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Partner dodatku

Bądźmy życzliwi dla innych kierowców
A Jeden z najlepszych polskich kierowców rajdowych. Były mistrz Europy, wielokrotny mistrz Polski, w swoim

jubileuszowym, 10. starcie w Rajdzie Dakar zajął trzecie miejsce – najwyższe w historii startów polskich kierowców
samochodów. KRZYSZTOF HOŁOWCZYC tym razem zdradza nam, co denerwuje go u polskich kierowców, i radzi,
jak podnieść swoje umiejętności za kierownicą, by zawsze bezpiecznie dotrzeć do celu
Czy jako znany, utytułowany,
a przede wszystkim bardzo doświadczony kierowca rajdowy
czujesz się na polskich drogach
bezpiecznie? Statystyki tragicznych wypadków ciągle plasują nas
w ogonie krajów Europy…
Rzeczywiście z bezpieczeństwem na polskich drogach nie
jest najlepiej. Nikt nie może
czuć się na tyle bezpiecznie, żeby choć na chwilę stracić koncentrację przy prowadzeniu auta. Ja też, mimo kilku milionów
przejechanych kilometrów, setek przejechanych rajdów, zawsze staram się być skupiony, bo
z reguły wypadki zdarzają się
w najmniej przewidywanym
momencie, w sytuacjach z pozoru bezpiecznych. Co ciekawe, najwięcej poważnych wypadków zdarza się na prostej
drodze w słoneczne dni. Wtedy
wydaje nam się, że możemy jechać szybciej i rozluźnić się, bo
przecież nic się nie wydarzy.
Nic bardziej mylnego!
Co Cię najbardziej denerwuje
u polskich kierowców, czego my
jako użytkownicy dróg musimy
się jeszcze nauczyć?
Muszę przyznać, że na szczęście
coraz mniej mnie denerwuje.
Jeździmy coraz lepiej, po coraz
lepszych drogach. Oczywiście
mówię teraz o większości kierowców, bo przecież wciąż zdarzają się tacy, którzy nie hamują
przed przejściem dla pieszych,
gdy inny pojazd już się zatrzymał, lub tacy, którzy przejeżdżają skrzyżowanie na czerwonym świetle. Ci kierowcy rzeczywiście wyprowadzają mnie
z równowagi. Nie lubię też „zawalidróg”, kierowców, którzy
niepotrzebnie zwalniają ruch
w miejscach, gdzie można jechać dużo szybciej, lub jadących zbyt wolno lewym pasem.

Ważną rolę w poprawie naszych
umiejętności za kierownicą odgrywają wszelkiego rodzaju kursy doszkalające. Warto się nimi
zainteresować?
Oczywiście każda forma podnosząca nasze umiejętności
za kierownicą jest dobra. Przecież prowadzanie auta to bardzo ważna umiejętność, rzekłbym chyba najważniejsza, bo
od niej często zależy życie nasze i innych uczestników ruchu
drogowego. Im lepiej radzimy
sobie za kółkiem, tym mamy
większą szansę na uniknięcie
nieszczęścia. Zresztą przepisy
idą właśnie w tym kierunku
i jazdy doszkalające stają się
obowiązkowe dla nowych kierowców. Ale nawet jeśli mamy
prawo jazdy już wiele lat, warto
spotkać się na autodromie z fachowcem – instruktorem, który
może wiele nam podpowiedzieć oraz nauczyć odpowiednio korzystać z systemów
wspomagających bezpieczeństwo jazdy, w które coraz częściej wyposażone są nasze auta.
No właśnie, jak wiele zależy od samochodu? Czy nowoczesne systemy są gwarancją bezpiecznej
podróży?
Współczesne samochody szybko zmierzają w kierunku tzw.
aut autonomicznych, czyli takich, które mogą się poruszać
bez udziału kierowcy. Eksperci
twierdzą, że już za 20–30 lat takie pojazdy będą dominowały
na naszych drogach, a wtedy
zniknie problem braku bezpieczeństwa. Oczywiście to na razie tylko wizja, ale jednak kupując nowy samochód, często
dowiadujemy się, że jest on
wyposażony już nie tylko
w ABS, ESP – co jest standardem, ale też w różne funkcje typu Asystent Kierowcy, które

b W długiej wakacyjnej podróży trzeba bezwzględnie zaplanować
przerwy na rozprostowanie kości – mówi Krzysztof Hołowczyc
ostrzegają przed zbyt szybkim
zbliżaniem się do przeszkody
i w razie konieczności hamują
za nas lub utrzymują kierunek
jazdy właściwym pasem,
ostrzegają przed pojazdami bę-

dącymi w martwym polu lusterka. Potrafią też bezbłędnie
zaparkować samochód w miejscu, gdzie wydaje nam się to
niemożliwe. Reasumując, samochód powoli zaczyna poma-

