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Summary
Premedical qualified approach for casualties is very important. According to the most recent
recommendation a Fire Brigades members play very important role in Polish National Rescue
System. Their dutes and responsibilities have been precisely described by Act of National Rescue
System dated on 8th September 2006.
The authors have carried out questionnaire among of 99 firemans working in region of Si-
lesia, Poland. The aim of the study was to find out how the fireman’s do use the practical
skills in everyday practice, to define the most common injuries, circumstances and element
of stress accompanying the rescuers.
All questioned fireman’s have answered that a BLS (Basic Life Support) course is very useful,
almost everyone (93.2%) has been dealing with casualties during emergency situations. The
self confidence of fireman’s markedly improved after the BLS. Also there were different types
of injuries with the most often seen communication accidents. Over half (> 50%) of questio-
ned fireman’s experiencing a markedly pronounced stress during the action. The are particular
afraid of terrorist attack and accident with parcitipans of young children accordingly.
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Streszczenie
Ratowanie ¿ycia i zdrowia osób poszkodowanych w zdarzeniach losowych jest najwa¿niejszym
celem pomocy przedlekarskiej. Wed³ug obecnie obowi¹zuj¹cych przepisów jednostki stra¿y
po¿arnej pe³ni¹ rolê jednostek wspó³pracuj¹cych z systemem Pañstwowego Ratownictwa
Medycznego, a zasady ich edukacji w zakresie udzielania pomocy poszkodowanym, oraz zakres
dzia³añ jakie w tym celu podejmuj¹ okreœla Ustawa o Pañstwowym Ratownictwie Medycz-
nym z dnia 8 wrzeœnia 2006 roku. Stra¿acy – ratownicy udzielaj¹ Kwalifikowanej Pierwszej
Pomocy poszkodowanym w stanie zagro¿enia ¿ycia.
Autorzy przeprowadzili badania ankietowe wœród 99 stra¿aków pracuj¹cych w jednostkach
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej na terenie województwa œl¹skiego. Celem badania by³a ocena
praktycznej przydatnoœci kursów z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz wiedzy i umie-
jêtnoœci stra¿aków w ich pracy zawodowej, okreœlenie najczêstszych obra¿eñ u poszkodowa-
nych, oraz okolicznoœci w jakich tej pomocy udzielano, oraz okreœlenie czynników stresuj¹-
cych dla stra¿aków w trakcie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Wszyscy ankietowani stra¿acy uwa¿aj¹ ¿e kurs z zakresu pierwszej pomocy jest przydatny
w ich pracy zawodowej, prawie wszyscy z nich (93,2%) w pracy zawodowej maj¹ do czynie-
nia z poszkodowanymi. Wiedza i umiejêtnoœci praktyczne w ocenie stra¿aków znacznie siê
poprawi³y po odbyciu kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Wykazano du¿¹ ró¿-
norodnoœæ obra¿eñ wœród poszkodowanych, którym ankietowani udzielali pomocy. Najczêœciej
pomocy udzielano osobom które uleg³y wypadkom komunikacyjnych. Ponad po³owa badanych
uwa¿a ¿e udzielanie pomocy poszkodowanym w stanie zagro¿enia ¿ycia jest dla nich czyn-
nikiem stresuj¹cym, zaœ najbardziej stra¿acy obawiaj¹ siê ataku terrorystycznego i wypadku
z udzia³em dzieci.
S³owa kluczowe: kwalifikowana pierwsza pomoc, stra¿ po¿arna, pierwsza pomoc
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WSTĘP
Ratowanie ¿ycia i zdrowia osób poszkodowanych w zda-
rzeniach losowych jest najwa¿niejszym celem pomocy
przedlekarskiej. Im szybciej zostanie udzielona pomoc,
tym wiêksza szansa na uratowanie poszkodowanego [1].
Wraz z gwa³townym rozwojem cywilizacji obserwuje siê
zwiêkszenie liczby urazów, zw³aszcza komunikacyjnych.
Po raz pierwszy ratownictwo medyczne zosta³o wpisane
w zakres obowi¹zków stra¿aka Ustaw¹ o ochronie prze-
ciwpo¿arowej z dn. 24 sierpnia 1991 r. W ustawie tej,
dziœ maj¹cej tylko historyczne znaczenie, szczegó³owo
okreœlono kompetencje i zakres udzielanej pomocy me-
dycznej przez stra¿aków. [2]

