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WPROWADZENIE
- Użycie motocykli w działaniach ratowniczych miało miejsce już we wczesnych latach XX wieku.
- Szeroko to celów medycznych motocykle były używane w czasie I wojny światowej przez
Brytyjczyków, Francuzów i Amerykanów. Wykorzystywano je do transportu chorych na
specjalnej platformie umocowanej z boku motocykla. Amerykanie stosowali dwie pary noszy
ułożone jedne nad drugimi.
- motory charakteryzowały się lepszą manewrowością i mniejszym zużyciem paliwa w stosunku
do samochodów (4,3 – 3,6l/100km versus 20-14l/100km).
- Zespoły motocyklowe funkcjonują w wielu krajach od wczesnych lat dziewięćdziesiątych
ubiegłego wieku (Hong Kong od 1982 – pierwszy program na bazie Straży Pożarnej Honk Kong
Fire Services , Wielka Brytania od 1990, Singapur od 1992).
- W Brazylii kandydaci przechodzą 240 godzinny kurs pierwszej pomocy oraz dwutygodniowy kurs
jazdy motocyklem w warunkach ekstremalnych min, jazda motorem po schodach.

WPROWADZENIE
- W Japonii oddziały straży pożarnej używają motorów typu off-road jako pojazdów emergency.
- Badania czasów dojazdu przeprowadzone w Australii wykazały, że średni czas dojazdu zespołu
motocyklowego wynosił 3 minuty, a zespołu ambulansu ok 10 minut.
- Badania przeprowadzone w Singapurze wykazały, że ambulans dojeżdżał na miejsce zdarzenia
średnio o 4, 96 min dłużej niż zespół motocyklowy
- Badania wykonane w Portugalii wykazały, że zespoły motocyklowe były w 63% szybciej na
miejscu wezwania niż zespoły ambulansów.
- W badaniach holenderskich wykazano, że zespoły motocyklowe docierają na miejsce zdarzenia
2 minuty szybciej na dystansie do 7 kilometrów.
- Badania przeprowadzone w Oslo wykazały, że 1/3 wszystkich wyjazdów motocyklowych
zakończyła się wezwaniem ambulansu, a blisko ¼ (23,5%) wyjazdów zespołów motocyklowych
było odwołane.

WPROWADZENIE
- W Izraelu motocykle w roli ambulansów (first medical response) stosowane są od 2010 roku.
-

Obecnie na terenie Izraela jest ich ponad 500.

- W większości są oni wyszkolonymi wolontariuszami.
-

Ratownicy używają trójkołowych motocykli typu Piaggio MP3 500.

- Ratownicy wyposażeni są w kamery w celu dokumentowania swojego działania.
-

Włosi dedykują motocyklowe ambulanse w najbardziej zatłoczonych częściach miast. Ratownicy

używają motocykle KTM SMT 990. Wyposażeni są w sprzęt niezbędny do działań ratowniczych /BLSD /

WPROWADZENIE
- W Polsce funkcjonują zespoły motocyklowe w Gdańsku, Krakowie, Warszawie, Katowicach, Legnicy,
Olsztynie, Bydgoszczy, Rzeszowie, Kamiennej Górze.
- Polskie prawo nie przewiduje jednośladowej karetki, wyjściem z takiej sytuacji jest określenie
motocykla jako pilota karetki.
- Oznacza to, że ratownik na motocyklu jest kierowany do miejsca zdarzenia w celu jego zabezpieczenia,
określenia czy osoby poszkodowane potrzebują pomocy i sugeruje jej zakres.
- W przypadku konieczności przewiezienia do szpitala wzywa ambulans. Zespół motocyklowy można
wykorzystać również do przewozu preparatów krwi lub organów do transplantacji.

WPROWADZENIE
- W październiku 2019 podjęto intensywne działania w celu uruchomienia w strukturach Wojewódzkiej
Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi Motocyklowych Zespołów Ratownictwa Medycznego /MZRM/.
-

W marcu 2020 utworzono dwa takie zespoły rozlokowane w dwóch różnych lokalizacjach na terenie
Łodzi.

- Użytkują one motocykle Honda Africa Twin o pojemności 1100 cm3.
- Ciągłość dyżurów zabezpiecza grupa 10 ratowników medycznych, którzy przed rozpoczęciem działalności
przeszli kurs doskonalący technikę jazdy w różnych warunkach terenowych i atmosferycznych.
- Charakter i zakres ich działań jest określony Zarządzeniem Dyrektora ds. Medycznych Wojewódzkiej
Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi.

W okresie od 1 maja 2020 do 30 września 2020 /153 dni/
MZRM zrealizowały łącznie 479 wyjazdów.
Powód wezwania

Ilość

%

273

57

urazy

45

9

Padaczka i nieokreślone drgawki

31

6

Omdlenia

23

5

Dolegliwości bólowe

17

4

inne

90

19

Zaburzenia spowodowane alkoholem

PODJĘTE DZIAŁANIA
działania

Ilość

%

Wezwanie ZRM

140

29

Przekazanie Policji

47

10

Transport do MCTiPZ /przez ZRM/

41

9

Przekazanie Straży Miejskiej

35

7

216

47

Pozostawienie na miejscu wezwania /popraw stanu pacjenta po
zastosowany leczeniu, odmowa lub brak wskazań/

WEDŁUG KODÓW WYJAZDU
KOD

Ilość

%

W KODZIE 1

73

15

W KODZIE 2

406

85

CZAS DOJAZDU
• MEDIANA CZASU DOJAZDU w kodzie 1 – 7 min
• MEDIANA CZASU DOJAZDU w kodzie 2 – 9 min

WNIOSKI
1. W sytuacjach wezwań niejasnych lub fałszywych zespół motocyklowy może rozwiązać problem bez
uruchamiania ambulansu.
2. Zespół motocyklowy może szybko dostarczyć na miejsce wezwania urządzenie AED, rozpocząć lub

kontynuować działania resuscytacji krążeniowo – oddechowej.
3. Zespół motocyklowy powinien być dysponowany do wypadków komunikacyjnych lub innych zdarzeń
równolegle z zespołem karetki. Umożliwia to skierowanie na miejsce zdarzenia trzech ratowników
medycznych z dodatkowym sprzętem medycznym.
4. Wykorzystanie zespołu motocyklowego jako środka transportu np. preparatów krwi.