gać nam w prowadzeniu, a nawet coraz częściej wyręcza nas
w konkretnych manewrach.
A możesz podzielić się swoimi doświadczeniami: jak jeździć bezpiecznie i na co zwrócić szczególną uwagę na drodze, aby bezpiecznie dotrzeć do celu?
Przede wszystkim należy zachować pełną koncentrację
w prowadzeniu auta, nigdy nie
jeździć po alkoholu, unikać
gwałtownych manewrów. Nie
wolno przekraczać poziomu
swoich umiejętności. Często
ulegamy złudzeniu, że my jeździmy świetnie, to inny są słabsi, więc nam wypadek nie grozi. To innym zdarzają się wypadki. Nic bardziej mylnego.
Starajmy się też unikać agresji
i brawury na drodze. Bądźmy
życzliwi dla innych kierowców.
Szanujmy też niechronionych
uczestników ruchu drogowego:
pieszych, rowerzystów, motocyklistów. Dużo tego, ale bezpieczeństwo na drodze to bardzo złożony temat.
Wakacje w pełni. Może więc poprosimy o kilka rad: jak zaplanować podróż, co zrobić, aby była
dla nas i dla naszej rodziny jak najmniej uciążliwa, a przede wszystkim bezpieczna?
Przede wszystkim nie powinniśmy chcieć za wszelką cenę
dojechać jak najszybciej
na miejsce. Są wakacje, więc
czas „wrzucić na luz”! Lepiej
przyjechać do celu pół godziny
później, niż spędzić wakacje
w szpitalu!
W długiej wakacyjnej podróży
trzeba bezwzględnie zaplanować nie tylko trasę, którą będziemy jechać, ale też przerwy
na rozprostowanie kości, zrobienie kilku ćwiczeń. Najlepiej,
żeby 15 minut relaksu przypadało na każde 2–3 godziny jaz-

dy. Nie łudźmy się, że jak wypijemy dwie, trzy kolejne kawy,
to jakoś dociągniemy te ostatnie sto kilometrów w środku
nocy. Wtedy najczęściej zdarzają się wypadki. Jadąc z reguły
mocno napakowanym samochodem, pamiętajmy, żeby dobrze zamocować wszystkie
ciężkie przedmioty, bo w przypadku kolizji mogą one zrobić
nam poważną krzywdę. Obserwuję często, że kierowcy, chcąc
oszczędzić czas, piją kawę, jedzą kanapki czy inny prowiant
w trakcie prowadzenia auta. To
bardzo niebezpieczne. Utrata
koncentracji na sekundę czy
dwie to przejechane kilkadziesiąt metrów bez pełnej kontroli
nad pojazdem. W tym czasie
może się wiele zdarzyć…
Motorsport z pewnością pomaga
w byciu lepszym kierowcą. Myślisz, że zainteresowanie dzieci
np. kartingiem halowym pozwoli
im w przyszłości jeździć bezpieczniej po drogach?
Każda forma kontaktu z pojazdami od najmłodszych lat będzie nas oswajała z prowadzeniem, z reakcjami pojazdu
na to, co z nim robimy. Już kilkuletnie dziecko może próbować jazdy gokartem. W każdym większym mieście jest zlokalizowany kryty tor kartingowy, więc warto zajrzeć tam
z pociechami, które chętnie będą się uczyły, bawiąc się. To
z pewnością zaprocentuje za jakiś czas, gdy staną się prawdziwymi kierowcami. Świadomi
swoich umiejętności i możliwości pojazdu będą po prostu
jeździć bezpieczniej. A może
wyrosną z nich następcy
Hamiltona, Kubicy,
Hołowczyca… Oni wszyscy zaczynali od kartingu!
ROZMAWIAŁ TOMASZ SZMANDRA
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Bezpieczny samochód – zadbajmy
o stan techniczny naszego auta
A Przeglądy serwisowe obejmują sprawdzenie podstawowych elementów oraz podzespołów pojazdu i praktycznie dają nam

pewność, że nasze auto jest właściwie przygotowane do jazdy. Nie wszyscy jednak korzystamy z profesjonalnych warsztatów
Oleje i płyny

tomasz.szmandra@polskapress.pl

a polskich drogach stale przybywa nowoczesnych samochodów, ale ze
względu na cenę wciąż jednak prym wiodą
kilkunastoletnie auta używane. To oznacza, że nie wszyscy kierowcy jeżdżą do autoryzowanych
warsztatów.
Na pewno więc warto samemu sprawdzić swoje auto
przed dłuższymi podróżami,
co pozwoli uniknąć większości nieprzyjemnych niespodzianek.

Sprawdzone powinny być także wszelkiego rodzaju oleje
i płyny. Zakładamy, że w wielu
przypadkach robią to serwisy,
ale każdy powinien od czasu
do czasu, a już na pewno
przed dłuższą trasą, sam
sprawdzić np. poziom oleju
w silniku czy płynu w układzie
hamulcowym. Warto zabrać ze
sobą niewielkie ilości tych płynów na tzw. dolewkę, choćby
po to, żeby nie przepłacać
na stacjach benzynowych. Dobrze jest mieć ze sobą także
płyn do spryskiwaczy, ponieważ jego brak, zwłaszcza
przy kiepskiej pogodzie, znacznie ogranicza pole widzenia.

Na początek opony

Sprawna klimatyzacja

Jednym z najważniejszych
elementów samochodu jest
ten, który bezpośrednio styka
się z drogą, czyli opona.
Przed wyjazdem należy
sprawdzić ciśnienie we
wszystkich oponach, także
w zapasowej. Jeżeli mamy
zbyt niski bieżnik, czyli około
1–2 mm, to znak, że najwyższy
czas wymienić ogumienie. Jeśli tego nie zrobimy, to musimy mieć świadomość, że
w przypadku deszczu takie
opony będą o wiele gorzej
trzymać się drogi. Na mokrej
jezdni pojawi się zjawisko tzw.
aquaplaningu, czyli warstwa
wody zacznie oddzielać nawierzchnię od opony, która
z powodu niskiego bieżnika
nie odprowadzi nadmiaru wody. Spowoduje to natychmiastową utratę przyczepności,
co grozi niebezpiecznymi
konsekwencjami zarówno dla
nas, jak i innych użytkowników drogi.