Wed³ug obecnie obowi¹zuj¹cych przepisów jednost-
ki stra¿y po¿arnej pe³ni¹ rolê jednostek wspó³pracuj¹cych
z systemem Pañstwowego Ratownictwa Medycznego,
a zasady ich edukacji w zakresie udzielania pomocy po-
szkodowanym, oraz zakres dzia³añ jakie w tym celu
podejmuj¹ okreœla Ustawa o Pañstwowym Ratownictwie
Medycznym z dnia 8 wrzeœnia 2006 roku. Ka¿dy ze
stra¿aków po zakoñczonym kursie z zakresu kwalifiko-
wanej pierwszej pomocy i zdaniu egzaminu uzyskuje tytu³
ratownika daj¹cy mu uprawnienia na okres trzech lat.

Zakres czynnoœci wykonywanych przez ratownika
w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy obejmuje:
1) resuscytacjê kr¹¿eniowo-oddechow¹, bezprzyrz¹dow¹

i przyrz¹dow¹, z podawaniem tlenu oraz obs³ugi de-
fibrylatora zautomatyzowanego;

2) tamowanie krwotoków zewnêtrznych i opatrywanie ran;
3) unieruchamianie z³amañ koœci oraz zwichniêæ;
4) ochronê przed wych³odzeniem lub przegrzaniem;
5) prowadzenie wstêpnego postêpowania przeciwwstrz¹-

sowego poprzez w³aœciwe u³o¿enie osób w stanie
nag³ego zagro¿enia zdrowotnego, ochronê termiczn¹
osób w stanie zagro¿enia ¿ycia;

6) stosowanie tlenoterapii biernej;
7) ewakuacjê z miejsca zdarzenia osób w stanie nag³ego

zagro¿enia ¿ycia;
8) wsparcie psychiczne osób w stanie nag³ego zagro¿e-

nia ¿ycia;
9) prowadzenie wstêpnej segregacji medycznej w rozu-

mieniu art. 43 ust. 2. [3]

W warunkach pozaszpitalnych w czasie walki z po¿ara-
mi, klêskami ¿ywio³owymi lub w trakcie organizowania
ratownictwa technicznego, chemicznego, lub ekologicz-
nego, dzia³ania ratownicze s¹ udzielane przez uprawnio-
nych stra¿aków w nastêpuj¹cych sytuacjach:
· braku na miejscu zdarzenia personelu jednostki ochro-

ny zdrowia,
· gdy dostêp do poszkodowanych jest mo¿liwy tylko dla

stra¿aków ratowników przy wykorzystaniu specjali-
stycznego sprzêtu,

· gdy zdarzenie ma cechy nag³ego zagro¿enia z du¿¹
liczb¹ poszkodowanych, którego skutki przekraczaj¹
mo¿liwoœci ich opanowania w ramach rutynowej dzia-
³alnoœci w³aœciwych terytorialnie s³u¿b medycznych
[4,5]

INTRODUCTION
Life and health rescue of injured people in randomly
chosen events constitutes the main goal of pre-medical
aid. The quickest the help is provided, the greater the
chance to rescue the injured [1]. Along the boom of our
civilization, we observe an increase in the number of
injuries, especially in the transport area. For the first time,
medical rescue entered the range of firefighter duties by
way of the Act on fire protection dated as of August 24,
1991. In this Act, being just of historical significance, the
competences and the range of life-saving medical help
provided by fire-fighters were defined in detail. [2]

According to the presently binding regulations, the
fire-brigade units fulfill the role of units cooperating with
the system of State Medical Rescue, and the teaching
rules within the range of life-saving provided to the
injured and the scope of activities that they undertake are
defined in the Act on State Medical Rescue dated as of
September 8, 2006. Each fireman, after the end of the
course within the range of qualified first-aid and having
passed the exam, obtains the title of rescuer for a period
of three years.

