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Celem niniejszego opracowania jest ułatwienie zrozumienia i przyswojenia najbardziej 
istotnych zagroŜeń związanych z organizacją zabezpieczenia logistycznego w stanach zagroŜe-
nia. Istotnym elementem z punktu widzenia ludności poszkodowanej jest zabezpieczenie pomocy 
medycznej. Zadania zabezpieczenia logistycznego (w tym z zakresu pomocy medycznej) muszą 
być realizowane przy uŜyciu wszelkich dostępnych sił i środków będących w dyspozycji po-
szczególnych szczebli administracji publicznej oraz sektora prywatnego i publicznego. Organi-
zacja zabezpieczenia logistycznego w sytuacjach kryzysowych powinna zaś w pierwszym rzędzie 
zapewnić skuteczną realizację niezbędnych dostaw zaopatrzenia i usług logistycznych względem 
poszkodowanej ludności, w następnej kolejności siły i środki do ratowania mienia, zmniejszenia 
strat oraz likwidacji zanieczyszczeń. 
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WPROWADZENIE 

ZagroŜenia poczucia bezpieczeństwa towarzyszyły człowiekowi od zawsze, 
wpierw powstałe w walce o przetrwanie gatunku, a potem będące następstwem agresji 
innych osobników. Od zawsze teŜ poszukiwano sposobów przeciwstawienia się tym 
zagroŜeniom. Wraz z biegiem czasu środowisko podlegało ciągłym przemianom. Za-
pewnienie bezpieczeństwa obywatelom to jedno z podstawowych zadań kaŜdej pań-
stwowej organizacji. Jest to jedna z podstawowych funkcji państwa, tak bogato opisana 
w literaturze politologicznej, prawnej oraz administracyjnej1. 

                                                 

∗  dr n. med. Łukasz SZARPAK – specjalista zarządzania w stanach zagroŜeń, organizacji i zarządzania 
w ochronie zdrowia, bezpieczeństwa narodowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

1  P. Wieczorek, Nauka o Państwie, Wydawnictwo LIBER, Warszawa 2005, s. 24. 
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Postrzeganie bezpieczeństwa w XX wieku, będącego wiekiem konfliktów zbroj-
nych na skalę światową, jak teŜ wyścigu zbrojeń, opierało się głównie na rozpatrywaniu 
zagroŜeń militarnych. Bipolarny układ sił ustawił wszelkie działania w sferze bezpie-
czeństwa w kontekście rywalizacji Układ Warszawski – NATO. Dopiero zakończenie 
okresu zimnej wojny dało nowy impuls do myślenia o bezpieczeństwie starego konty-
nentu. MoŜliwość wojny pomiędzy Wschodem a Zachodem, której konsekwencją mo-
gło być uŜycie broni nuklearnej, odeszła w przeszłość. Niestety wydarzenia z przełomu 
lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku skutkowały powstaniem nowych 
zagroŜeń i wyzwań. Nastąpiła szeroka identyfikacja zagroŜeń bezpieczeństwa narodo-
wego, oprócz wspomnianych „tradycyjnych” zagroŜeń militarnych wyróŜniono równieŜ 
zagroŜenia o charakterze niemilitarnym. Zarówno jedne, jak i drugie mogą skutkować 
wystąpieniem sytuacji kryzysowych2. Sytuacje te mogą być następstwem: katastrof na-
turalnych, awarii technicznych, zdarzeń terrorystycznych, rozpowszechniania środków 
masowego raŜenia przez zorganizowane grupy przestępcze. Sytuacja kryzysowa swoim 
zasięgiem obejmuje pewien przedział czasowy, o dość płynnych granicach. NatęŜenie 
oddziaływania czynników kryzysu na podmioty dotknięte tym kryzysem, takŜe za kaŜ-
dym razem jest inne.  