Należy pamiętać o regularnej
wymianie filtra przeciwpyłowego. W przeciwnym wypadku obieg powietrza będzie
znacznie utrudniony, a szyby
w aucie zaparują, zwłaszcza
podczas opadów deszczu.

N

Układ hamulcowy
Nie zapominajmy też o hamulcach. Klocki hamulcowe powinny być zawsze w dobrym
stanie, więc gdy planujemy
przejechać np. kilkaset kilometrów albo kilka tysięcy, warto je
sprawdzić, a w razie potrzeby
wymienić. Wtedy z pewnością
unikniemy nieprzyjemnych sytuacji, gdy dopiero charakterystyczny metaliczny „chrobot”
zasygnalizuje nam, że klocki
w naszym samochodzie właśnie się zużyły. Nowoczesne auta mają czujniki zużycia klocków i od momentu podania
nam informacji przez komputer pokładowy z reguły możemy jeszcze na nich przejechać

Apteczka, ale bez leków

FOT. 123RF
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od 500 do 1000 km. Przy okazji wizyty w warsztacie każdorazowo warto także sprawdzić
stan zawieszenia, które na naszych nie najlepszych drogach
dość szybko się zużywa.

Co zabrać w podróż?
Przed dłuższymi podróżami,
oprócz sprawdzenia stanu
technicznego samochodu,
warto także pomyśleć o tym,
co poza walizkami i plecakami
należy włożyć do bagażnika.
W każdym kraju wymogi
pod tym względem nieco się
różnią. Jednak zwłaszcza
w Unii Europejskiej przepisy są
stopniowo
ujednolicane.
Na pewno musimy mieć ze sobą trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę i apteczkę, w której powin-

ny znajdować się gumowe rękawice. Wyposażenie, które
otrzymujemy przy zakupie nowego samochodu, z reguły jest
kompletne, jednak zawsze dobrze jest jeszcze raz wszystko
przejrzeć. Warto pamiętać, że
w takich krajach jak Austria,
Chorwacja, Hiszpania czy Włochy obowiązkowe są kamizelki
odblaskowe, a w niektórych
krajach istnieje obowiązek posiadania ich przez wszystkich
pasażerów, którzy opuszczą
niesprawny samochód, np.
na autostradzie.

Warto mieć narzędzia
Nawet kiedy stan techniczny
naszego samochodu został
sprawdzony przed podróżą,
istnieje prawdopodobieństwo

nieprzewidzianych zdarzeń.
Oczywiście zawsze możemy
wezwać pomoc przez komórkę, jednak oczekiwanie na nią
może zająć sporo czasu, a dodatkowo uszczuplone zostaną
nasze finanse. Dlatego warto
zadbać, aby nie zabrakło
na wyposażeniu naszego samochodu podstawowych narzędzi. Obecnie niewiele jest
już osób lubiących samemu
pogrzebać przy swoim samochodzie. Wszechobecna elektronika, zakazy jakiegokolwiek
„majstrowania” przy silniku
wprowadzone przez producenta powodują, że w razie
większej awarii trzeba udać się
do serwisu. Jednak na przykład wymiana koła to czynność, z którą każdy kierowca

aWażnym elementem wyposażenia samochodu, którego nie
powinno zabraknąć, jest apteczka
samochodowa. Wbrew przypuszczeniom posiadanie jej w większości europejskich krajów nie jest
prawnie wymagane, jednak wobec konieczności niesienia pomocy poszkodowanym w wypadku
drogowym staje się niezbędne.
Apteczka samochodowa nie powinna być wyposażona w żadne
leki, które przez dłuższy czas nieużywania tracą swoją ważność. Dodatkowo, leżąc w samochodzie
przy temperaturach od minus kilkudziesięciu do plus kilkudziesięciu stopni, mogą zajść w nich niekorzystne zmiany chemiczne. Najważniejszymi elementami wyposażenia są więc: jednorazowe
rękawiczki, maseczka lub specjalna rurka do sztucznego oddychania, koc chroniący zarówno
przed przegrzaniem, jak i wychłodzeniem organizmu, bandaże,
opaski elastyczne i uciskowe oraz
nożyczki lub nóż, który może być
wykorzystany do przecięcia pasów bezpieczeństwa lub elementów ubrania.

powinien bez problemu sobie
poradzić. Do tego musi mieć
oczywiście odpowiednie narzędzia i koło zapasowe,
a przynajmniej tzw. dojazdówkę. Mniej przydatne są zestawy naprawcze (często będące
na wyposażeniu auta ze względu na niewielką przestrzeń zajmowaną w bagażniku), które
niestety nie uszczelnią np.
przeciętej opony. Wtedy pozostaje nam jedynie wezwać pomoc drogową. a

Przezorny zawsze ubezpieczony
Coraz częściej wyjeżdżamy
na wakacje za granicę.
Planując taką podróż,
należy pamiętać
o ubezpieczeniu samochodu
Opracował: Tomasz Szmandra
tomasz.szmandra@polskapress.pl

