
SYSTEM PIERWSZEJ POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

obowiązujący

w Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczym Caritas w Gorlicach

SPIS TREŚCI:

I. Przepisy prawne

II. Organizacja systemu pierwszej pomocy 

1. Definicja  pierwszej pomocy.

2. Osoby odpowiedzialne za udzielanie pierwszej pomocy w DRO Caritas.

3. Rozwiązania organizacyjne.

4. Procedura postępowania w przypadku zagrożenia zdrowia bądź życia.

5. Środki pierwszej pomocy - wyposażenie apteczki.

III. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy

1. Zakres i ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy.

2. Postępowanie w sytuacji określonych przypadków zagrożenia zdrowia.

3. Postępowanie w wypadku konieczności wezwania karetki.

4. Numery alarmowe.
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Ad. I  Przepisy prawne

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( Dz.U. 2016 poz. 1666.)

Art.  2071 §  1.  Pracodawca  jest  obowiązany  przekazywać  pracownikom  informacje  o:
3) pracownikach wyznaczonych do: a) udzielania pierwszej pomocy, […]

Art.  209.1 § 1.  Pracodawca jest  obowiązany:  1)  zapewnić środki  niezbędne do udzielania
pierwszej pomocy w nagłych wypadkach […], 2) wyznaczyć pracowników do: a) udzielania
pierwszej pomocy, […]

2. Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U.  2003, nr 169, poz.
1650 z późn. zm.) - § 44.

3. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).

Ad. II  Organizacja systemu pierwszej pomocy

1. Definicja  pierwszej pomocy:

Pierwsza pomoc  to zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego

ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania

niekorzystnych  następstw,  zanim  możliwe  będzie  udzielenie  specjalistycznej

pomocy medycznej.

2. Osoby odpowiedzialne za udzielanie pierwszej pomocy w DRO Caritas:

     W ustalonej kolejności:

1) odpowiedzialna  za  realizację  systemu pierwszej  pomocy  pielęgniarka:

p. Agata Świerz;

2) pielęgniarka: p. Ewa Jasionowicz;

3) pracownicy przeszkoleni w zakresie  udzielania pierwszej pomocy.

3. Rozwiązania organizacyjne:

1) zorganizowanie  odpowiednio  oznakowanych  punktów  pierwszej  pomocy,

w których znajdują się apteczki;

2) umiejscowienie apteczek w następujących punktach:                                         
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a) gabinet profilaktyki zdrowotnej (odpowiednio oznakowany),

b) kuchnia,

c) pracownia tkacka;

3) umiejscowienie przy punkcie pierwszej pomocy oraz przy apteczkach:

a) instrukcji pierwszej pomocy,

b) informacji o osobach odpowiedzialnych za udzielenie pierwszej pomocy oraz

numerów telefonów pielęgniarek;

4) szkolenia pracownicze z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

4. Procedura  postępowania  w  przypadku  zagrożenia  zdrowia  bądź

życia:

1) w sytuacji zagrożenia zdrowia bądź życia należy:

a) pozostać z osobą, która uległa wypadkowi,

b) zabezpieczyć grupę pozostałych podopiecznych,

c) zawiadomić Dyrektora i pielęgniarkę,

d) udzielać  wychowankowi  pierwszej  pomocy, zgodnie  z  instrukcją  określoną

w rozdziale III, punkt 1 i 2,  do czasu przybycia pielęgniarki lub pogotowia

ratunkowego;

2) pielęgniarka  wzywa  pogotowie  ratunkowe,  jeżeli  wymaga  tego  sytuacja  oraz

powiadamia rodziców lub wyznacza osobę do wymienionych czynności;

3) ze zdarzenia sporządza się protokół zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Środki pierwszej pomocy - wyposażenie apteczki:        

1) rękawiczki jednorazowe;

2) maseczka do sztucznego oddychania;

3) koc termiczny;

4) gazy jałowe 1m2 ;

5) gazy jałowe 0,5 m2 ;

6) gaziki jałowe;

7) bandaże dziane (szer. 5, 10 i 15 cm);
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8) chusty trójkątne;

9) plaster;

10)  plastry z opatrunkiem;

11)  siateczki do przytrzymywania opatrunków;

12)  nożyczki ( ew. skalpel);

13)  agrafki.

Ad. III    Instrukcja udzielania pierwszej pomocy

Kodeks Karny (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137)

      Art. 162. 

§  1.  Kto  człowiekowi  znajdującemu  się  w  położeniu  grożącym  bezpośrednim

niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela

pomocy, mogąc jej udzielić bez narażania siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo

utraty  życia  albo  ciężkiego  uszczerbku  na  zdrowiu,  podlega  karze  pozbawienia

wolności do lat 3.              

§ 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie

się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna

pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.

1. Zakres i ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy:

1) ocena sytuacji;

2) zabezpieczenie miejsca zdarzenia;

3) sprawdzenie  stanu  poszkodowanego,  tj.  podstawowych  funkcji  życiowych:

oddechu i świadomości, zlokalizowanie odniesionych urazów;

4) zapewnienie sobie pomocy, w razie potrzeby wezwanie pogotowia ratunkowego

lub innych specjalistycznych służb ratunkowych;

5) prowadzenie  resuscytacji  krążeniowo-oddechowej,  zatamowanie  krwotoków  

i działanie przeciwwstrząsowe;

6) wykonanie  pozostałych/innych  czynności  ratunkowych  zależnych  od  stanu

poszkodowanego;
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7) ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.

2. Postępowanie  w  sytuacji  określonych  przypadków  zagrożenia  zdrowia  bądź

życia/załącznik.

3. Postępowanie w wypadku konieczności wezwania karetki:

     Należy:

1) wybrać numer alarmowy 999/112 i czekać na zgłoszenie dyspozytora;

2) przedstawić się;

3) określić rodzaj zdarzenia i zagrożenia;

4) dokładnie podać miejsce zdarzenia;

5) podać liczbę i stan poszkodowanych;

6) odpowiedzieć na pytania dyspozytora i poczekać na przyjęcie zgłoszenia.

4. Numery alarmowe 

999 – Pogotowie Ratunkowe

998 - Straż Pożarna  

997 - Policja                                          

112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Załączniki:

1. Postępowanie w sytuacji określonych przypadków zagrożenia zdrowia bądź życia.
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