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Dekontaminacja poszkodowanych jest 
kluczowym elementem działań ratow-

niczych prowadzonym po wykryciu skaże-
nia powstałego w wyniku incydentu CBRNE 
(ang. chemical, biological, radiological, nucelar, 
explosive). W niniejszym artykule zostanie 
przedstawiona technika suchej dekontamina-
cji zewnętrznej, która jest jednym z rozwiązań 
stosowanych podczas dekontaminacji wstęp-
nej. Dekontaminacja zewnętrzna poszkodo-
wanych to proces polegający na usunięciu 
czynnika chemicznego, biologicznego i pro-
mieniotwórczego oddziałującego negatyw-
nie na organizm człowieka. Dekontaminacja 
przebiega najczęściej dwuetapowo. Pierwszy 
etap to dekontaminacja wstępna. Jej zadaniem 
jest zminimalizowanie oddziaływania czyn-
nika niebezpiecznego poprzez jego częścio-
we usunięcie. Drugi etap to dekontaminacja 
właściwa. W jej trakcie dąży się do całkowi-
tego usunięcia skażenia.

Skażenie poszkodowanego czynnikiem 
chemicznym może być spowodowane uży-
ciem bojowych środków trujących (BST) oraz 
toksycznych środków przemysłowych (TSP). 

Do bojowych środków trujących zalicza się: 
środki paralityczno-drgawkowe (np. sa-
rin, nowiczoki) środki parzące (np. iperyt 
siarkowy, luizyt), środki uszkadzające płu-
ca (np. chlor, fosgen), środki ogólnotrujące 
(np. cyjanowodór), środki psychoaktywne 
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(np. pochodne fentanylu, LSD, środek BZ) 
oraz środki drażniące (np. kapsaicyna). Skaże-
nie czynnikiem biologicznym jest spowodo-
wane użyciem patogenów bakteryjnych (np. 
wąglik, dżuma), wirusowych (np. gorączka 
krwotoczna Ebola, ospa prawdziwa) oraz tok-
syn (np. toksyna botulinowa, toksyna rycy-
nowa). Skażenie promieniotwórcze powstaje 
jako konsekwencja osadzenia materiału pro-
mieniotwórczego uwolnionego w wyniku 
wybuchu urządzenia rozpraszającego (brud-
na bomba) lub uwolnionego z miejsca jego 
przechowywania albo produkcji. Skażenie 
promieniotwórcze dotyczy również opadu 
promieniotwórczego spowodowanego wy-
buchami ładunków nuklearnych.

Dekontaminacja wstępna 
Dekontaminacja wstępna jest prowadzona 
w trybie pilnym na miejscu zdarzenia na po-
graniczu strefy ciepłej i zimnej, z wykorzy-
staniem podręcznego lub specjalistycznego 
sprzętu. Jest ona wykonywana przez jednostki 
Państwowej Straży Pożarnej (PSP) i Ochotni-
czej Straży Pożarnej (OSP), a jednostki Pań-
stwowego Ratownictwa Medycznego pełnią 
rolę wspomagającą, polegającą na realizacji 
medycznych czynności ratunkowych w sytu-
acjach tego wymagających. Jednak ze wzglę-
du na duże rozmiary zdarzenia, dynamiczny 
przebieg działań oraz ograniczone siły i środ-
ki PSP personel medyczny może spotkać się 
z potrzebą samodzielnego wykonania de-
kontaminacji wstępnej. Celem dekontamina-
cji wstępnej jest zmniejszenie skażenia ciała 
poszkodowanego oraz ograniczenie konta-
minacji wtórnej. Zabiegi dekontaminacyj-
ne polegają na usunięciu skażonej odzieży, 
przetarciu lub spłukaniu skażonych i narażo-
nych części ciała oraz wykonaniu termoizola-
cji wielowarstwowej. Sucha dekontaminacja 
polega na przetarciu ciała poszkodowanego 
suchym środkiem zamiast spłukiwania ciała 
wodą. W tym celu wykorzystywane są specja-
listyczne lub improwizowane pakiety dekon-
taminacyjne. Główną zaletą suchej dekonta-
minacji jest przede wszystkim zmniejszenie 
ryzyka wystąpienia hipotermii w porówna-
niu do spłukiwania wodą (najczęściej zim-