The range of activities ran by a rescuer with the range
of qualified first aid includes:
1) heart-lung resuscitation, with and without equipment,

with oxygen provision and automated defibrillator
service;

2) staunching external hemorrhages and dressing wounds;
3) immobilisation of bones’ fractures and contortions;
4) protection against hypothermia or overheating;
5) conducting preliminary anti post-traumatic proceedings

by means of proper positioning of the people in a
condition of sudden health threat, thermic protection
of people in a state of life threat;

6) application of passive oxygen therapy;
7) evacuation of the people in a state of sudden life threat

from the place of the event;
8) psychic support of people in a state of sudden life

threat;
9) conducting preliminary medical segregation in the

understanding of art. 43 paragraph 2. [3]

In out of hospital conditions when fighting off fires,
disasters or when organizing technical, chemical or eco-
logical rescue, rescue actions are provided by qualified
firemen in the following situations:
· lack of staff in the health care unit at the place of the

event,
· when the access to the injured is possible only for

firemen-rescuers with the use of specialized equip-
ment,

· when the event is of a sudden threat with many inju-
red, whose after-effects exceed the possibilities of their
control within the routine activity of territorially com-
petent medical services [4,5].
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CEL PRACY
· Ocena praktycznej przydatnoœci kursów z zakresu

udzielania pierwszej pomocy oraz wiedzy i umiejêt-
noœci stosowania nabytej wiedzy przez stra¿aków
w ich pracy zawodowej,

· Sprawdzenie jak czêsto swoj¹ wiedzê praktyczn¹ stra-
¿acy stosuj¹ w pomocy poszkodowanym,

· Okreœlenie najczêstszych okolicznoœci w jakich bada-
ni udzielali pomocy,

· Okreœlenie najczêstszych obra¿eñ u poszkodowanych,
którym udzielano pomocy,

· Okreœlenie czynników stresuj¹cych dla stra¿aków
w trakcie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

MATERIAŁ I METODOLOGIA
Sporz¹dzono arkusz anonimowej ankiety, któr¹ wype³niali
stra¿acy losowo wybranych jednostek Pañstwowej Stra-
¿y Po¿arnej (PSP) na terenie Województwa Œl¹skiego.
Ankieta zawiera³a pytania zamkniête i otwarte i sk³ada³a
siê z dwóch czêœci – pierwsza czêœæ dotyczy³a szkoleñ
z zakresu udzielania pierwszej pomocy, druga dotyczy³a
udzielania przez stra¿aków pomocy poszkodowanym.
Dane z prawid³owo wype³nionych ankiet zosta³y podda-
ne analizie statystycznej.

WYNIKI I OMÓWIENIE WYNIKÓW
Badania przeprowadzono wœród stra¿aków czterech loso-
wo wybranych Jednostek Ratowniczo-Gaœniczych (JRG)
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej na terenie Województwa
Œl¹skiego (Miko³owa, Rybnika, Skoczowa i Tych).
W sumie ankietê wype³ni³o 99 stra¿aków. Wœród nich
by³a jedna kobieta, pozostali badani to mê¿czyŸni.

Wszyscy ankietowani stra¿acy byli stra¿akami Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej i wszyscy odbyli kurs z zakre-
su udzielania pomocy poszkodowanym w stanie zagro-
¿enia ¿ycia zakoñczony egzaminem.

Swoj¹ wiedzê z zakresu pierwszej pomocy przed
odbyciem kursu prawie po³owa wszystkich badanych
(48,2% %) okreœla œrednio, 29,5 % Ÿle, 21,2 % dobrze
a tylko 1 % bardzo dobrze. Natomiast swoja wiedzê po
odbyciu kursu 69,5 % respondentów ocenia³o jako dobr¹,
a tylko 27,5 % uwa¿a³o jako œredni¹, zaœ 3 % badanych
uwa¿a³o za bardzo dobr¹.

Podobnie z umiejêtnoœciami praktycznymi – przed
odbyciem kursu wiêkszoœæ ankietowanych ocenia³o swoje
umiejêtnoœci praktyczne umiarkowanie (47%) lub niedo-
statecznie (40,2%), dobrze 8,8%, a Ÿle 4%. Po odbyciu
kursu stra¿acy swe umiejêtnoœci praktyczne okreœlaj¹ jako
dobre (60,2%), œrednie 27,5 %, a 3% jako bardzo dobre.
Nale¿y tu wspomnieæ i¿ 70,8 % ankietowanych po od-
byciu kursu udziela³o pomocy poszkodowanym. Wszy-
scy badani uwa¿aj¹ ¿e kurs z zakresu pierwszej pomocy
jest przydatny w pracy zawodowej, a 99% z nich twier-
dzi ¿e równie¿ w ¿yciu codziennym. 91,2 % stra¿aków
którzy wype³nili ankietê zauwa¿a ró¿nice w swoim po-
stêpowaniu przed i po odbyciu kursu z zakresu kwalifi-
kowanej pierwszej pomocy.