Ciągły wzrost zagroŜenia zaistnienia sytuacji kryzysowej stworzył potrzebę 
stworzenia systemu zarządzania kryzysowego3. Zarządzanie kryzysowe moŜemy opisać 
jako proces zapobiegania sytuacjom kryzysowym, przygotowania do podejmowania nad 
nimi kontroli w drodze uprzednio zaplanowanych działań, reagowania w momencie 
wystąpienia sytuacji kryzysowej, usuwania skutków, a takŜe odbudowie zasobów i in-
frastruktury krytycznej4.  

Z kolei termin kryzys pochodzi z greckiego krino i oznacza: wybór, decydowa-
nie, zmaganie się, walkę, w której konieczne jest działanie pod presją czasu. Zgodnie ze 
Słownikiem języka polskiego kryzys to: sytuacja niekorzystna dla kogoś lub czegoś; 
powaŜniejsze załamanie procesu wzrostu gospodarczego, których przyczyną są sprzecz-
ności tkwiące w stosunkach produkcji. Na kryzys składają się trzy - elementy presja 
czasu, ewentualność zasadniczego zagroŜenia oraz zaskoczenie. Wzajemne oddziały-
wanie tych trzech elementów tworzy definicję kryzysu. Często podkreśla się, Ŝe kryzys 
oznacza przełom dwóch jakościowo róŜnych faz jakiegoś procesu; moŜe być bardziej 
lub mniej dotkliwy; moŜe mieć róŜny zakres, czas trwania, ale zawsze kończy dotych-
czasowy stan rzeczy (sposób działania, rozwój sytuacji); jest naruszeniem stanu rów-
nowagi. 

Istotnym elementem sprawnie działającego systemu zarządzania kryzysowego 
jest logistyka sytuacji kryzysowych. Dostarcza ona rozwiązań teoretycznych sprzyjają-
cych procesom planowania, przygotowania, reagowania oraz odbudowy w przypadku 

                                                 

2  Sytuacja kryzysowa - to zespół okoliczności zewnętrznych i wewnętrznych wpływających na dany 
system w ten sposób, iŜ zaczyna się w nim i jest kontynuowany proces zmienny, w rezultacie czego 
dochodzi do zachwiania równowagi, a następnie jej przywrócenia, dzięki podjęciu nadzwyczajnego 
działania. 

3  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007r. Nr 89, poz.590). 
4  Infrastruktura krytyczna - systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie 

obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa pań-
stwa i jego obywateli oraz słuŜące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji 
publicznej, a takŜe instytucji i przedsiębiorców. 
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zaistnienia sytuacji kryzysowej. Podmiotem logistyki sytuacji kryzysowych jest przede 
wszystkim ludność poszkodowana. Ponadto zajmuje się ona wszelkimi aspektami logi-
stycznymi mającymi miejsce bądź to ratowania mienia, bądź odbudowy infrastruktury 
krytycznej. 

Głównym załoŜeniem działań logistycznych w czasie stanu zagroŜenia jest  
moŜliwie jak najszybsze dotarcie do wszystkich poszkodowanych, ratowanie zdrowia    
i Ŝycia rannych oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb ludności dotkniętej sytuacją 
kryzysową. 

Wszelkiego rodzaju dostawy zaopatrzenia oraz usługi medyczne realizowane na 
rzecz ludności poszkodowanej w sytuacjach kryzysowych noszą miano zabezpieczenia 
logistycznego. Nadrzędnym celem zabezpieczenia logistycznego ludności dotkniętej 
poprzez sytuację kryzysową jest dostarczenie jej niezbędnego zaopatrzenia oraz świad-
czenie usług logistycznych (w tym usług medycznych) zgodnie z zasadą 4 x W, czyli 
świadczenia wspomnianych usług we właściwym czasie i miejscu oraz we właściwej 
ilości i postaci. Ponadto racjonalne wykorzystanie potencjału logistycznego polega na 
przestrzeganiu zasady gospodarności (głównie limitowanie oraz reglamentacja), zasady 
skuteczności oraz ekonomii sił. W takich wypadkach dopuszcza się stosowanie rozwią-
zań droŜszych, pod warunkiem iŜ sprzyjają one ratowaniu Ŝycia oraz zdrowia, większej 
niŜ w innych przypadkach liczbie poszkodowanych. 

