
STRAŻ POŻARNA W CHICAGO 
MOŻECIE NA NAS LICZYĆ! 

 

 
KARETKI POGOTOWIA 

 
Ataki serca i urazy stanowią główne powody śmierci lub kalectwa w 
Chicago i Stanach Zjednoczonych. Można zapobiec śmierci oraz 
chwilowemu lub stałemu kalectwu, jeśli pierwsza pomoc i pogotowie 
ratunkowe nadejdzie szybko i  w porę. 
 
Miasto Chicago przywiązuje wagę do sprawnego pogotowia ratunkowego 
dla swoich mieszkańców. Straż Pożarna w Chicago jest zawsze gotowa do 
szybkiego niesienia pomocy w nagłych wypadkach. Celem Straży Pożarnej 
jest udostępniania pogotowia ratunkowego wszystkim, którzy mieszkają, 
odwiedzają lub pracują w Chicago. 
 
Straż Pożarna posiada 59 karetek typu ALS Ambulance, 27 pojazdów typu 
ALS Engine, 12 karetek typu BLS Ambulance i ponad 100 pojazdów typu 
First Responder Vehicle, znajdujących się w strategicznych miejscach 
miasta. Celem ich jest złagodzenie cierpienia z powodu chorobu lub 
zranienia, nadrzędnym celem jest ratowanie życia. 
 
Zamieszczone tu informacje powinny wyjaśnić nasze usługi. Mamy 
nadzieję, że nie będziemy potrzebni, ale jeśli tak, to bardzo chcemy pomóc. 
 

KIM JESTEŚMY? 
 

SANITARIUSZE (PARAMEDICS) 
Sanitariusze, to mężczyźni i kobiety, którzy mieszkają w Chicago i mają 
licencję Stanu Illinois, upoważniającą do niesienia nagłej pomocy. 
Sanitariusze muszą zaliczyć setki godzin szkolenia oraz kontynuować je 
podczas wykonywania zawodu. 
 
EMTs 
EMTs również muszą mieszkać w Chicago oraz posiadać licencję Stanu 
Illinonis. Pracują w karetkach niosących pierwszą pomoc w sytuacjach nie 
zagrażających życiu. 
 

Nasi wszyscy pracownicy muszą umieć zareagować na każde wezwanie – 
od zdenerwowanego rodzica, którego dziecko jest chore, do ataku serca – 
oraz umieć nieść właściwą pomoc. Często konsultują się z dyżurnymi 
lekarzami w jednym z czterech wyznaczonych szpitali. Informacja o 
pacjencie oraz jego ewaluacja może być przekazana lekarzowi, który jest w 
stanie doradzić właściwe leczenie. 
 
Stosowane zabiegi medyczne są o szerokim zakresie: od unieruchomienia 
prostego złamania do ratowania pacjenta o chorym sercu. Zabiegi te mogą 
trwać od 5 minut do ponad godziny. Po ustabilizowaniu pacjent jest 
przewożony do najbliższego rejonowego szpitala albo jeśli to konieczne, do 
najbliższego szpitalnego pogotowia ratunkowego. 
 

KIEDY NALEŻY DZWONIĆ 
 

Pogotowie należy wzywać w następujących nagłych wypadkach: 
 

911 * nagłe zemdlenie 
• stały bólu w piersiach 
• duże trudności w oddychaniu 
• poważny wypadek 
• topienie się 
• nieoczekiwany poród 
• poparzenia 
• uraz 

 
lub w każdym innym przypadku, jeśli jest on nagły i poważny 



JAK DZWONIĆ 
 

DZWONIMY NA 9-1-1 
Mówimy operatorowi, co się stało. Operator zada dodatkowe pytania, aby 
zaaranżować udzielenie odpowiedniej pomocy. Z operatorem należy starać 
się rozmawiać spokojnie. Po zakończonej rozmowie, należy wrócić do 
osoby poszkodowanej i próbować pomóc dopóki karetka nie przyjedzie. 
 

CO SIĘ U NAS DZIEJE, JAK ZADZWONISZ 
 

Operator alarmuje najbliższą karetkę i przekazuje informacje uzyskane w 
rozmowie. Jeśli najbliższa karetka znajduje się w odległości ponad 16 
przecznic od telefonującego, inny personel zostanie wysłany, aby udzielić 
pomocy. Wszyscy nasi pracownicy są przeszkoleni w udzielaniu pierwszej 
pomocy oraz są w stanie walczyć o ratowanie życia. Staramy się zapewnić 
pomoc jak najszybciej i najskuteczniej. 
 

ZANIM PRZYBĘDZIEMY 
 

Po tym, jak zadzwoniles na 9-1-1, możesz wykonać następujące rzeczy 
przed przybyciem pomocy. Twoja pomoc jest bardzo ważna dla osoby 
poszkodowanej. 
 

1. Jeśli stwierdzisz, że pacjent nie ma pulsu i nie oddycha oraz jeśli 
jesteś w tym przeszkolony, zacznij reanimację. 

 
2. Nie denerwuj się, nie podniecaj. W ten sposób pacjent poczuje się 

pewniejszy, że pomoc nadchodzi. 
 
3. Ułóż pacjenta, jak najwygodniej możesz. 
 
4. Zbierz wszystkie leki pacjenta. Pomoże to pogotowiu w 

zrozumieniu historii choroby pacjenta. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. Przesuń meble lub inne sprzęty, które przeszkodzą w dostępie do 
pacjenta. Zamknij zwierzęta domowe z daleka od pacjenta. 

 
6. Pamiętaj o czasie. To jest bardzo ważne. Kiedy ostatnio 

rozmawiałeś z pacjentem? Od kiedy jest chory? Jak długo jest 
nieprzytomny? 

 
7. Wyślij kogoś przed budynek, aby pokazał drogę do pacjenta. 
 
8. Nasi pracownicy są w stanie pomóc, ale tylko wtedy, kiedy inni z 

nimi współpracują. Są oni bardzo sumienni i oddani, robią 
wszystko, co w ich mocy, aby udzielić pomocy. 

 
 

KTO PŁACI 
 

1 sierpnia 1985 r. Rada Miejska zatwierdziła zarządzenie, na podstawie 
którego Straż Pożarna w Chicago ma prawo do ściągania należności za 
usługi pogotowia ratunkowego. Podstawowa opłata wynosi $170 za 
podstawową pierwszą pomoc i $280 za bardziej skomplikowaną pierwszą 
pomoc. Dodatkowe $25 liczone jest za tlen oraz $5 za każdą milę dowozu 
do szpitala. Miejski Urząd Dochodowy wysyła rachunek pacjentowi po 
udzieleniu pomocy, podobny do rachunku za szpital. W większości 
przypadków rachunki pokrywa ubezpieczenie, tak jak Medicare, Medicaid 
czy prywatne. Niemniej, NIKOMU NIE ODMAWIAMY POMOCY BEZ 
WZGLĘDU NA MOŻLIWOŚĆ PŁACENIA!!! 
 

Po informacje na temat rachunków za pogotowie proszę dzwonić na 
numer (312) 747-3811. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