W większości państw europejskich respektowane jest polskie
ubezpieczenie odpowiedzial-

ności cywilnej (OC). Ma ono zastosowanie w sytuacji, gdy posiadacz lub kierowca pojazdu
wyrządza szkodę innym osobom i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest za to
cywilnie odpowiedzialny. Odszkodowanie, które posiadacz
lub kierowca pojazdu jest zobowiązany świadczyć na rzecz
poszkodowanego, wypłaca zakład ubezpieczeń, z którym

sprawca zawarł stosowną umowę ubezpieczenia.
W niektórych krajach Starego Kontynentu nadal obowiązuje jednak Zielona Karta, czyli
Międzynarodowy Certyfikat
Ubezpieczeniowy będący dowodem, że jego posiadacz objęty jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Jest on
uznawany za ważny bez dodatkowych formalności i opłat,

a minimalny okres, na jaki wystawiana jest Zielona Karta, wynosi 15 dni.
Jeżeli spowodujemy kolizję
lub wypadek za granicą, musimy podać poszkodowanemu
wszystkie dane dotyczące polisy OC lub Zielonej Karty. Jeżeli
sprawcą wypadku będzie kierowca pojazdu zarejestrowanego w kraju, w którym doszło
do wypadku lub kolizji, należy

spisać jego dane osobowe (imię,
nazwisko i adres) oraz dane posiadanej przez niego polisy
ubezpieczenia OC (numer polisy, okres jej ważności, nr rejestracyjny pojazdu, którego dotyczy, nazwa i adres zakładu
ubezpieczeń, który ją wystawił),
a następnie zgłosić się do zakładu ubezpieczeń, który ją wystawił i jest odpowiedzialny za likwidację szkody oraz wypłatę

odszkodowania. Innym rozwiązaniem jest skontaktowanie się
po powrocie do Polski z Polskim
Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, które na podstawie
danych dotyczących polisy
ubezpieczenia OC sprawcy
wskaże reprezentanta ds. roszczeń zagranicznego zakładu
ubezpieczeń, zajmującego się likwidacją szkody i wypłatą odszkodowania. a
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Jazda ekonomiczna – nie tylko oszczędność
A Zdaniem ekspertów kierowcy stosu-

jący się do zasad ekojazdy potrafią
obniżyć zużycie paliwa w samochodzie
o 8 proc. Oznacza to, że przez jeden
miesiąc w roku jeżdżą za darmo. Ecodriving poprawia też bezpieczeństwo
Opracował: Tomasz Szmandra
tomasz.szmandra@polskapress.pl

ojęcie ekojazdy
(z ang. eco-driving)
przywędrowało
z krajów Europy
Zachodniej i Skandynawii. Tam jego
zasady stosuje się od lat.
– W Sztokholmie czy Kopenhadze kierowcy jeżdżą tak płynnie,
że przed skrzyżowaniami w zasadzie się nie zatrzymują. Tam na to,
czy kierowca jeździ ekologicznie,
zwraca się uwagę już podczas egzaminu na prawo jazdy – mówi
Radosław Jaskulski, instruktor
techniki jazdy Szkoły Auto Škody.
W 2010 r. niemal wszyscy
producenci samochodów w Europie przystąpili do unijnego programu Ecowill. Koncerny zgodziły się tak dobierać parametry no-

P

wych aut, aby kierowcom było
łatwiej stosować się do reguł
ekojazdy. Nie oznaczają one ślamazarnej jazdy i nadmiernego
zużycia części. – Najczęściej, gdy
kupujemy telewizor, sprawdzamy i poznajemy jego parametry
oraz możliwości. A samochody
dla wielu osób są od lat tym samym – czyli czterema kołami
i kierownicą. Ludzie nie mają pojęcia o nowinkach technologicznych, które stawiają przed nimi
zupełnie nowe możliwości oszczędnej i bezpiecznej jazdy – wyjaśnia Jaskulski.

Po pierwsze,
ruszanie i zmiana biegów

Na szkoleniach z eco-drivingu
uczy się m.in., jak prawidłowo
rozpoczynać jazdę. Podstawa to
start w trasę zaraz po przekręceniu kluczyka. Zdaniem niektó-

rych takie zachowanie źle wpływa na silnik, ale to nieprawda. Jest
odwrotnie. – Nierozgrzany silnik,
pracujący na postoju na wolnych
obrotach, szybciej się zużywa, bo
to dla niego niesprzyjające warunki – mówi Jaskulski.
Zgodnie z przepisami Kodeksu drogowego zabroniony jest
postój z włączonym silnikiem
na terenie zabudowanym, niewynikający z warunków ruchu
drogowego, trwający dłużej niż
jedną minutę. Grozi za to 100 zł
mandatu. Poza tym jednostka
napędowa szybciej rozgrzewa się
w czasie jazdy, a więc szybciej
osiąga optymalne warunki pracy. Druga podstawowa zasada
eco-drivingu to odpowiedni dobór i zmiana przełożeń. Zarówno w samochodach z silnikami
benzynowymi, jak i w autach
z dieslami pierwszy bieg powinien służyć tylko do ruszania
z miejsca, a dwójkę wrzucamy
już po przejechaniu 10 m.
– Trójkę można wrzucić
przy 30–50 km/h, czwórkę
przy 40–50 km/h. Na piątkę wystarczy już 50–60 km/h. W wielu samochodach piątka jest mocno wydłużona przez producentów, dlatego świetnie sprawdza
się także podczas jazdy po mieście. Generalnie chodzi o to, aby

