkuje przedstawienie w dalszej części opra-
cowania istniejących rozwiązań sprzętowych w zakresie udzielania pierw-
szej pomocy, stosowanych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, będących 
przedmiotem badań zespołu wykonawców projektu podczas wizyty studyj-
nej w Oceanside.

Analiza istniejących rozwiązań sprzętowych — indywidualnych 
zestawów medycznych stosowanych w policji, straży pożarnej 

i wojsku Stanów Zjednoczonych Ameryki

W dniach 10–21 września 2015 r. zespół wykonawców projektu rozwo-
jowego pn. „Zestaw opatrunkowy zabezpieczający urazy powstałe w trak-
cie pełnienia obowiązków służbowych przez służby mundurowe” z Wyższej 
Szkoły Policji w Szczytnie złożył wizytę studyjną w miejscowości Ocean-
side — stan Kalifornia (Stany Zjednoczone Ameryki). Celem wyjazdu była 
wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu używanego sprzętu i procedur 
stosowanych do udzielania pierwszej pomocy w polskich służbach mun-
durowych oraz w służbach mundurowych USA. W trakcie wizyty odbyto 
spotkania z przedstawicielami Komendy Miejskiej Straży Pożarnej Oce-
anside, policjantami Komendy Miejskiej Policji Oceanside, policjantami 
Komisariatu Wodnego Oceanside, żołnierzami Korpusu Piechoty Morskiej 
Stanów Zjednoczonych (ang. United States Marine Corps — USMC, w skró-
cie Marines) i jednostek rozpoznania Recon 11, a także policjantami gru-
py szturmowej Specjalne Wyposażenie i Taktyka Oceanside (ang. Special 
Weapons and Tactics — SWAT 12). Jak wcześniej wspomniano, w zainte-
resowaniu zespołu badawczego pozostawało indywidualne wyposażenie 
ratownicze (pierwszopomocowe) żołnierzy, strażaków i policjantów stanu 
Kalifornia, będące przedmiotem badań.

W USA nie istnieje tzw. wspólna kwatera główna policji lub stra-
ży pożarnej. Istnieją za to niezależnie działające departamenty, zwane 

10  Opatrunek wentylowy jest opatrunkiem sterylnym służącym do opatrzenia 
rany postrzałowej, kłutej klatki piersiowej. Wyposażony jest w wewnętrzny zawór 
jednokierunkowy pozwalający na przepływ powietrza tylko w jedną stronę, dzię-
ki czemu nie powstaje odma opłucna.

11  Jednostki te wchodzą w skład USMC i zajmują się operacjami specjalnymi.
12  Wyspecjalizowana jednostka policji, działająca w obrębie ważniejszych 

departamentów policji amerykańskiej. Stworzona do przeprowadzania działań 
o wysokim poziomie niebezpieczeństwa. Tworzą ją doskonale wyszkoleni funk-
cjonariusze, którzy przygotowani są na sytuacje wymagające szybkiej, skoordy-
nowanej i profesjonalnie przygotowanej akcji. Wyposażeni są w wyspecjalizowa-
ną broń i ekwipunek, dostosowane do działań, które przeprowadzają.
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także dystryktami, dywizjami czy po prostu biurami. Są one bardzo róż-
ne, od małych jednostek skupiających kilka osób do rozbudowanych, ta-
kich jak Nowojorski Departament Straży Pożarnej (ang. New York City 
Fire Department — NYFD) czy Nowojorski Departament Policji (ang. New 
York City Police Department — NYPD), w których zatrudnionych jest po-
nad 11 tys. strażaków i prawie 40 tys. policjantów. Wyposażenie funkcjo-
nariuszy w obrębie jednego departamentu może się nieznacznie różnić. 
Minimalne wyposażenie policji czy straży pożarnej ustalane jest na pozio-
mie departamentu i stanu, natomiast kolejne ustalenia dotyczące szcze-
gółowego wyposażenia zapadają na niższym szczeblu powiatu czy miasta. 
W większości dużych miast straż pożarna jest wyłącznie zawodowa, na-
tomiast w małych miastach i na wsiach przeważa straż ochotnicza bądź 
jednostki mieszane składające się z ochotników i zawodowców. W Stanach 
Zjednoczonych Ameryki działa ponad milion czynnych strażaków, z czego 
ok. 70% stanowią ochotnicy.