ną/chłodną) ciała poszkodowanego. Dodat-
kowo technika suchej dekontaminacji może 
być wykonana w każdym miejscu, ponieważ 
nie wymaga dostępu do wody. Specjalistyczne 
pakiety dekontaminacyjne poprzez mecha-
nizm swojego działania ograniczają zjawisko 
kontaminacji wtórnej oraz zmniejszają ilość 
płynnego odpadu przy wykorzystaniu wody. 
Większość suchych pakietów dekontamina-
cyjnych ma małe rozmiary, co ułatwia ich 
transport i przechowywanie. Wybór techni-
ki przetarcia lub spłukiwania będzie uzależ-
niony od: rodzaju czynnika niebezpiecznego, 
warunków atmosferycznych, liczby oraz stanu 
klinicznego osób poszkodowanych. Badania 
oraz doświadczenia pokazują, że ze względu 
na niekorzystne warunki atmosferyczne, dy-
namikę działań ratowniczych czy stan poszko-
dowanych dekontaminacja wstępna może być 
nieskuteczna, a to sprawia, że poszkodowani 
nadal mogą być częściowo skażeni czynnikiem 
niebezpiecznym, co może być przyczyną kon-
taminacji wtórnej. Warto wspomnieć o tzw. 
szybkiej punktowej dekontaminacji. Może 
ona zostać rozważona już w strefie niebez-
piecznej, gdy ewakuacja poszkodowanego 
jest utrudniona, co wiąże się z długim czasem 
przemieszczenia poszkodowanego do punktu 
dekontaminacyjnego. Polega ona na szybkim 
przetarciu części ciała osoby poszkodowanej, 
na której widoczny jest czynnik niebezpiecz-
ny, np. w postaci plam, kropel czy proszku, 
za pomocą specjalistycznych lub improwi-
zowanych pakietów dekontaminacyjnych. 

Organizacja 
punktu dekontaminacji 
Ważnym aspektem działań ratowniczych jest 
zorganizowanie stanowiska do suchej dekon-
taminacji wstępnej. Przede wszystkim musi 
się tam znajdować sprzęt medyczny standar-
du KPP/ALS. Kolejne elementy wyposażenia 
to: mata, która odizoluje poszkodowanego 
od podłoża i zmniejszy kontaminację wtórną 
podłoża, nożyczki, specjalistyczne lub impro-
wizowane pakiety dekontaminacyjne, wor-
ki na skażone przedmioty (skażona odzież, 
rzeczy osobiste czy inne odpady), opaski 
identyfikacyjne, półmaski filtrujące FFP3, 
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Fot. 3. Założenie opaski identyfikującej 
w celu ułatwienia prowadzenia ewi-
dencji osób poszkodowanych

Fot. 2. Odizolowanie dróg oddechowych 
przy wykorzystaniu półmaski filtrującej 
FFP3

Fot. 1. Założenie opaski uciskowej 
w przypadku amputacji urazowej 
kończyny
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komponenty do wykonania termoizolacji 
wielowarstwowej. Dodatkowe wyposażenie 
mogą stanowić sprzęt wykrywczo-pomiaro-
wy oraz zestaw do pobrania próbki środowi-
skowej lub wymazu. Miejsce dekontaminacji 
wstępnej powinno izolować poszkodowanych 
od warunków zewnętrznych oraz zapewniać 
intymność. Można w tym celu wykorzystać 
specjalne namioty (np. namioty pneumatycz-
ne stosowane przez straż pożarną) lub wnę-
trze jednego z ambulansów. Personel wyko-
nujący czynności dekontaminacyjne musi 
bezwzględnie stosować środki ochrony indy-
widualnej adekwatne do zagrożenia spowo-
dowanego przez czynnik niebezpieczny. Aby 
skrócić czas dekontaminacji poszkodowanego, 
ciało osoby poszkodowanej należy podzielić 
na dwie części: prawą oraz lewą. Jeden zespół 
ratowników wykonuje zabiegi dekontamina-
cyjne po prawej stronie ciała osoby poszkodo-
wanej, a drugi zespół ratowników wykonuje 
analogiczne procedury po lewej stronie ciała 
osoby poszkodowanej.

