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Załącznik nr 9  

Definicja 

 IZOLOWANE ZDARZENIE RATOWNICTWA MEDYCZNEGO (IZRM) - to zdarzenie 

pozostające / będące we właściwościach Państwowego Ratownictwa Medycznego 

(PRM), podczas którego ratownicy jednostek ochrony przeciwpożarowej (JOP), 

realizują medyczne działania ratownicze (MDR) do czasu przejęcia 

odpowiedzialności za poszkodowanego przez przybyły na miejsce Zespół 

Ratownictwa Medycznego (ZRM) lub Lotniczy Zespół Ratownictwa medycznego 

(LZRM), w następujących sytuacjach: 

 gdy zadysponowane na prośbę dyspozytora medycznego siły i środki KSRG 

przybędą do osób będących w stanie nagłego zagrożenia w czasie krótszym, 

niż wskazany/zadysponowany ZRM / LZRM, 

 gdy podjęto realizację MDR u osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego 

na wezwanie osób postronnych (np. po zgłoszeniu stanu nagłego zagrożenia 

zdrowotnego do SK KP/M PSP lub w trakcie przemieszczania się 

samochodem pożarniczym). 

Kryteria oraz warunki, które muszą być spełnione dla izolowanego zdarzenia 

ratownictwa medycznego. 

 IZRM to zdarzenie będące we właściwości PRM (czynnik wyzwalający 

pogorszenie zdrowotne nie jest czynnikiem zewnętrznym), do których 

wyjeżdżają jednostki KSRG w sytuacji: 

a) braku możliwości zadysponowania natychmiast ZRM,  

b) gdy wydłużony jest czas dotarcia zadysponowanego ZRM do miejsca 

zdarzenia,  

c) na prośbę osób postronnych,   

d) gdy zdarzenie zostało zauważone przez ratowników KSRG. 

 IZRM to zdarzenie, gdy w stosunku do osoby poszkodowanej wykonywane są 

medyczne działania ratownicze, które muszą być opisane w karcie 

kwalifikowanej pierwszej pomocy lub karcie indywidualnej ratownika 

medycznego, która została przekazana przejmującemu od ratowników KSRG 

zespołowi PRM, 

 IZRM ma określony czas realizacji, trwający od momentu rozpoczęcia 

czynności w stosunku do poszkodowanego do czasu przekazania 

poszkodowanego zespołowi PRM, 

 Zakończenie wykonywania IZRM opisane jest jako czas lokalizacji medycznej 

 IZRM to zdarzenie, w którym odpowiedzialność za wykonywane medyczne 

działania ratownicze ponosi KDR, 

 IZRM to zdarzenie, które jest opisane w informacji ze zdarzenia,  
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W informacji ze zdarzenia: 

Miejscowe zagrożenie - Medyczne = Tak 

w pkt. „Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych” – zaznaczone co najmniej jedno 

z wykonywanych czynności: 

 Przywracanie lub utrzymywanie drożności dróg oddechowych = Tak  

 Wykonywanie zewnętrznego masażu serca = Tak  

 Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran = Tak  

 Tlenoterapia 100% tlenem lub sztuczne oddychanie = Tak  

 Unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań oraz zwichnięć = Tak  

 Schładzanie oparzeń = Tak  

 Zabezpieczenie przed utratą ciepła = Tak  

 Prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego = Tak  

 Wsparcie psychiczne osób poszkodowanych lub zagrożonych = Tak  

i znajduje to potwierdzenie w opisie „Działania ratownicze prowadzono z użyciem 

sprzętu” (wykluczenie dla wsparcia psychicznego) oraz w „Danych opisowych do 

informacji ze zdarzenia” gdzie w pkt. „Inne uwagi…” należy zapisać zużyty do działań 

ratowniczych sprzęt medyczny adekwatnie jak w kartach opisujących MDR. 

Działania do których dysponowane jest KSRG z racji swoich właściwości 

(wyszkolenie, sprzęt, charakter zdarzenia wywołany czynnikami zewnętrznymi), nie 

są działaniami spełniającymi kryteria IZRM.  

Jeżeli w trakcie działań ratowniczych, będących we właściwościach KSRG, będzie 

osoba w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego (poszkodowany), realizację MDR, 

traktujemy jako kontynuacje działań ratowniczych. 

Postępowanie dyżurnego SK PSP po przyjęciu zgłoszenia o wystąpieniu 

nagłego zagrożenia zdrowotnego o charakterze izolowanego zdarzenia 

medycznego. 

W przypadku przyjęcia przez dyżurnego SK PSP zgłoszenia od osób postronnych  

o stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz braku możliwości przekierowania 

zgłoszenia do właściwych służb lub stwierdzenia konieczności utrzymania stałego 

kontaktu ze zgłaszającym, dyżurny SK PSP powinien wskazać zgłaszającemu 

sposób postępowania do czasu dotarcia podmiotów ratowniczych. Zadysponowanie 

zastępów KSRG do zdarzenia jest decyzją dyżurnego stanowiska. 

Zawarty algorytm jest zalecanym postępowaniem w powyższej sytuacji i powinien 

być przećwiczony przez dyżurnych SK PSP wspólnie z koordynatorem ratownictwa 

medycznego oraz psychologiem. 

Zalecane postępowanie w przypadku przyjęcia zgłoszenia o zagrożeniu zdrowotnym 

od osób postronnych – schemat. 