THE AIM OF THE WORK
· The evaluation of practical usefulness of courses wi-

thin the scope of life-saving aid and knowledge and
skills in the application of acquired knowledge by fire-
fighters in the professional work,

· Checking how often the firefighters are applying the-
ir practical knowledge in the help provided to the in-
jured.

· Defining the most frequent circumstances in which the
examined were providing help,

· Defining the most frequent injuries in the injured to
whom aid was provided,

· Defining stress factors for fire-fighters when providing
qualified first aid.

MATERIAL AND METHODOLOGY
A sheet of anonymous questionnaire was drawn up. It was
filled by firefighters of randomly chosen units of the State
Fire-Brigade in the territory of the Silesian Voievodship.
The questionnaire contained open and closed questions
and contained two parts – the first part concerned life-
saving trainings, the second one concerned providing help
to the injured by fire-fighters. Data from correctly filled
questionnaires underwent statistic analysis.

RESULTS AND DISCUSSION OF THE RESULTS
The research was carried out among fire-fighters of four
randomly chosen Rescue and Fire Units of the State Fire-
Brigade in the territory of Silesian Voievodship (Miko-
³ów, Rybnik, Skoczów and Tychy). In total 99 firemen
filled in the questionnaire. Among them, there was one
woman, the remaining were men.

All polled firemen were firemen from the State Fire-
Brigade and all finished the course on providing help to
the injured in a state of life threatening condition –
a course ending with an exam.

The first-aid knowledge before the course was esti-
mated as average by almost half of the examined people
(48,2% %), bad by 29,5%, good by 21,2 % and very good
by only 1 %. Whereas the knowledge after the course was
estimated as: good by 69,5% respondents, average by
only 27,5 %, while very good by 3 % examined people.

Similarly with practical skills – before the course most
polled people estimated their practical skills as modera-
te (47%) or insufficient (40,2%), good 8,8%, and bad 4%.
After the course, the fire-fighters defined their practical
skills as good (60,2%), average 27,5 %, and 3% as very
good. It should be mentioned here that 70,8 % polled
people, after the course, were giving aid to the injured.
All examined people consider the first-aid course as
useful for their professional work, and 99% of them state
that also in their everyday life. 91,2 % firemen which
filled in the questionnaire see a difference in their beha-
viour before and after the course on qualified first-aid.
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Prawie wszyscy (93,2 %) badani stra¿acy potwierdzili
fakt, i¿ w swojej pracy zawodowej maj¹ do czynienia z
poszkodowanymi. Wœród okolicznoœci w jakich, podczas
wykonywania czynnoœci zawodowych, udzielano pomo-
cy poszkodowanym najczêœciej wymieniano wypadek
drogowy(58,5 % ), nastêpnie po¿ar(36,3%), najrzadziej
udzielano pomocy w wypadku masowym (4,4%) i innych
okolicznoœciach jak wydobywanie poszkodowanego
z kana³u, wypadki budowlane(0,7%). Prawie po³owa an-
kietowanych stra¿aków, co stanowi 48 osób z 99 bada-
nych, udziela³a pomocy pomimo obecnoœci karetki pogo-
towia, a sytuacje tego rodzaju mia³y miejsce w przypad-
kach wypadku z wiêksz¹ liczb¹ poszkodowanych, lub gdy
poszkodowany znajdowa³ siê w strefie niebezpiecznej.

Ponad 3/4 poszkodowanych (78 %), którym udziela-
no pomocy to osoby doros³e. Dzieci stanowi³y 18,4 %
wszystkich osób wymagaj¹cych udzielenia kwalifikowa-
nej pierwszej pomocy, a 2,9 % tych osób to kobiety
w ci¹¿y.

Obra¿enia u poszkodowanych, którym stra¿acy bada-
nych jednostek PSP udzielali pomocy, by³y bardzo ró¿-
norodne i stanowi³y poszczególny udzia³ procentowy:
krwotok z rany(12,6%), uraz g³owy (11,7 %), utrata
przytomnoœci(8,6 %), z³amania (koñczyny górnej -8,1%,
koñczyny dolnej – 7,9%), oparzenie (7,7%), st³uczenie
(7,4%), skrêcenie lub zwichniêcie (6,7%), podejrzenie
urazu krêgos³upa szyjnego (5,4%), zatrzymanie oddechu
(5,2%), urazy klatki piersiowej (4,9%), poszkodowany
pod wp³ywem zdarzenia (4,7%), zatrzymanie kr¹¿enia
(3,6%), uraz brzucha (2%), oraz zdarzenia stanowi¹ce
mniej ni¿ 1 % wszystkich zaznaczonych to upadek
z wysokoœci i podtopienie.