Zabezpieczenie pacjenta 
Zespół „medyczny” wykonuje badanie po-
szkodowanego w oparciu o schemat C-ABC 

z szybkim badaniem urazowym lub stosując 
protokół MARCHE. W przypadku obrażeń 
powodujących zagrożenie życia wdrożone 
zostają krytyczne medyczne czynności ra-
tunkowe, np. w przypadku amputacji ura-
zowej kończyny należy założyć opaskę uci-
skową (fot. 1). Następnie przez cały proces 
dekontaminacji zespół medyczny nadzoruje 
stan osoby poszkodowanej. Zespół dekonta-
minacyjny, zależnie od stanu osoby poszko-
dowanej i posiadanego sprzętu, odizolowuje 
drogi oddechowe poszkodowanego od śro-
dowiska zewnętrznego, wykorzystując pół-
maskę filtrującą FFP3 (fot. 2), maskę tlenową 
lub worek samorozprężalny z możliwością 
podłączenia uniwersalnego filtropochła-
niacza oraz powinien założyć opaskę iden-
tyfikacyjną (fot. 3) w celu ułatwienia pro-
wadzenia ewidencji osób poszkodowanych. 

Indywidualne 
pakiety dekontaminacyjne 
Przecieranie skażonych i narażonych części 
ciała powinno być prowadzone z wykorzy-
staniem specjalistycznych indywidualnych 
pakietów dekontaminacyjnych (fot. 4), któ-
rych mechanizm działania opiera się na zja-
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Fot. 7. Chusteczki nawilżaneFot. 6. Materiały chłonne

Fot. 4. Elementy indywidualnego pakietu dekontami-
nacyjnego

Fot. 5. Użycie rękawicy dekontaminacyjnej
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wisku sorpcji lub bezpiecznej dla poszkodo-
wanego neutralizacji. Bardzo ciekawym roz-
wiązaniem jest rękawica dekontaminacyjna 
FAST ACT (fot. 5). Zawiera ona specjalny 
sorbent i  jest przeznaczona do  usuwania 
czynnika chemicznego. Posiada znak CE 
i  certyfikat TGA klasyfikujący rękawice 
jako niesterylny wyrób medyczny z możli-
wością dekontaminacji skóry. Według da-
nych producenta można dekontaminować 
powierzchnię do 1 m2 w oparciu o zdolność 
usuwania skażenia wynoszącego 10 g/m2. 
Dużą zaletą jest także wysoka ergonomia 
użytkowania wynikająca z  formy pakietu 
(kształt rękawicy). Jeżeli nie ma odpowied-
niego sprzętu specjalistycznego, mogą zo-
stać wykorzystane ogólnodostępne mate-
riały chłonne (fot. 6) (sprzęt opatrunkowy, 
ręczniki papierowe, ściereczki z mikrofibry) 
czy nawilżane chusteczki (fot. 7). Niestety 
mokre materiały mogą zwiększyć wchłania-
nie przez skórę niektórych substancji che-

micznych oraz powodować dalsze przeno-
szenie substancji niebezpiecznej ze względu 
na małą sorpcyjność. Dlatego najlepiej uży-
wać chusteczek nawilżonych wraz z innym 
materiałem sorpcyjnym, np. ręcznikiem 
papierowym. Przed użyciem specjalistycz-
nych zestawów powinno się zapoznać z ich 
instrukcją użytkowania.

Technika wykonania 
suchej dekontaminacji 
Zespół przystąpi do usunięcia skażonej odzie-
ży poprzez jej rozcięcie (fot. 8) i delikatne ścią-
gnięcie (fot. 9). Badania pokazują, że usunięcie 
odzieży może zredukować poziom skażenia 
o 80-90%. Skażoną odzież (fot. 10), przed-
mioty osobiste (fot. 11) oraz inne odpady 
(fot. 12) zabezpiecza się w oddzielnych wor-
kach ze względu na kwestie kryminalistycz-
ne. Każdy worek powinien posiadać te same 
dane ewidencyjne, które są zawarte na opasce 
identyfikacyjnej.
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Fot. 10-12. Zabezpieczenie skażonej odzieży, przedmiotów osobistych oraz innych odpadów w oddzielnych workach