obroty były jak najniższe – podkreśla instruktor.
Producenci samochodów nie
widzą przeciwwskazań dla pomijania biegów – przeskakiwania np.
z trójki od razu na piątkę lub szóstkę. Zgodnie z regułami eco-drivingu jest to korzystne. Tak działają też skrzynie automatyczne.
Trzeba jednak pamiętać o redukcji, gdy chcemy przyśpieszyć, np.
przed wyprzedzaniem. Przyśpieszenie powinno być zresztą zdecydowane i możliwie najkrótsze
– tak jest bardziej ekologicznie.
Podczas rozpędzania auta trzeba zdecydowanie wciskać pedał
gazu, mniej więcej na trzy
czwarte głębokości. Chodzi o to,
aby zwiększone zapotrzebowanie na paliwo występowało jak
najkrócej. Najbardziej oszczędna jest jazda ze stałą prędkością
na niskich obrotach.

trzymaniem auta. Producenci samochodów coraz częściej zalecają też jazdę na biegu jałowym,
czyli popularnym luzie. – W wielu samochodach ze skrzynią automatyczną, w trybie ekologicznym, w czasie dojazdu do skrzyżowania taki bieg jest wrzucany
samoczynnie. Atutem hamowania na biegu jałowym jest przede
wszystkim powolne wytracanie
prędkości. Jeśli dodatkowo hamujemy, wciskając pedał hamulca, kierowca jadący za nami wie
o tym, bo obserwuje nasze światła stopu. Dla porównania – zbyt
mocna redukcja biegu spowalnia
auto gwałtownie, bez ostrzeżenia
dla kierowcy jadącego za nami.
Łatwiej wówczas o kolizję, gdy nie
zachowa on bezpiecznego odstępu – mówi Radosław Jaskulski.

Po drugie,
hamowanie silnikiem

Instruktorzy podkreślają, że odpowiednia technika jazdy nic nie
da, jeśli kierowca nie nauczy się
obserwować drogi. Najważniejsze jest kontrolowanie sytuacji
nie na kilkadziesiąt metrów
przed samochodem, tylko na kilkaset. Dzięki temu łatwiej będzie
przewidzieć manewry i uniknąć
mocnego hamowania lub przyśpieszania. Obserwacja drogi

Dla kierowcy stosującego się
do reguł ekojazdy równie ważne
powinno być odpowiednie zatrzymywanie samochodu. Najlepszym sposobem jest hamowanie silnikiem, a więc umiejętna redukcja biegów podczas wytracania prędkości i wciskanie sprzęgła
na chwilę przed ostatecznym za-

Podstawa to obserwacja
i przewidywanie

pozwala też przejeżdżać skrzyżowania bez zatrzymywania się
na czerwonym świetle. To ważne, ponieważ podczas ruszania
na pierwszym biegu zużycie paliwa jest szczególnie wysokie.
– Finowie mówią, że dojeżdżamy do skrzyżowania jak spłoszony zając, a opuszczamy je jak
wpatrzony w siebie lew – dodaje
Jaskulski. Spokojna jazda zgodnie z duchem eco-drivingu wydaje się nudna i stateczna, ale
w wielu przypadkach pozwala
poprawić czas przejazdu. Książkowo jeżdżący absolwent kursu
ekojazdy może zredukować zużycie paliwa nawet o 25–30 proc.
Średni wynik to jednak około
8 proc., co oznacza, że stosując
się do wskazówek przez cały rok,
paliwo na okres prawie całego
miesiąca mamy za darmo.
Oszczędności płyną także
z wolniejszego zużycia części
– głównie hamulców, sprzęgła,
koła dwumasowego w dieslach,
skrzyni biegów i elementów zawieszenia. Poza tym kierowca stosujący się do zasad ekojazdy zazwyczaj jeździ bezpieczniej
od agresywnych zmotoryzowanych, siedzących innym na zderzaku i katujących swoje auta
gwałtownym przyśpieszaniem
oraz hamowaniem. a
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Nie bójmy się udzielać
pierwszej pomocy
A Jeśli podejmiemy próbę pomocy ofiarom wypadku drogowego, znacznie zwiększymy ich szanse na przeżycie.

Musimy jednak posiadać minimum wiedzy na temat pierwszej pomocy i nie bać się jej udzielić. To nasz obowiązek
tomasz.szmandra@polskapress.pl

edług statystyk większość z nas
ma przynajmniej podstawową
wiedzę, jak udzielać pomocy
ofiarom wypadków. Boimy się
jednak ją wykorzystać. Tymczasem zdaniem lekarzy właśnie
od naszej postawy może zależeć czyjeś życie. Jeśli udzielimy
pomocy, przedłużymy poszkodowanemu trzykrotnie czas
oczekiwania na profesjonalną
pomoc medyczną.
Dlaczego jednak kierowcy,
którzy mają wiedzę na ten temat, widząc wypadek, nie
udzielają pierwszej pomocy?
Eksperci twierdzą, że po prostu
się boją. Uczymy się pierwszej
pomocy między innymi
w szkołach czy na kursach prawa jazdy. Istnieje jednak bariera psychologiczna. Powszechna jest obawa, że nieprofesjonalnymi działaniami można
zaszkodzić poszkodowanemu.
Należy jednak pamiętać, że nawet jeśli nasza pomoc nie będzie tak skuteczna jak zawodowego ratownika, to i tak lepiej
podjąć próbę jej udzielenia, niż
nie zrobić nic. Dlatego warto zapamiętać odpowiedzi na poniższe pytania.