Mimo wielu różnic pomiędzy Polską i USA, największą rozbieżność sta-
nowi państwowe ratownictwo medyczne (ang. Emergency Medical Services 
— EMS 13). W Polsce zespoły ratownictwa medycznego posiadają niemalże 
identyczne wyposażenie karetek, natomiast zespoły EMS różnią się wypo-
sażeniem w zależności od stanu, powiatu czy miasta. W większości depar-
tamentów strażacy posiadają karetki i działają jako pogotowie ratunkowe, 
wyjeżdżając do wezwań medycznych. Zaczynając od tak błahych zdarzeń, 
jak ból głowy, do bardziej skomplikowanych, jak porody, udary, zawały 
czy wypadki komunikacyjne. Nadmienić należy, że do każdego wezwania 
straży pożarnej dodatkowo kierowany jest zespół dwóch paramedyków 
wraz z ambulansem.

Jeśli chodzi o standardy działań oraz ochronę przeciwpożarową, orga-
nem nadrzędnym, który ustala wspomniane standardy, jest Narodowy 
Związek Ochrony Przeciwpożarowej (ang. National Fire Protection Associa-
tion — NFPA), który określa normy przeciwpożarowe, jakie muszą speł-
nić budynki, instalacje elektryczne itp. Organizacja ta również zatwierdza 
i ustala normy dotyczące sprzętu używanego przez straż pożarną oraz za-
kres szkoleń, jakie muszą odbyć strażacy.

Straż pożarna w USA opłacana jest z lokalnych budżetów, stąd dość 
spore różnice w sprzęcie pomiędzy poszczególnymi jednostkami straży po-
żarnej. Faktem jest, że straż w bogatych miastach posiada lepsze wypo-
sażenie, natomiast remizy ulokowane w biedniejszych miastach borykają 
się często z problemami fi nansowymi, co przekłada się na jakość sprzętu. 
Wielkość budżetu ma także wpływ na wyposażenie ośrodków szkolenio-
wych ulokowanych w miastach, do których należą lokalne jednostki. Fo-
tografi a 1 przedstawia bojowy wóz strażacki z drabiną, jako jeden z cie-
kawszych elementów sprzętowych będących na wyposażeniu jednostek 
staży pożarnej. 

13  Odpowiednik polskiego systemu ratownictwa medycznego.
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Fotografi a 1
Bojowy wóz strażacki z drabiną

Źródło: zbiór własny Pawła Jastrzębskiego

W USA policja działa na trzech szczeblach: federalnym, stanowym i po-
wiatowym. Najbardziej znane agencje federalne policji to przede wszyst-
kim Federalne Biuro Śledcze (ang. Federal Bureau of Investigation — FBI) 
i Agencja Zwalczająca Przestępczość Narkotykową (ang. Drug Enforce-
ment Administration — DEA). Federalne Biuro Śledcze działa wspólnie 
z wieloma agencjami, takimi jak: U.S. Customs and Border Protection, 
U.S. Immigration and Customs Enforcement, U.S. Marshals Service, Bu-
reau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives i innymi federalny-
mi agencjami zasadniczo skupionymi w czterech departamentach rządu 
Stanów Zjednoczonych: sprawiedliwości, skarbu, obrony i bezpieczeństwa 
krajowego.

Każdy stan, miasto i miasteczko posiada własną policję, dlatego zasady 
przyjęcia do niej, wysokość pensji i uprawnienia emerytalne dla funkcjo-
nariuszy ustalają władze poszczególnych stanów. Podobnie decyzje o ro-
dzaju pojazdów, uzbrojenia, umundurowania i wyposażenia podejmują 
lokalni urzędnicy.

Wizytowana przez przedstawicieli WSPol policja stanowa Oceanside 
utrzymywana jest przez władze lokalne i do głównych jej zadań należy: 
pilnowanie porządku publicznego na autostradach i drogach, a także pa-
trolowanie miejsc zagrożonych przez patrole zmotoryzowane. Podobnie jak 
straż pożarna, policja kalifornijska utrzymywana jest z budżetów miast 
i działa w granicach danego miasta. Oceanside posiada również swoją jed-
nostkę szturmową SWAT, która zrzesza dobrze wyszkolonych funkcjona-
riuszy policji do zadań specjalnych 14, odpowiednik polskiego Samodzielne-
go Pododdziału Antyterrorystycznego Policji (SPAP). Fotografi e 2 i 3 przed-
stawiają samochód szturmowy będący na wyposażeniu SWAT.

14  Zadania SWAT to m.in. zwalczanie terroryzmu, ochrona VIP-ów, odbijanie 
zakładników.
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Fotografi e 2 i 3
Samochód szturmowy SWAT

Źródło: zbiór własny Pawła Jastrzębskiego

Oddziały SWAT znajdują się przeważnie w każdym większym departa-
mencie policyjnym. Jednostka SWAT Oceanside składa się z nieetatowych 
policjantów, na co dzień pracujących w patrolach lub realizujących zada-
nia o charakterze kryminalnym. W jednostce zatrudnieni są także strażacy 
na co dzień pracujący jako paramedycy w straży pożarnej, ponieważ poli-
cja nie posiada etatowych ratowników medycznych. W ten sposób, w ra-
mach działań SWAT jest możliwe połączenie funkcji strażaka i policjanta. 
Zamieszczone w opracowaniu zdjęcia 4 i 5 przedstawiają funkcjonariusza 
jednostki SWAT, będącego ratownikiem medycznych wraz z wyposażeniem 
indywidualnym, uwzględniającym zestaw opatrunkowy.
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Fotografi e 4 i 5
Strażak-paramedyk SWAT w umundurowaniu szturmowym