Istotnym z punktu ratowania Ŝycia i zdrowia rannych i chorych sytuacji kryzy-
sowej jest świadczenie usług medycznych (rys. 1).  

 

Rys. 1. Typologia usług medycznych w stanie kryzysowym 

Źródło: Opracowanie własne 

Pierwsza pomoc, kwalifikowana pierwsza pomoc oraz medyczne czynności ratunkowe 
wykonywane są  w ramach systemu ratownictwa medycznego. Pomoc lekarska następu-
je zazwyczaj w późniejszych etapach postępowania z pacjentem.  
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W przypadku zdarzeń o charakterze masowym5, pomoc medyczna, z racji duŜej 
liczby poszkodowanych i chorych oraz z uwagi na ograniczony potencjał medyczny, 
zawęŜana jest do tzw. „względów Ŝyciowych”, a wszyscy poszkodowani podlegają se-
gregacji medycznej. Jest ona niezbędnym elementem działań ratowniczych w zdarze-
niach masowych. Ma na celu wyszukanie wśród ofiar zdarzenia poszkodowanych         
w stanie zagroŜenia Ŝycia i tym sposobem umoŜliwienie im uzyskania pomocy medycz-
nej w pierwszej kolejności. Celem segregacji jest równieŜ uporządkowanie medycznych 
działań ratowniczych. Dzięki temu personel medyczny moŜe udzielić pomocy medycz-
nej zwiększonej liczbie poszkodowanych i rannych, zwłaszcza osobom w stanie bezpo-
średniego zagroŜenia Ŝycia. 

1. USŁUGI MEDYCZNE 

Pierwsza pomoc medyczna obejmuje zespół czynności podejmowanych w celu 
ratowania osoby w stanie nagłego zagroŜenia zdrowotnego, wykonywanych przez osobę 
znajdującą się w miejscu zdarzenia, w tym równieŜ z wykorzystaniem udostępnionych 
do powszechnego obrotu wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych6. 

Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna to czynności podejmowane wobec 
osoby w stanie nagłego zagroŜenia zdrowotnego przez ratownika. Ratownik, wg Usta-
wy o Państwowym Ratownictwie Medycznym to osoba zatrudniona lub pełniąca słuŜbę 
w jednostkach współpracujących z systemem ratownictwa7, posiadająca waŜne za-
świadczenie o ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i tytuł ratownika. 
Kwalifikowana pierwsza pomoc obejmuje: resuscytację krąŜeniowo-oddechową, bez-
przyrządową i przyrządową, z podaniem tlenu oraz zastosowaniem według wskazań 
defibrylatora zautomatyzowanego, tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie 
ran, unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć, ochronę przed 
wychłodzeniem lub przegrzanie, prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrzą-
sowego poprzez właściwe ułoŜenie osób w stanie nagłego zagroŜenia zdrowotnego, 
ochronę termiczną osób w stanie nagłego zagroŜenia zdrowotnego, stosowanie tlenote-
rapii biernej, ewakuację z miejsca zdarzenia osób w stanie nagłego zagroŜenia zdrowot-

                                                 
5  Zdarzenie masowe to nagły wypadek, w którym jest duŜa liczba osób poszkodowanych i nie jest moŜ-

liwe udzielenie wszystkim poszkodowanym pełnej pomocy z wykorzystaniem lokalnych sił i środ-
ków. Zdarzenie masowe zawsze wymaga przeprowadzenia segregacji medycznej, co oznacza, Ŝe nie 
wszyscy poszkodowani otrzymają pełną pomoc jednoczasowo [definicja własna]. 

