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Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
W mojej interpelacji chcia³abym siê odnieœæ do odpowiedzi ministra obrony narodowej Bogdana Kli-

cha (sygn. 604/874/O14/09/PNP) na moje poprzednie oœwiadczenie, dotycz¹ce wprowadzenia obo-
wi¹zkowego szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy (BPS/DSK-043-1568/09).

Dziêkujê za ow¹ odpowiedŸ, niemniej jednak jest ona niesatysfakcjonuj¹ca. Stan prawny w tej spra-
wie zosta³ przedstawiony prawid³owo. Minister Klich wskazuje wiele mo¿liwoœci pozyskania wiedzy
i umiejêtnoœci z zakresu udzielania pierwszej pomocy, jakie daj¹ ró¿ne akty prawne. Jednak¿e, jak po-
kazuje praktyka, owe mo¿liwoœci nie s¹ wystarczaj¹ce do tego, by spo³eczeñstwo potrafi³o udzielaæ pier-
wszej pomocy. Gdy ktoœ korzysta z tych mo¿liwoœci, to z regu³y z takich szkoleñ wynosi tylko wiedzê
teoretyczn¹ i nie potrafi pomóc w razie zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia innej osoby.

W zwi¹zku z odpowiedzi¹ ministra Klicha, chcia³abym zapytaæ, czy rz¹d dysponuje wynikami badañ
(statystykami), które pokazuj¹, ¿e wiedza i umiejêtnoœci Polaków w dziedzinie udzielania pierwszej pomocy
s¹ satysfakcjonuj¹ce. Jeœli takich badañ nie ma, to czy nie warto ich zleciæ? Czy istniej¹ statystyki, które
pokazuj¹, ¿e zastosowanie owych aktów prawnych, które wymieni³ minister Klich, jest zadowalaj¹ce?

Uwa¿am, ¿e nie powinniœmy poprzestawaæ na tych mo¿liwoœciach, o których wspomina³ minister
Klich, ale stworzyæ system profesjonalnych, praktycznych i obligatoryjnych szkoleñ z zakresu pierwszej
pomocy po to, aby zmniejszyæ liczbê zgonów ludzi z powodu braku wiedzy praktycznej z udzielania pier-
wszej pomocy. Z moich rozmów z wyborcami wynika, ¿e takie zapotrzebowanie w spo³eczeñstwie jest.
Dlatego proszê o przyjrzenie siê temu problemowi i podjêcie stosownych dzia³añ.

Na koniec chcia³abym raz jeszcze podkreœliæ, ¿e wielu ratowników medycznych, podsumowuj¹c swo-
j¹ codzienn¹ pracê, stwierdza jednoznacznie, ¿e czêsto œmieræ osoby bliskiej, do której nie zd¹¿y³a ka-
retka pogotowia, wynika z braku wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy medycznej, jak na
przyk³ad sztucznego oddychania, masa¿u serca itp.

Proszê o odpowiedzi na postawione pytania.

Z wyrazami szacunku i powa¿ania
Ma³gorzata Adamczak