W

Dlaczego tak ważna jest
pomoc poszkodowanym
w wypadku?
W przypadku zatrzymania krążenia lub oddechu najważniej-

sze są pierwsze 2–4 minuty i jeśli w tym czasie nie zrobi się nic,
później nie pomogą nawet najlepsi ratownicy. Jeżeli nie udzielimy więc pierwszej pomocy,
prawdopodobnie skażemy
poszkodowanego na śmierć.
Natomiast podejmując akcję
pomocy i stosując nawet nieaktualne wytyczne odnośnie
do liczby ucisków czy wdechów, możemy nawet trzykrotnie wydłużyć czas, w którym
profesjonalna pomoc może być
skuteczna. W miastach wykwalifikowani ratownicy powinni
dotrzeć w ciągu 8 minut.

bokość od 5 do 6 centymetrów,
częstotliwość ucisków to
100–120 na minutę.
Jeśli zdecydujemy się
na sztuczne oddychanie, wykonujemy je przemiennie z masażem. Po 30 uciśnięciach powinny nastąpić 2 wdechy. Aby
prawidłowo wykonać wdech,
należy położyć dłoń na czole
poszkodowanego, palcami:
wskazującym i kciukiem, zatkać jego nos, nabrać powietrza
w płuca, przyłożyć usta do ust
poszkodowanego i wdmuchiwać powietrze przez mniej więcej sekundę.
Jednocześnie powinniśmy
obserwować, czy unosi się klatka piersiowa. Jeśli nie, możliwe, że w ustach poszkodowanego znajdują się ciała obce,
na przykład ruchome części
protez. Należy je koniecznie
usunąć, uważnie obserwując
sytuację.

Jak zachować się
na miejscu wypadku
drogowego, aby pomóc
rannym?
Przede wszystkim musimy
zawsze dbać o własne bezpieczeństwo. Jeśli nasza pomoc
potrzebna jest ofiarom wypadku drogowego, powinniśmy
pamiętać o tym, żeby nie doprowadzić do kolejnego zdarzenia. Jeśli to możliwe i są
w pobliżu inni ludzie, poprośmy ich o pomoc. W grupie łatwiej pracować, można podzielić zadania. Potem oceńmy stan
poszkodowanych i wezwijmy
pogotowie.

Jakie informacje
przekazać
dyspozytorowi
pogotowia ratunkowego?
Przede wszystkim należy określić w miarę dokładnie miejsce
zdarzenia. Jeśli jest to poza
miastem, opisać charakterystyczne punkty w pobliżu, po-

10 najważniejszych zasad udzielania pierwszej pomocy
1. Sprawdzić reakcję poszkodowanego, potrząsając za ramiona i zadając
proste pytanie.
2. Jeśli nie reaguje, poprosić o pomoc osoby znajdujące się w pobliżu.
3. Ułożyć poszkodowanego na plecach, na twardym i równym podłożu.
4. Udrożnić drogi oddechowe.
5. Sprawdzić oddech, obserwując klatkę piersiową i słuchając oddechu.
6. Jeśli stwierdzamy brak oddechu, wezwać pomoc, korzystając z numerów alarmowych 999 lub 112.
7. Przeprowadzić masaż serca (30 ucisków w tempie 100–120 na minutę).
8. W przypadku połączenia masażu ze sztucznym oddychaniem, po 30
uciskach wykonać 2 wdechy.
9. Starać się utrzymać możliwie najkrótsze przerwy między uciskami klatki piersiowej a oddechami ratowniczymi.
10. Masaż prowadzić do chwili, gdy poszkodowany zacznie samodzielnie
oddychać lub do przyjazdu pogotowia ratunkowego.

Czy w przypadku dzieci
zachowujemy się
podobnie?

czasie niezwłocznie rozpoczynamy udzielanie pomocy. Ratownik nieprofesjonalny nie
powinien sprawdzać tętna, bo
w takich sytuacjach często dochodziło do pomyłek.

U dzieci w pierwszej kolejności
stosujemy oddech, a dopiero
później masaż serca. Po pięciu
wdechach powinno nastąpić
30 ucisków na głębokość jednej
trzeciej głębokości klatki piersiowej. Częstotliwość ucisków
jest taka sama jak u dorosłych.
W przypadku niemowląt masaż
wykonujemy dwoma palcami,
u dzieci starszych – jedną lub
dwiema dłońmi.

Jak pomóc osobie
nieprzytomnej, u której
zatrzymany jest oddech?

Jak długo należy
prowadzić masaż serca
i sztuczne oddychanie?