6  Art. 3 ust 7 Ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U.           
z 2006 r. Nr 191, poz.1410). 

7  Art. 15 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym : Jednostkami współpracującymi z syste-
mem są słuŜby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagroŜenia zdro-
wotnego, w szczególności: jednostki organizacyjne Państwowej StraŜy PoŜarnej, jednostki ochrony 
przeciwpoŜarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, podmioty, o których mo-
wa w art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, 
poz. 889, z późn. zm. 6), inne jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do 
spraw wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej. 2. Jednostkami współpracującymi z systemem 
mogą być społeczne organizacje ratownicze, które, w ramach swoich zadań ustawowych lub statuto-
wych, są obowiązane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagroŜenia zdrowotnego, jeŜeli 
zostaną wpisane do rejestru jednostek współpracujących z systemem. 3. Jednostki współpracujące      
z systemem udzielają kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego 
zagroŜenia zdrowotnego. 
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nego, wsparcie psychiczne osób w stanie nagłego zagroŜenia zdrowotnego, oraz prowa-
dzenie wstępnej segregacji medycznej. 

Medyczne czynności ratunkowe są to świadczenia opieki zdrowotnej w rozu-
mieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pu-
blicznych, udzielane przez jednostkę systemu (szpitalne oddziały ratunkowe oraz zespo-
ły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego, na któ-
rych świadczenia z dysponentami jednostek zawarto umowy o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej oraz umowy na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych), 
w warunkach pozaszpitalnych, w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagroŜenia 
zdrowotnego. Medyczne czynności ratunkowe są realizowane przez lekarzy, pielęgniar-
ki systemu ratownictwa medycznego oraz przez ratowników medycznych8. 

2. KOORDYNACJA DZIAŁA Ń RATOWNICZYCH 

Ciągły postęp cywilizacyjny oraz wzrost po zamachach z 11 września 2001 r. 
zagroŜeń związanych z aktywnością terrorystyczną sprawiają iŜ, słuŜby ratownicze mu-
szą być przygotowane na działania w warunkach ekstremalnych, jak to ma miejsce       
w wypadkach masowych. W literaturze fachowej wypadek masowy (ang. Mass Casual-
ty Incident) jest zdarzeniem, wskutek którego powstaje nagle duŜa liczba poszkodowa-
nych przekraczająca moŜliwości przybyłych na miejsce zdarzenia słuŜb ratunkowych. 
W zdarzeniach tego typu nie jesteśmy w pierwszej chwili w stanie udzielić pomocy 
medycznej wszystkim poszkodowanym, mimo specjalnie wypracowywanych na zda-
rzenia tego typu procedur medycznych. DuŜa liczba poszkodowanych oraz wielkość 
doznanych przez nich obraŜeń stwarzają trudności słuŜbom ratunkowym, które kierując 
się zasadą - uratować jak najwięcej poszkodowanych, często zmuszone są do stosowa-
nia kompromisów medycznych. W praktyce oznacza to, iŜ odstępujemy od leczenia 
ofiar, których szanse na przeŜycie są znikome. W momencie, gdy zostanie zniwelowana 
występująca w wypadkach masowych dysproporcja pomiędzy potrzebami ze strony 
poszkodowanych a moŜliwościami niesienia pomocy przez słuŜby ratunkowe, poszko-
dowanych, będzie moŜna zaopatrzyć na miejscu zdarzenia w sposób rutynowy, wyko-
rzystując dostępne zasoby sprzętowo – kadrowe, będziemy wtedy mówić o wypadku 
mnogim (ang. Multi-Patient Incident). 

Jednak Ŝadna akcja ratunkowa pomimo zastosowania najnowszego sprzętu i wy-
kwalifikowanego personelu nie będzie sprawnie i efektywnie przebiegać bez zapewnie-
nia bezpieczeństwa ratownikom oraz koordynacji i rzetelnego przepływu informacji 
pomiędzy słuŜbami. Widząc tę potrzebę, w celu zwalczania poŜarów lasów w Kalifornii 
w latach 70 ubiegłego wieku utworzono zespół złoŜony z przedstawicieli władz lokal-
nych, stanowych i federalnych pod nazwą FIRESCOPE. Zespół ten opracował system 
zarządzania zdarzeniem (ang. Incident Command System ICS).  