             
Źródło: zbiór własny Pawła Jastrzębskiego

Wszyscy funkcjonariusze SWAT są jednakowo umundurowani i wypo-
sażeni, pełnią dyżury pod telefonem w dni wolne od codziennej służby. 
Wspólne szkolenia SWAT odbywają się regularnie i są rozpisane z góry 
na cały rok kalendarzowy. 

Fotografi a 6
Trening jednostki SWAT Oceanside

Źródło: zbiór własny Pawła Jastrzębskiego
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Dużą wagę podczas szkolenia przykłada się do elementów ratownictwa 
pola walki, zgodnego ze standardami taktyczno-bojowej opieki nad po-
szkodowanym (ang. Tactical Combat Casualty Care — TCCC). W trakcie 
szkoleń funkcjonariusze trenują pozorowane akcje bojowe z wykorzysta-
niem sprzętu ratowniczego, a szczególnie wykorzystują do tego celu indy-
widualne pakiety medyczne (fotografi a 6).

Fotografi e 7 i 8
Zestaw pierwszej pomocy (ang. trauma kit) policjanta SWAT Oceanside

Źródło: zbiór własny Pawła Jastrzębskiego
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Widoczny na fotografi ach 7 i 8 pakiet medyczny nieznacznie różni się 
od polskiego indywidualnego pakietu medycznego (IPmed), który jest wy-
korzystywany w Wojsku Polskim. Zasadniczą różnicą jest umiejscowie-
nie w pakiecie igły do odbarczania odmy i zestawu do wkłóć dożylnych. 
W zestawie umieszczono stazę taktyczną, opatrunki hemostatyczne, gazę 
do pakowania ran, opatrunek okluzyjny, opatrunek uciskowy, nożyczki, 
igły do odbarczania odmy oraz rękawiczki jednorazowe. Ponadto para-
medycy SWAT posiadają dodatkowo plecaki ratownicze, w których jest 
skonfi gurowane wyposażenie do zabezpieczenia cięższych urazów powsta-
łych w warunkach bojowych, a użycie ich jest ściśle związane z podziałem 
na strefy działań bojowych.

Szeregowi funkcjonariusze policji, zajmujący się patrolowaniem, rów-
nież są wyposażeni w indywiduale pakiety medyczne, umiejscowione w ba-
gażnikach samochodów służbowych. Wyposażenie takiego pakietu prze-
znaczone jest typowo do zaopatrywania urazów, których efektem będą ma-
sywne krwotoki. W zestawie tym znajduje się: staza taktyczna, opatrunki 
hemostatyczne, gaza do pakowania ran, opatrunek okluzyjny, opatrunki 
uciskowe, nożyczki oraz rękawiczki jednorazowe (fotografi e 9 i 10). Istot-
nym elementem w procesie szkolenia jest obowiązek odbycia przez każ-
dego funkcjonariusza policji corocznego szkolenia z zakresu zasad użycia 
pakietu medycznego. 

Fotografi e 9 i 10
Zestaw pierwszej pomocy (ang. trauma kit) policjanta patrolu zmotoryzowanego Oceanside

   
Źródło: zbiór własny Pawła Jastrzębskiego
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Przedstawiciele zespołu badawczego mieli również okazję do zapozna-
nia się z indywidualnym wyposażeniem medycznym żołnierzy jednostki 
specjalnej Marines — Recon, stacjonującej w bazie Campelton, Kalifornia 
(fotografi e 11 i 12).

Fotografi e 11 i 12
Zestaw pierwszej pomocy (ang. trauma kit) żołnierza jednostki specjalnej Marines — Recon

   
Źródło: zbiór własny Pawła Jastrzębskiego

Podobnie jak w opisywanych przykładach zestawów medycznych, w pa-
kiecie wojskowym znajdują się staza taktyczna SOFTT-W, opatrunki he-
mostatyczne, opatrunki uciskowe, gaza do pakowania ran, nożyczki oraz 
rękawiczki jednorazowe.