W takiej sytuacji należy jak najszybciej wzywać pomoc, korzystając z numerów telefonów
alarmowych. Układamy poszkodowanego na plecach,
na równej i twardej powierzchni. Jeśli poszkodowany ma
na sobie kilka warstw odzieży,
rozpinamy je, aby widzieć klatkę piersiową. Ustawiamy się
w pozycji prostopadłej do poszkodowanego. Układamy jedną
dłoń na środku klatki piersiowej, na niej kładziemy drugą
dłoń, zaplatając palce.
Prostujemy ramiona i rozpoczynamy masaż, wykonując
30 uciśnięć wyprostowanymi
rękami. Klatka poszkodowanego powinna uginać się na głę-

To naprawdę duży wysiłek,
więc zalecane jest, aby ratownicy zmieniali się co dwie minuty. Akcję ratowniczą prowadzimy do momentu, kiedy poszkodowany zacznie sam oddychać
lub do przybycia wykwalifikowanej pomocy. W ostateczności możemy zakończyć udzielanie pomocy, gdy nie będziemy
już mieli siły.
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wiedzieć, ilu jest poszkodowanych. Nie bójmy się podać
własnego numeru telefonu.
Czasami potrzebny jest kontakt
z osobą, która wzywa pomoc,
aby dokładniej określić miejsce
wypadku albo żeby dyspozytor
podpowiedział, jak zachować
się w konkretnym przypadku
i w jaki sposób udzielić pierwszej pomocy.

Czy należy wyciągać
poszkodowanych
z rozbitego auta?
Jeśli istnieje zagrożenie
na przykład pożarem lub osoba
poszkodowana jest nieprzytomna, musimy ją wyciągnąć
z samochodu. Pamiętajmy jednak o zabezpieczeniu kręgosłupa. Wystarczy podtrzymywanie głowy w jednej pozycji.
Jeśli nie czujemy zapachu paliwa, nie ma innych zagrożeń,
a poszkodowany oddycha
i możemy nawiązać z nim kontakt, pozostawmy go na miejscu. Jeśli krwawi, spróbujmy
zatamować krwawienie. Abso-

lutnie nie podawajmy żadnych
leków ani napojów. Starajmy
się cały czas rozmawiać z poszkodowanym.

Jak sprawdzić, czy
poszkodowany jest
przytomny i oddycha?
Zadajmy proste pytanie typu:
„czy wszystko w porządku”,
jednocześnie potrząsając lekko
za ramiona. Jeżeli nie ma reakcji, osoba jest prawdopodobnie
nieprzytomna i musimy sprawdzić, czy oddycha. Nie przykładamy żadnych szkiełek, lusterek. Zamiast tego po udrożnieniu dróg oddechowych, polegającym na odgięciu głowy
do tyłu i uniesieniu palcami żuchwy, przystawiamy policzek
do ust. Sprawdzamy, czy słychać oddech, próbując jednocześnie wyczuć go na policzku.
Obserwujemy również klatkę
piersiową. Jeżeli się nie unosi,
oddech prawdopodobnie ustał.
Na ocenę, czy poszkodowany
oddycha, przeznaczamy maksymalnie 10 sekund. Po tym

Czy grozi nam kara
za nieudzielenie
pomocy?
Kodeks karny w naszym kraju
za nieudzielenie pomocy poszkodowanemu w wypadku
przewiduje karę nawet do
trzech lat więzienia. a
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Bezpieczeństwo
zależy od nas samych
A O najnowszych systemach

Samochody Subaru od lat słyną z walorów sportowych, ale
to także samochody, które
mają nowoczesne systemy
bezpieczeństwa. Czy mógłby
Pan powiedzieć coś więcej
na ten temat?
Zacznijmy od tego, że cała
geneza hasła, które kilka lat
temu stosowaliśmy w odniesieniu do naszych samochodów: „aktywna jazda, aktywne bezpieczeństwo”, wywodzi się stąd, że poprzez stały
napęd na wszystkie koła
z definicji bezpieczeństwo
było na wyższym poziomie
niż w przypadku standardowych modeli aut. To są
po prostu prawa fizyki – jeżeli
napęd rozkłada się na cztery
koła, to z definicji mamy więcej możliwości nie tylko żeby
się szybciej poruszać, ale także żeby jazda była bezpieczniejsza. I to są prawdziwe geny Subaru. Oczywiście stosowana w autach coraz powszechniej elektronika także
poprawia bezpieczeństwo,
w pierwszym rzędzie pasywne, pomagając w niebezpiecznych sytuacjach. Postęp
jednak idzie dalej i rozwijane
są także systemy aktywnego
bezpieczeństwa, które automatycznie reagują, gdy kierowca z jakiejś przyczyny nie
prowadzi pojazdu w należyty
sposób.
Wiemy jednak, że większość
wypadków drogowych nie
wynika z przyczyn czysto
technicznych czy strukturalnych, ale z błędu kierowcy
bądź innego uczestnika takiego zdarzenia. Dlatego
m.in. w naszych modelach
montowane są systemy, które podnoszą także i w tym
zakresie poziom bezpieczeństwa. Do nich należy system
EyeSight, którego działanie
polega na tym, że za pomocą