Fot. 9. Usunięcie skażonej odzieży poprzez jej deli-
katne ściągnięcie

Fot. 8. Usunięcie skażonej odzieży poprzez jej 
rozcięcie
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Kolejny kluczowy krok stanowi wykonanie 
przetarcia. Technika przetarcia wykonywana 
jest poprzez dotknięcie skóry poszkodowane-
go za pomocą materiału dekontaminacyjnego, 
następnie przytrzymania go oraz puszczenia 
i powtórzenia czynności obok miejsca wcze-
śniej dekontaminowanego, podążając w kie-
runku dystalnym. Takie działanie zmniejsza 
możliwość rozprzestrzenienia się czynnika 
niebezpiecznego na inne części ciała osoby po-
szkodowanej. Ze szczególną uwagą przecierane 
będą odkryte części ciała, czyli twarz z szyją, 
włosy oraz dłonie (fot. 13 i 14). W przypadku 
jakichkolwiek wątpliwości w kwestii ochron-

nego działania ubrania należy również zde-
kontaminować całe ciało poszkodowanego. 
Po przetarciu danej okolicy anatomicznej pakiet 
dekontaminacyjny zostaje wyrzucony do worka 
na odpady. Technika dekontaminacji zależna 
jest od ilości posiadanego sprzętu dekontami-
nacyjnego. W przypadku czynnika drażniącego 
wykonuje się płukanie oczu (fot. 15).

Po wykonaniu przetarcia skażony sprzęt 
medyczny, który został zastosowany przed 
wykonaniem dekontaminacji, zostaje usunięty 
i wymieniony, a rany opatruje się jałowym opa-
trunkiem. Wielowarstwowa termoizolacja po-
winna składać się z profesjonalnych materiałów 
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Fot. 16. Wielowarstwowa termoizolacja składająca 
się z profesjonalnych materiałów termoizolacyjnych

Fot. 15. Płukanie oczu

Fot. 13-14. Przecieranie odkrytych części ciała, czyli twarzy z szyją, włosów oraz dłoni
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termoizolacyjnych (fot. 16) lub ogólnodostęp-
nego sprzętu, np. kombinacji folii izotermicz-
nej oraz koca. Dobrze wykonana termoizolacja 
dodatkowo ograniczy ewentualną kontamina-
cję wtórną podczas transportu i przekazania 
osoby poszkodowanej. Cały sprzęt wykorzy-
stywany podczas dekontaminacji musi zostać 
odpowiednio zabezpieczony, ponieważ może 
być przyczyną skażenia krzyżowego.

Ze względu na to, że dekontaminacja wstęp-
na nie gwarantuje całkowitego usunięcia 
czynnika niebezpiecznego, poszkodowanych 
należy traktować jako „potencjalnie skażo-
nych”. W związku z  tym należy prowadzić 
tzw. „brudny transport” do placówek ochrony 
zdrowia oraz nadal stosować środki ochrony 
indywidualnej.

Podsumowanie 
Prawidłowy wybór rodzaju i techniki dekon-
taminacji, posiadanie odpowiedniego sprzętu, 
umiejętne zorganizowanie punktu dekonta-
minacyjnego oraz znajomość procedur de-
kontaminacyjnych przez personel ratowniczy 
przełożą się na skuteczne udzielenie pomocy 
osobom, które zostały skażone czynnikiem 
niebezpiecznym (chemicznym, biologicznym 
i promieniotwórczym) i narażonym na jego 
działanie. Ze względu na aktualną sytuację 
geopolityczną Polski oraz występujące zagro-
żenie militarne, posiadanie wiedzy z zakresu 
reagowania na zagrożenia o charakterze CBR-
NE jest niezbędne.

Autorzy nie są przedstawicielami handlo-
wymi oraz nie czerpią korzyści majątkowych 
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z tytułu reklamy sprzętu. Artykuł nie ma rów-
nież wymiaru polecenia określonych produk-
tów, a jest to jedynie przegląd wybranych roz-
wiązań technicznych. q

Materiał naukowy i dokumentację 
fotograficzną zebrano podczas 

realizacji projektu pt. „Wzmocnienie 
bezpieczeństwa w zakresie CBRNE 

– koordynacja i standaryzacja” (ang. 
Strengthening CBRNE safety and security 

– Coordination and Standarization) 
finansowanego ze środków Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego 2014-2021.
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