Podsumowanie

Wszystkie prezentowane osobiste zestawy pierwszej pomocy są przeznac-
zone do zabezpieczania urazów powstałych w warunkach bojowych (postr-
zały, wybuchy, rany kłóte). Znajdujące się wewnątrz zestawów opatrunki 
hemostatyczne muszą mieć rekomendację amerykańskiej Agencji Żywno-
ści i Leków (ang. Food and Drug Administration — FDA), która jest znana 
z rygorystycznych przepisów dotyczących dopuszczania leków do obrotu, 
nakazujących producentom przestrzeganie procedur oraz informowanie 



38 Paweł Jastrzębski, Danuta Bukowiecka, Mariusz Nepelski, Ewa Kuczyńska Nr 2(122)

pacjentów o zagrożeniach związanych ze stosowaniem leków 15. Pozytywna 
opinia wydana przez FDA dla danego produktu spożywczego lub leku jest 
uznawana także poza Stanami Zjednoczonymi za wyznacznik jakości i pot-
wierdzenie braku negatywnego wpływu na zdrowie. Zestawy te co do zasady 
są do siebie podobne, posiadają możliwość zamontowania na kamizelkach 
kuloodpornych oraz na pasach służbowych, za pomocą użytego systemu 
MOLLE 16 (ang. Modular Lightweight Load-bearing Equipment). Konstrukcja 
pozwala również na otwarcie zestawu jednorącz, ułatwiając w ten sposób 
samopomoc rannej osobie.

Niektóre z zaprezentowanych rozwiazań użytkowych zostaną zaadap-
towane w budowanym przez konsorcjum naukowo-przemysłowe, którego 
liderem jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, zestawie opatrunkowym 
będącym efektem projektu rozwojowego pn. „Zestaw opatrunkowy zabez-
pieczający urazy powstałe w trakcie pełnienia obowiązków służbowych 
przez służby mundurowe”.

15  Informacje opublikowane na stronie internetowej amerykańskiej Agencji 
Żywności i Leków, <http://www.fda.gov/AboutFDA/WhatWeDo/History/Centen-
nialofFDA/default.htm>, dostęp: 30 maja 2016 r.

16  Modułowy system przenoszenia oporządzenia osobistego. W szerszym 
użytku od 2001 r. Zestaw wymiennych elementów umożliwia komponowanie ze-
stawów najlepiej odpowiadających potrzebom użytkowników.

Słowa kluczowe: zestaw opatrunkowy, 
bezpieczeństwo, funkcjonariusz policji, 
policja, żołnierz, strażak, medycyna pola 
walki

Streszczenie: Wiele podstaw prawnych, 
dotyczących udzielania pierwszej po-
mocy, nakłada na policjanta obowiązek 
w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 
Profesjonalne wypełnianie tego obowiąz-
ku jest jednym z determinantów poczucia 
bezpieczeństwa osobistego funkcjonariu-
sza podejmującego obowiązki służbowe. 
Ratowanie dobra najwyższego, jakim jest 
życie i zdrowie ludzkie, powinno opierać 
się na światowych standardach udziela-
nia pierwszej pomocy. Na rynku istnieje 
wiele produktów, które można wykorzy-
stywać do tego celu. Jednak do tej pory 
nie opracowano wystandaryzowanego, 
gotowego zestawu, dedykowanego funk-
cjonariuszom służb mundurowych, któ-
ry byłby przeznaczony do zabezpieczania 
typowych urazów powstałych w trakcie 

Keywords: set dressing, safety, 
police offi cer, police, soldier, fi reman, 
battlefi eld medicine

Summary: Many legal acts concern-
ing fi rst aid imposes an obligation on 
the police in this regard. Professional 
fi rst aid understood as a rescue of the 
highest good which is the human life 
and health should be based on global 
standards for fi rst aid. There are many 
products on the market that can be 
used for this purpose. However there 
have not developed so far a standard-
ized, ready-set, dedicated uniformed 
offi cers which would be used to protect 
typical injuries caused in the course 
of their offi cial duties. The scientifi c-
industrial consortium co-fi nanced by 
The National Centre for Research and 
Development, which the leader is Po-
lice Academy in Szczytno, has been 
implementing the project ”Protective 
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pełnienia obowiązków służbowych. Pró-
bę rozwiązania tego problemu podjęło 
konsorcjum naukowo-przemysłowe w ra-
mach projektu rozwojowego fi nansowa-
nego ze środków Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju pn. „Zestaw opatrun-
kowy zabezpieczający urazy powstałe 
w trakcie pełnienia obowiązków służbo-
wych przez służby mundurowe”, nr DOB 
BIO6/19/98/2014.

Niniejsze opracowanie stanowi 
przegląd istniejących rozwiązań sprzę-
towych stosowanych w tym zakresie 
w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 
które były przedmiotem badań zespołu 
wykonawców projektu podczas wizyty 
studyjnej w Oceanside.

dressing kit for injuries sustained by 
the uniformed services during duty” 
No. DOB-BIO6/19/98/2014. The result 
of this project is supposed to be a pro-
posal to solve this problem. 