3. PODSTAWY ORGANIZACYJNE ICS 

Utworzenie ICS było swoistą odpowiedzią na słabości systemu ratunkowego 
wynikającego z analizy wypadków masowych i katastrof: 

                                                 
8  Ratownik medyczny wg Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym to osoba która ukończyła 

studia wyŜsze na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne lub ukończyła publiczną szkołę poli-
cealną lub niepubliczną szkołę policealną o uprawnieniach szkoły publicznej i posiada dyplom po-
twierdzający uzyskanie tytułu zawodowego „ratownik medyczny”. 
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− komunikacja spowodowana róŜnorodną terminologią bądź uŜywaniem nie-
właściwej terminologii przez róŜne słuŜby; 

− brak ustandaryzowanej struktury zarządzania, która pozwoliłaby na integrację 
słuŜb, wydawanie spójnych dla wszystkich jednostek rozkazów, a tym sa-
mym pozwalałaby sprawować naleŜyty nadzór nad działaniami ratowniczy-
mi, zwiększając ich efektywność; 

− brak odpowiednio wyszkolonego personelu; 

− brak systematycznie uaktualnianych planów działania na wypadek zdarzeń 
masowych i katastrof. 

Analizując system ICS, moŜna wyodrębnić kilka podsystemów (komponentów), 
które połączone razem, stanowią optymalne rozwiązanie dla prowadzenia wszelkiego 
rodzaju akcji ratunkowych. ICS nie jest więc ścisłym schematem postępowania, obrazu-
je nam natomiast pewien kierunek, zgodnie z którym powinniśmy działać, zaś poprzez 
swoją plastyczność, a co za tym idzie moŜliwość dodawania kolejnych komponentów – 
w postaci słuŜb niezbędnych do opanowania akcji ratunkowej – daje nam moŜliwość 
zaadaptowania go do wszystkich rodzajów wypadków (rys. 2). 

 
Rys. 2. Schemat systemu zarządzania zdarzeniem 

Źródło: Opracowanie własne 

System ICS został zaprojektowany tak, aby: 

− być przydatny do zarządzania przy uŜyciu wszystkich procedur, schematów 
postępowania dla kaŜdej moŜliwej sytuacji kryzysowej; 

− pozwalać na włączanie w swoje struktury róŜnych formacji, które mogą być 
pomocne w likwidacji skutków sytuacji kryzysowej; 

− tworzyć zaplecze logistyczne i administracyjne dla personelu; 

− uniemoŜliwi ć dublowanie podejmowanych czynności prze róŜne słuŜby. 

4. KIERUJ ĄCY DZIAŁANIAMI RATUNKOWYMI (KDR) 

Podczas zdarzeń, w których prowadzone są działania gaszenia poŜarów, ratow-
nictwa technicznego, chemicznego bądź ekologicznego, kierownikiem całej akcji ratun-
kowej jest zawsze najstarszy rangą straŜak KDR. Do jego obowiązków naleŜy dokona-
nie podziału terenu działania na strefy w zaleŜności od stopnia niebezpieczeństwa. Po-
nadto zezwala słuŜbom medycznym na prowadzenie działań w strefie obejmującej miej-
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sce zdarzenia, po wcześniejszym ustaleniu czy nie występuje tam zagroŜenie dla Ŝycia   
i zdrowia ratowników bądź po likwidacji takowego zagroŜenia. 

Podczas wypadków wyznaczane są najczęściej dwie strefy: strefa niebezpieczna 
oraz bezpieczna. Zadaniem policji jest zapewnienie dogodnych objazdów i ułatwienie 
pracy straŜakom i ratownikom. 

5. KOORDYNACJA MEDYCZNA  

W skład systemu ICS (rys. 3) wchodzą takŜe słuŜby medyczne. Przy duŜej licz-
bie poszkodowanych, jak to ma miejsce w zdarzeniach mnogich lub masowych, nadzór 
nad medycznymi działaniami ratowniczymi jednostek systemu przejmuje koordynator 
medycznych działań ratunkowych (KMDR) podlegający w czasie działań ratowniczych 
KDR. Wspomaga tym samym Kierującego Działaniami Ratowniczymi, a w szczególno-
ści prowadzi lub koordynuje segregację medyczną, decyduje o wykorzystaniu środków 
transportu oraz sprzętu ratowniczego podmiotów KSRG.  

