
PRZYPADEK 2 

Miejsce: Tartak w miejscowości Drzewno przy ul. Gminnej 3 
w województwie podlaskim. Na zmianie pracuje 18 osób. 

Sytuacja: Mężczyzna w wieku 23 lat pracował przy obróbce drewna 
z wykorzystaniem piły łańcuchowej. Przez przypadek obracającym się narzę-
dziem dotknął swojej nogi w okolicy uda. Piła rozerwała spodnie a ze zranio-
nego miejsca zaczęła lecieć krew. 
Poszkodowany teraz siedzi na ziemi, trzyma się za nogę i krzyczy, 
że bardzo go boli. Udało Ci się zatamować krwotok 
poprzez ucisk bezpośredni i użycie opatrunku uciskowego. Mężczyzna jest 
blady, szybko oddycha, jest spocony. Kontakt z nim jest utrudniony. 

Wywiad: Po zebraniu podstawowych informacji udało się ustalić, 
że poszkodowany jest uczulony na paracetamol i nie pamięta kiedy 
ostatni raz był u lekarza. 

WEZWANIE POMOCY

PRZYPADEK 1

Miejsce: Przystanek autobusowy w Poznaniu na ul. Warszawskiej. 
Nr przystanku: A03. Na przystanku znajduje się 7 osób a po drugiej 
stronie ulicy znajduje się Hotel.

Sytuacja: Kobieta w średnim wieku chwyciła się za klatkę piersiową, 
na twarzy ma grymas spowodowany bólem. Teraz siedzi na ławce 
na przystanku, pochylona do przodu. Ciężko oddycha. Mówi, że czuje ucisk w 
klatce piersiowej. Nigdy w życiu nie czuła tak silnego 
i nieprzyjemnego bólu. Szybko oddycha. 

Wywiad: Po zebraniu podstawowych informacji udało się ustalić, że poszkodo-
wana przyjmuje acard i 4 lata temu miała wszczepione stenty. Jest uczulona 
na orzeszki ziemne. 

..

ZADZWOŃ GDZIE JESTEŚ

. .

CO SIĘ STAŁO ILE OSÓB JAKI STAN 



Pytania, które zada dyspozytor: 

ROZMOWA Z DYSPOZYTOREM

1. Dokładny adres 
miejsca zdarzenia

a. Wypadek w górach / nad wodą / na budowie itp. 
b. Trudny dojazd / szutrowa lub polna droga / plaża
c. Inne 

2. Numer telefonu osoby wzywającej pomoc

3. Powód wezwania

4. Liczba osób poszkodowanych

5. Stan osoby/osób 
   poszkodowanej/-ych:

6. Płeć i wiek osoby/osób poszkodowanej/-ych

a. Województwo
b. Miasto
c. Dzielnica
d. Ulica
e. Nr budynku
f.  Nr lokalu
g. Piętro
h. Rodzaj pomieszczenia

a. Wypadek/Nagłe zachorowanie

a. Czy jest przytomny
b. Czy oddycha
c. Jakie ma objawy
d. Czy przyjmuje jakieś leki
e. Kiedy jadł ostatni posiłek
f.  Czy jest na coś uczulony

7. Inne ważne 
    informacje


