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Ratownik górski zajmuje się przewidywaniem
zagrożeń górskich i ostrzeganiem przed nimi
potencjalnych użytkowników terenów górskich
oraz użytkowników urządzeń sportowych
i turystycznych. Zajmuje się poszukiwaniem
osób zaginionych oraz ratowaniem zdrowia
i życia osób, które uległy wypadkom
lub zachorowaniom w górach.
Ratownik górski przewidując i określając
zagrożenia, rejestruje je zgodnie z procedurą
i przekazuje społeczeństwu podczas kontaktów
bezpośrednich lub za pośrednictwem mediów.
Jego zadaniem jest również przeciwdziałanie
wypadkom górskim przez uświadamianie
społeczeństwa o zagrożeniach typowych dla
gór. Ratownik górski przyjmuje zgłoszenia
o wypadkach, lokalizuje je, interweniuje,
a w razie potrzeby rozpoczyna poszukiwania
osób zaginionych w górach. Po dotarciu
do poszkodowanego udziela mu pierwszej
pomocy przedlekarskiej i przygotowuje do
transportu górskiego, którego celem jest
ewakuacja
poszkodowanego
z
miejsca
zdarzenia do miejsca, gdzie możliwe jest
przekazanie go do karetki pogotowia
ratunkowego lub do śmigłowca Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego.
Szczególnym zadaniem ratownika górskiego
jest dotarcie do poszkodowanego bez względu
na niedostępność miejsca, a także na trudności
terenowe i atmosferyczne. W wykonywaniu
swoich
obowiązków
posługuje
się
specjalistycznym
sprzętem
ratowniczym.
Ważnym aspektem pracy jest wielotorowość
działań, które wymagają od ratownika wysokiej
sprawności
fizycznej
oraz
szybkiego,

specjalistycznego wyszkolenia. Stanowisko
ratownika górskiego jest to stanowisko
samodzielne,
wymagające
podejmowania
szybkich decyzji, a także umiejętności
współdziałania w zespole.

Cechy ratownika górskiego:

Powinna go cechować kultura osobista,
wrażliwość na ludzkie cierpienie, odwaga
i opanowanie, a także odporność na stres oraz
dyskomfort termiczny i wysiłkowy.
Cechy psychofizyczne to: refleks, ostrość
słuchu,
wzroku,
spostrzegawczość,
koncentracja
i
podzielność
uwagi,
samodzielność, odpowiedzialność, cierpliwość,
praworządność.

Wykształcenie:

W zawodzie tym nie ma bezwzględnych
wymagań dotyczących poziomu wykształcenia,
chociaż preferowane są osoby o wykształceniu
medycznym. Jest to zawód prawie wyłącznie
dla mężczyzn, ale zdarzają się wypadki
przyjmowania kobiet do pracy. Osoba chcąca
podjąć pracę w zawodzie goprowca powinna
zgłosić się do stacji terenowej Górskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego, musi
ją jednak zarekomendować dwóch ratowników
górskich. Po pozytywnym rozpatrzeniu podania
przez naczelnika grupy trzeba zdać egzamin
wstępny (w danej stacji) z topografii, jazdy na
nartach i z udzielania pierwszej pomocy. Po
zdaniu egzaminu zostaje się ratownikiem
kandydatem. Po dwóch latach, podczas których
trzeba odbyć określoną liczba godzin dyżurów
stażowych, naczelnik kieruje kandydata na kurs
1stopnia w centralnej stacji. Po pozytywnym
zdaniu egzaminów zostaje się ratownikiem
ochotnikiem.
Ratownicy
zawodowi
są

w
mniejszości,
przeważają
ratownicy
ochotnicy, którzy za wykonywaną pracę nie
otrzymują wynagrodzenia, ale korzystają
z szeregu ulg (np. bezpłatne przejazdy
wyciągiem narciarskim). Preferowany wiek
kandydata do zawodu to od 19 do 35 lat.
Konieczne jest prawo jazdy kat. B. W zawodzie
tym możliwości rozwoju kariery zawodowej
prowadzą od zwykłego ratownika, przez
stanowisko starszego instruktora, szefa
wyszkolenia do naczelnika oddziału GOPR.
Ratownik górski pełni całodobowe dyżury
w stacjach GOPR-u (także telefoniczne) jak
również patroluje tereny górskie. Jest on
w ciągłej gotowości do zorganizowania
i podjęcia akcji ratowniczej niezwłocznie po
uzyskaniu informacji o zdarzeniu w górach.
Rutynowe patrole ratownicy górscy wykonują
najczęściej pieszo lub na nartach. Do
niezbędnego wyposażenia goprowca należy
apteczka ze środkami pierwszej pomocy,
latarka,
radiotelefon,
lornetka,
mapka
topograficzna. Ratownik w wielu wypadkach
musi posiadać umiejętności posługiwania się
sprzętem alpinistycznym, a także sprzętem
umożliwiającym poszukiwanie zaginionych
w jaskiniach górskich, włącznie ze sprzętem do
nurkowania, który jest niezbędny w czasie akcji
ratowniczych w jaskiniach wypełnionych wodą.

Zawody pokrewne:

- ratownik pokładowy
- ratownik wodny
- strażak
- ratownik medyczny

Adresy placówek GOPR i TOPR na stronie
www.gopr.pl

