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Wilno 

Regulamin Harcerskiego Patrolu Medycznego 

 
Używane terminy:  

HPM- Harcerski Patrol Medyczny 

Członek – członek ZHPnL działający w HPM, mający akredytację i przestrzegający regulaminu HPM. 

Osoba przy HPM – osoba, która działała w HPM, ale w chwili obecnej nie jest członkiem HPM. 

Akredytacja – test czy inny sposób zaliczenia posiadanych wiadomości. 

Sankcje –  kara  nadawana w postaci nagany, zwolnienia z funkcji pełnionej w  HPM czy innej formie. 

 

1 Zasady wstąpienia do HPM 

a. Osoba chętna ma możliwość wstąpienia do HPM tylko w trakcie naboru. 

b. Nabór jest organizowany przynajmniej 1 raz do roku (w przypadku większego zapotrzebowania HPM- 

częściej). 

c. Członkiem ma prawo być każda chętna osoba w wieku 14  i więcej lat należąca do ZHPnL. 

d. Po naborze osoby otrzymują stopień niski. 

2 Zasady rezygnacji z działania w HPM 

a. Każdy  członek ma prawo zrezygnować  z działania w HPM. 

b. Przy rezygnacji osoba ta powinna zwrócić plakietkę HPM i posiadany stopień zaawansowania. 

c. Chęć rezygnacji powinna być przedstawiona dla aktualnej kadry HPM w formie pisemnej. 

d. Osoba, która zrezygnowała z działania w HPM, może być odpowiedzialna za udzielanie pierwszej 

pomocy medycznej podczas wyjazdów ZHPnL tylko w asyscie(pod nadzorem/w towarzystwie) członka 

HPM. 

3.  Stopnie zaawansowania w HPM 

a. Wymagania na stopień rozpisuje osoba zdobywająca stopień, kadra HPM zatwierdza, koreaguje lub 

kasuje wymagania. 

b. Plakietka i apteczka osobista jest wręczana po zamknięciu próby z wynikiem pozytywnym. 

c. Stopień niski – osoba otrzymuje stopień niski tuż po naborze. Ten stopień pozwala kształcić się podczas 

szkoleń HPM i obowiązuje do działania według regulaminu HPM. Osoba ze stopniem niskim nie może 

pełnić funkcji sanitariusza/ki na wyjazdach ZHPnL. 

d. Stopień średni – osoba otrzymuje stopień średni, gdy zalicza 2 akredytacje i nie ma naganów (ma 

„czyste sumienie”) Ten stopień pozwala być pomocnikeim sanitariusza na wyjeździe ZHPnL wraz z 

członkiem HPM o stopniu wysokim.  
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e. Stopień wysoki – osoba otrzymuje plakietkę i apteczkę osobistą HPM  i ma obowiązek wypełniać 14 

punkt wraz z polecanymi zadaniami przez kadrę HPM. 

f. Stopień mistrz – osoba zaliczyła co najmniej 3 kursy poszerzone o wykładaniu pierwszej pomocy 

przedmedycznej i ma z nich dyplomy lub certyfikaty. Jest w stanie zorganizować i prowadzić szkolenia  

członkom posiadającym stopień niski, średni i wysoki. Osoba ma możliwość prowadzenia 

grupki/poddziału tematycznego i może być wybrana w skład kadry HPM. 

g. Stopień guru – osoba działająca w HPM i studiująca medycynę/pielęgniarstwo lub już pracująca w 

zawodzie medycznym. Jest w stanie zorganizować i prowadzić szkolenia  członkom posiadającym 

stopień niski, średni i wysoki. Osoba ma możliwość prowadzenia grupki/poddziału tematycznego i może 

być wybrana w skład kadry HPM. 

4. Akredytacja 

a. Członek HPM powinien co pół roku (przed obozem i zimowiskiem) zaliczyć akredytację-pomyślnie 

zdać sprawdzian z wiedzy medycznej z zakresu swego stopnia zaawansowania w HPM.  

b. Test może być przeprowadzony w dowolnej formie wybranej/zaakceptowanej przez aktualną kadrę 

HPM (przeprowadzenie zajęcia, napisanie testu itd.). 

c. Początkiem akredytacji jest 01.01 (pierwszy stycznia), końcem 12.24 (dwudziesty czwarty grudnia) . 

d. Członek, który w swym posiadaniu ma apteczkę środowiska powinien dodatkowo raz do roku mieć ją 

sprawdzoną przez kadrę HPM- by skład był aktualny(daty ważności, skład, uzupełnienie składu).    