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 3. Współdziałanie róŜnych słuŜb podczas akcji ratowniczej 

Źródło: Opracowanie własne 

KMDR z uwagi na koordynację akcji ratunkowej od strony medycznej: 

− pozostaje w stałej łączności z właściwym Dyspozytorem Medycznym; 

− nawiązuje łączność z KDR i ocenia sytuację; 

− określa liczbę niezbędnego personelu oraz wylicza potrzeby transportowe; 

− powiadamia o tych potrzebach Dyspozytora Medycznego; 

− kieruje Zespołami Ratownictwa Medycznego (ZRM) w miejscu zdarzenia; 

− w porozumieniu z KDR wyznacza: 
� obszar segregacji medycznej; 

� obszar udzielania pomocy i oczekiwania na tę pomoc; 

� obszar transportu; 

− kieruje ratownikami jednostek współpracujących z PRM (w zakresie kwalifi-
kowanej pierwszej pomocy); 

− kieruje segregacją medyczną ofiar zdarzenia; 

− kieruje pracą punktu pomocy medycznej; 
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− kieruje transportem poszkodowanych; 

− w razie potrzeby wyznacza: 
� koordynatorów odcinków medycznych czynności ratunkowych, 

� koordynatora transportu. 

Sam system koordynacji medycznej na miejscu zdarzenia moŜna takŜe podzielić na 
komponenty w celu sprawnego zarządzania (rys. 4). 

 
Rys. 4. Schemat koordynacji medycznej na miejscu zdarzenia 

Źródło: Opracowanie własne 

W skład podsystemu koordynacji medycznych działań ratunkowych na miejscu 
zdarzenia wchodzą poza KMDR, cztery komponenty: kontrola, segregacja, leczenie 
oraz transport. W celu sprawnego przeprowadzenia akcji ratunkowej niezaleŜnie czy to 
od strony medycznej, czy teŜ technicznej, jak to ma miejsce w przypadku StraŜy PoŜar-
nej, waŜne jest, aby osoby wchodzące w skład systemu ICS znały dobrze swoje zadania, 
mogą one to uzyskać poprzez ciągłe treningi symulacyjne zdarzeń kryzysowych. 

PODSUMOWANIE 

Ogrom ofiar poszkodowanych w sytuacjach kryzysowych sprawia, iŜ działania 
ratunkowe przeprowadzane są w szczególnie nieprzyjaznych dla ratowników warun-
kach znacznego obciąŜenia emocjonalnego i fizycznego. Improwizowanie w takich sy-
tuacjach powinno ustąpić miejsca doświadczeniu oraz przemyślanym działaniom.  

Wprowadzenie w Polsce, śladem Stanów Zjednoczonych, systemu zarządzania 
zdarzeniem, zapewni słuŜbom ratowniczym moŜliwość przeprowadzenia sprawnej         
i efektywnej akcji ratunkowej, zwiększając tym samym szanse na przeŜycie większej 
liczby poszkodowanych.  
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ORGANISATION OF LOGISTIC SUPPORT IN EMERGENCY STATE S 
WITH REGARD TO MEDICAL HELP 

 

Summary 

The aim of this paper is to facilitate the understanding and assimilation of the most essential 
risks connected with the organization of logistic support in emergency states. From the point of 
view of the people affected, a crucial element is to secure medical assistance. Logistic support 
(including medical assistance) tasks must be carried out with all available assets and recourses 
that are at the disposal of individual levels of civil service and both the private and the public 
sectors. Organisation of logistic support in emergency states should first of all ensure the deliv-
ery of critical supplies and logistic services, and then the delivery of assets and resources to 
save property, reduce damage and eliminate contamination. 
 
 
Key words: medical help, crisis management, incident management system, ICS system, public 
sector, logistics 
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