zamontowanych w samochodach dwóch kamer może
ocenić m.in. odległość
od przeszkody na drodze i jeżeli komputer wyliczy, że
niebezpiecznie się do niej
zbliżamy, to najpierw zasygnalizuje nam to dźwiękowo
i wizualnie, a jeżeli nie zareagujemy, to system sam uaktywni układ hamulcowy.
W tym przypadku samochód
rozpędzony nawet
do 60 km/h jest w stanie
bezpiecznie zatrzymać się
przed nieruchomą przeszkodą. Oczywiście skuteczność
działania tego systemu zależy od przyczepności nawierzchni. Dane statystyczne
z Japonii, gdzie 80 proc. samochodów Subaru jest wyposażanych w te systemy,
a roczna sprzedaż jest na poziomie 200 tys. sztuk, mówią, że liczba wypadków polegających na najechaniu
na inny pojazd zmniejszyła
się o 80 proc., a to oznacza,
że tylko co piąte takie zdarzenie miało miejsce, a jego
konsekwencje były lżejsze
niż w przypadku aut bez tych
systemów. Natomiast jeżeli
chodzi o zderzenia z pieszymi, to ich liczba spadła
o 50 proc.
Niezależnie od tego, czy to
Outback, który ma w standardzie taki system wraz
z automatyczną skrzynią
biegów, czy też Levorg, który będzie taki system posiadał, auta są też wyposażone
w system radarowy
monitorujący ruch poprzeczny podczas wyjeżdżania tyłem z miejsca parkingowego. System ten potrafi
rozpoznać jadące auto albo
idącego pieszego z odległości do 70 m, dzięki czemu kierowca wie, czy może w tym
momencie wyjechać.
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bezpieczeństwa stosowanych
we współczesnych samochodach i roli,
jaką odgrywają kursy doskonalenia
techniki jazdy w podnoszeniu
bezpieczeństwa na drogach,
rozmawiamy z prezesem
Subaru Import Polska
WITOLDEM ROGALSKIM

Ale poza systemem EyeSight
w samochodach Subaru mamy
jeszcze coś innego, co wpływa
na bezpieczeństwo podróżnych?
To prawda. Niezależnie
od wymienionych wcześniej
rozwiązań w Polsce instalujemy w swoich modelach
również ISR, czyli Inteligentny System Ratunkowy. Nie
zapobiega on wypadkom,
jednak gdy tylko takie zdarzenie nastąpi, automatycznie wysyła informacje
do centrali. Gdy dyżurnemu
nie uda się nawiązać kontaktu z kierowcą auta, na miejsce określone przez system
GPS zostają wysłane służby
ratunkowe. Warto dodać, że
według statystyk, gdyby
wszystkie poruszające się
po drogach pojazdy były wyposażone w system ISR, to
nawet 10 proc. ofiar wypadków udałoby się uratować.
Podsumowując, to, co nazywa się eCall i ma w przyszłości wejść jako standardowe
wyposażenie w Europie,
u nas już od kilku lat jest stosowane i działa nawet lepiej,

bo ma nieco szerszy zakres
funkcjonalności.
Mówimy o systemach, a nie
mówimy o ludziach, a przecież
przytłaczająca większość wypadków na drogach jest spowodowana przez ludzi. Jak na tym
polu działa Subaru?
Elementem podstawowym
w tym przypadku jest profesjonalne szkolenie kierowców, które znacznie przekracza ramy tego, czego można
się nauczyć na kursach
na prawo jazdy. Od 2000 r.
działa SJS, czyli Szkoła Jazdy
Subaru, która powstała z naszej inicjatywy. Doszliśmy
do wniosku, że aby poprawić
bezpieczeństwo na polskich
drogach, szkolenie musi stać
się elementem zakupu,
zwłaszcza szybkiego samochodu, tak aby kierowca
mógł nie tylko podnosić swoje umiejętności, ale także poznać możliwości swoje i auta,
bo bezpieczeństwo przede
wszystkim zależy od nas samych. Od tamtej pory stopniowo rozszerzaliśmy to

na różne modele, a obecnie
już w cenie ponad połowy
sprzedawanych przez nas aut
oferowane jest szkolenie doskonalące techniki jazdy
i liczba tych aut stale rośnie.
A kto poza klientami, którzy
kupują nowe modele Subaru,
może wziąć udział w szkoleniach prowadzonych przez SJS?
Nasza szkoła dysponuje nie
tylko samochodami Subaru,
w tym tymi z systemem
EyeSight. W jej parku znajdują
się także auta innych marek,
ale szkolenia odbywają się także na samochodach kursantów, bo ważne jest, aby kierowca dobrze poznał przede
wszystkim auto, którym jeździ
na co dzień. Oczywiście
przyjść do nas może każdy, kto
chce podnieść swoje umiejętności, doskonalić technikę jazdy, a także nauczyć się prawidłowego korzystania z nowoczesnych systemów.
Wygląda na to, że światowa motoryzacja zmierza w kierunku
samochodów autonomicznych,

w których coraz mniej zależy
od kierowcy. Tymczasem modele Subaru kojarzą się z szybkością, adrenaliną i po prostu
z przyjemnością z jazdy. Czy to
oznacza, że za jakiś czas także ta
marka sprowadzi kierowców
do roli pasażerów?
Moim zdaniem autonomia
samochodów będzie stosowana raczej podczas dalszych
podróży po posiadających
odpowiednio rozwiniętą infrastrukturę drogach szybkiego ruchu, w czasie których
najczęstszą przyczyną wypadków jest zmęczenie, znużenie i brak koncentracji kierowcy. Inna sytuacja będzie
na krętych, bardziej wymagających trasach, na których nie
da się wprowadzić wymaganej przez autonomiczne pojazdy infrastruktury. Nie sądzę więc, aby w najbliższym
czasie kierowca nie miał
wpływu na prowadzenie samochodu, a więc nie ma
obaw, że nie będziemy mieli
przyjemności z jazdy samochodem. To się nie stanie.
ROZMAWIAŁ TOMASZ SZMANDRA
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