5. Obowiązki członka HPM 

a. Członek powinien być na każdym spotkaniu, za wyjątkiem sytuacji nagłych/planów nie do przesunięcia, 

o których poinformował kadrę HPM. 

b. Rocznie zaliczyć przynajmniej 1 kurs pierwszej pomocy oraz wypełniać polecone przez kadrę HPM 

zadania. 

c. Tylko członkowie (czyli ci akredytowani) mają prawo pełnienia służby sanitariusza/ki na wyjazdach 

ZHPnL. Większy wyjazd potrzebuje wyższego stopnia zaawansowania członka HPM. 

d. Członek powinien być staranny, oszczędny oraz odpowiedzialny podczas udzielania pierwszej pomocy. 

e. Członków HPM obowiązuje zasada „Primo, non nocere”- co z łaciny oznacza Po pierwsze, nie 

szkodzić. 

6. Obowiązujące regulaminy 

a. HPM działa według statutu ZHPnL. 

b. Regulamin HPM jest zgodny z regulaminami ZHPnL. 

c. HPM działa według prawa Litewskiego . 

7. Działanie przy HPM 

a. Osoba aktualnie nie będąca członkiem HPM nie ma prawa pełnienia funkcji sanitariusza/ki na 

wyjazdach ZHPnL. Wyjątkiem jest osoba studiująca medycynę/pielęgniarstwo lub już pracująca w 

zawodzie medycznym. 
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8. Sankcje 

a. Osoba, niedziałająca od pół roku bez ważnych przyczyn, jest wykreślana z listy HPM i powinna zwrócić 

plakietkę HPM. 

b. Osoba nieakredytowana jest zwalniana z funkcji w HPM. 

c. Osoba, która nie przestrzegała wybranych punktów(punktu) niniejszego  regulaminu po raz 1 - jest 

ostrzegana, po raz 2 – cofa  się jej istniejącą akredytację, po raz 3 –  jest zwalniana z HPM. 

d. Osoba, wcześniej zwolniona z funkcji przy ponownym ubieganiu się o członkostwo w HPM ma 

obowiązek nadrobienia kursów/przejścia ponownej akredytacji. 

e. Za niewypełnienie rozkazu (poleconego zadania) bez obiektywnej przyczyny i/lub członkowi HPM są 

udzielane nagany. (patrz punkt 8.c) 

f. Nagany istnieją do momentu ich likwidacji. O formie likwidacji naganów decyduje kadra HPM. 

9. Dofinansowanie 

a. HPM działa z zasobów dofinansowania ZHPnL i innych sponsorów. 

10. Apteczka HPM 

a. Skład apteczki jest zatwierdzany przez kadrę HPM. 

b. Apteczka może być w różnych składach- według potrzeby na różne okoliczności. 

c. Za apteczkę odpowiedzialny może być członek HPM posiadający stopień wysoki. 

d. Apteczka powinna być używana oszczędnie, godnie i zgodnie z niniejszym regulaminem. 

e. Apteczka HPM powinna być zwrócona kadrze HPM w ciągu tygodnia od końca wyjazdu, na który się ją 

zabierało. 

11. Kadra HPM 

a. W HPM ciągle działa kadra HPM. 

b. Kadra HPM działa w składzie 5 osób, które są wybierane przez członków HPM.  

c. Kadra działa w składzie: patrolowy, kwatermistrz/skarbnik, sekretarz, i 2 osoby, które pomagają w 

prowadzeniu HPM. 

d. Patrolowego/patrolową rozkazem zatwierdza Przewodniczący/a ZHPnL. 

12. Podjednostki HPM 

a. Członkowie mogą być podzieleni na grupki/podjednostki według wybranej tematyki/specjalizacji.  

b. O potrzebie podjednostek/przydziału członków do konkretnych decydują sami członkowie, kadra lub 

głosowaniem. 

13. Obowiązkowe spotkania 

a. Obowiązkowe spotkania powinne odbyć się podczas bieżącego roku HPM. 

b. Rok HPM jest zgodny z rokiem kalendarzowym. 

c. Co najmniej raz do roku ma się odbyć spotkanie na zatwierdzenie tematyki, planu działania HPM na 

bieżący rok. 

d. Co najmniej raz do roku ma się odbyć spotkanie na podsumowanie mijającego/minionego roku.  

e. Coroczny nabór do HPM odbywa się w terminie od 1 kwietnia do 1 czerwca. 
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f. Co najmniej dwa razy do roku  miejsca mają spotkania akredytacyjne (przed akcją letnią i zimową). 

g. Co najmniej raz do roku spotkanie szkoleniowe HPM. 

14. Działanie HPM. 

a.  Członkowie HPM biorą udział podczas każdej imprezy ZHPnL jako obstawa pierwszej pomocy- 

sanitariusze/ki. 

b. Podczas całego roku szkoli się (obowiązkowe 1 szkolenie i 2 akredytacje). 

c. Szkoli innych  z zakresu wiedzy przedmedycznej/medycznej podczas zajęć na imprezach ZHPnL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