Oko³o 60 % stra¿aków uwa¿a ¿e udzielanie poszkodo-
wanym pomocy jest dla nich czynnikiem stresuj¹cym.
Badani najbardziej obawiaj¹ siê ataku terrorystycznego
i wypadku z udzia³em dzieci, mniej masowego wypadku
komunikacyjnego, wybuchu bomby czy katastrofy lotni-
czej. Najrzadziej zaznaczan¹ odpowiedzi¹ w pytaniu „Ja-
kiego zdarzenia obawia siê Pan/Pani najbardziej?” by³
du¿y po¿ar, oraz odpowiedŸ: „niczego siê nie obawiam”.

WNIOSKI
· Wszyscy ankietowani stra¿acy uwa¿aj¹ ¿e kurs z za-

kresu pierwszej pomocy jest przydatny w ich pracy za-
wodowej, prawie wszyscy (93,2%) z nich w pracy
zawodowej maja do czynienia z poszkodowanymi.
Wiedza i umiejêtnoœci praktyczne w ocenie stra¿aków
znacznie siê poprawi³y po odbyciu kursu z zakresu
kwalifikowanej pierwszej.

· Najczêœciej badani udzielali pomocy w wypadkach
drogowych.

· Obra¿enia u poszkodowanych, którym ankietowani
stra¿acy udzielali pomocy by³y ró¿norodne, jednak
najczêœciej by³y to krwotoki z rany, urazy g³owy
i utrata przytomnoœci.

· Ok. 60% badanych uwa¿a ¿e udzielanie pomocy jest
czynnoœci¹ stresuj¹c¹. Najbardziej obawiaj¹ siê ataku
terrorystycznego i wypadku z udzia³em dzieci.

Almost all (93,2 %) examined firemen confirmed the
fact that in their professional work they are dealing with
injured people. Among circumstances in which, while
executing professional activities, aid was provided to the
injured the following were most frequently mentioned:
road accident (58,5 % ), next - fire (36,3%), the least
frequently aid was provided in a mass accident (4,4%)
and other circumstances as getting the injured out of
a canal, building accidents (0,7%). Almost half of the
polled firemen, that is 48 people out of 99 those polled,
was providing help despite the presence of an ambulan-
ce, and this type of situations occurred in case of acci-
dents with a greater number of injured, or when the
injured was in a dangerous zone.

More than ¾ injured (78 %) who were assisted were
adults. Children constituted 18,4 % of all people requ-
iring qualified life-saving assistance, and 2,9 % of these
people were pregnant women.

Injuries in the injured people who were provided
assistance by firemen of the polled units of the State Fire-
Brigade School, varied and constituted a specific propor-
tion share: bleeding from the wound (12,6%), head in-
jury (11,7 %), loss of consciousness (8,6 %), fractures
(of the upper limb - 8,1%, lower limb – 7,9%), burn
(7,7%), contusion (7,4%), contortion or sprain (6,7%),
suspicion of cervical spine trauma (5,4%), respiration
arrest (5,2%), chest injuries (4,9%), injured due to the
event (4,7%), cardiac arrest (3,6%), abdomen injury (2%),
and events constituting less than 1 % of all previously
described are: fall from height and drowning.

 About 60 % of firemen consider that providing help
to the injured is a stressful factor. The polled were fe-
aring the most a terrorist attack and accident in which
children are involved, a lesser mass road accident, bomb
explosion or a plane crash. The less frequently chosen
answer to the question „What event are you afraid of the
most?” was a big fire, and the answer: „I don’t fear
anything”.

CONCLUSIONS
· All polled firemen consider the life-saving course as

useful for their professional work, almost all (93,2%)
deal with the injured in their professional work. The
practical knowledge and skills in the view of firemen
improved considerably after the course on qualified
first-aid.

· The polled were providing most often help in road
accidents.

· Injuries in the injured to whom the polled firemen
provided first-aid varied, but these were most often:
bleedings from the wound, head injuries and loss of
consciousness.

· About 60% of the polled consider that providing help
is a stressful activity. They are mostly afraid of a ter-
rorist attack and accident involving children.
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