Harcerski poradnik
pierwszej pomocy

Pwd Renata Salach
(w ramach próby na stopień podharcmistrzyni)

Wstęp
„Zuch stara się być coraz lepszy”,
„Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim”
-tak brzmi zuchowe i harcerskie prawo.
Każdy z nas: zuch, harcerz, instruktor czy zwykły przechodzień powinien
znać podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy – oczywiście na miarę
swoich sił i możliwości.
Udzielanie pierwszej pomocy na zbiórce, biwaku, obozie, ulicy, odludziu
czy w domu nie jest skomplikowane, trzeba jednak posiadać wiedzę na ten
temat, by działać szybko i zdecydowanie, gdy zajdzie taka potrzeba. Niestety
wypadki się zdarzają. Jeśli jesteśmy w pobliżu, nie możemy zostawić nikogo
bez pomocy. Dlatego każda podstawowa jednostka organizacyjna ZHP
(gromada zuchowa, drużyna harcerska,

krąg instruktorski) powinna

dysponować dobrze wyposażoną apteczką i zawsze mieć ją ze sobą.
Poradnik ten ma ułatwić dokonywanie szybkich interwencji w nagłych
wypadkach. Podane wskazówki pomogą rozpoznać sytuacje zagrożenia oraz jak
ma wyglądać postępowanie osoby udzielającej pomocy przedmedycznej.
Jeśli

harcerka,

harcerz

chce

zdobywać

sprawności

samarytańskie:
• higienista/higienistka,
• sanitariusz/sanitariuszka,
• ratownik/ratowniczka,
realizować wymagania na stopień, które są związane z niesieniem
pierwszej pomocy, a może zadania programu „ Znak służby
zdrowiu ”

- ten informator wskaże prawidłową drogę postępowania.
Druhno drużynowa, druhno przyboczna gromady zuchowej – twoje zuchy też
powinny posiadać wiadomości i umiejętności z tej dziedziny (jest to w zasadzie
konieczne w obecnych czasach).
Toteż niniejszy przewodnik pomoże ci w sposób profesjonalny przeprowadzić
cykl zbiórek w ramach sprawności zespołowej
„Doktor” oraz udzielić potrzebnych informacji zuchom
zdobywającym

sprawności

indywidualne:

„Higienista”

czy

„ Dobry opiekun.”

Zachęcam do odświeżenia i pogłębienia wiedzy na temat pierwszej pomocy.

pwd. Renata Salach
dyplomowana pielęgniarka

Gdyby co dziesiąty mieszkaniec Ziemi potrafił udzielać
pomocy, ocaliło by to milion ludzi rocznie.
Przynajmniej raz w życiu każda osoba znajdzie się w sytuacji, że będzie mogła
udzielić pomocy innej osobie lub sama jej będzie potrzebować.
Do ratowania życia zobowiązuje nas prawo - za nieudzielenie pomocy grozi
kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Co to jest pierwsza pomoc ?
Jest to pomoc udzielana przez świadka za nim przyjedzie karetka przy pomocy
apteczki.
W wyniku nagłego wypadku konieczne jest szybkie udzielenie pomocy.
Działania podejmowane jeszcze przed przybyciem pogotowia często ratują życie
lub zapobiegają szkodliwym następstwom.

Kilka ważniejszych zasad podczas udzielania pierwszej pomocy:
•

Gdy trafisz na wypadek lub osobę potrzebującą pomocy zabezpiecz to
miejsce i powiadom służby ratownicze;

•

Sprawdź czy bezpiecznie możesz udzielić pierwszej pomocy;

•

Jeżeli nie zauważyłeś bezpośredniego zagrożenia ostrożnie zbadaj ofiarę;

•

Sprawdź podstawowe funkcje życiowe takie jak stan przytomności,
oddech;

•

Jeżeli stwierdzisz brak oddechu przejdź do RKO (resuscytacja
krążeniowo oddechowa);

•

Sprawdź czy występują krwotoki, jeżeli tak staraj się je zaopatrzyć;

•

Pamiętaj, że poszkodowany może mieć uszkodzony kręgosłup, jeżeli to
nie jest konieczne nie przemieszczaj takiej osoby;

•

Zabezpiecz ofiarę przed utratą ciepła, użyj koca lub np. płaszcza;

•

Jeżeli ofiara wypadku jest przytomna staraj się ją uspokoić i sam
zachowaj spokój;

•

Nie podawaj płynów osobie nieprzytomnej lub półprzytomnej, jak też
osobie skarżącej się na ból brzucha (podejrzenie obrażeń narządów
wewnętrznych).

Twoje zgłoszenie odbierze dyspozytor medyczny, którego zadaniem jest
błyskawiczna ocena nagłości wezwania oraz podjęcie decyzji o jego
zrealizowaniu. Dyspozytor musi zadać zgłaszającemu kilka podstawowych
pytań. Pamiętaj, że niezwykle ważna jest odpowiedź na tych kilka pytań. Staraj
się odpowiadać spokojnie, nie krzycz, nie poganiaj dyspozytora. W sytuacji
dramatycznej nie tylko nie przyspieszy to dotarcia zespołu ratownictwa
medycznego, a jedynie może spowodować opóźnienie.
Odpowiedz na pytania dyspozytora:
•

Gdzie to się stało? - Miejsce wypadku lub zachorowania, miejscowość,
w miarę dokładny adres, jakieś charakterystyczne punkty topograficzne
ułatwiające zespołowi dotarcie na miejsce zdarzenia.

•

Jak się nazywa? - Ewentualne dane osobowe (imię, nazwisko, wiek)
osoby potrzebującej pomocy. Jeżeli jest to osoba nieznajoma - po prostu
powiedz, że jej nie znasz.

•

Co się stało? - Rodzaj wypadku lub zachorowania (np. wypadek
samochodowy, upadek z wysokości, zasłabnięcie w miejscu publicznym,
atak padaczki itp.)

•

Jaki jest stan osoby wymagającej pomocy? - Czy jest przytomna, czy
oddycha, czy się rusza, czy na coś w przeszłości chorowała. Jeżeli jest to
wypadek - ile osób jest poszkodowanych i jaki jest ich stan ogólny.

•

Kim Ty jesteś jako osoba wzywająca? - Twoje nazwisko i numer
telefonu z którego dzwonisz. Pamiętaj, że w przypadkach wątpliwych
(podejrzenie fałszywego wezwania, niedokładne dane adresowe lub
przerwanie rozmowy) dyspozytor może potwierdzić wizytę, uściślić adres
lub ponownie nawiązać rozmowę.

Pamiętaj!!! Nigdy pierwszy nie rozłączaj się, ponieważ po
zebraniu wywiadu dyspozytor przekaże Ci informacje jak
postępować do czasu dotarcia zespołu ratowniczego. Często
takie proste zabiegi medyczne mogą uratować życie
potrzebującym pomocy. Jeżeli jest to wypadek, zabezpiecz miejsce zdarzenia.
Dyspozytor pogotowia ratunkowego już sam powiadomi inne służby ratownicze
potrzebne na miejscu zdarzenia takie jak straż pożarna, policja.

Schemat udzielania pierwszej pomocy.

Pozycja boczna ustalona
Przede wszystkim pozycja powinna stabilna, jak najbliższa ułożeniu na bok z
odgięciem głowy, tak by nie utrudniała oddychania.
Przy zatrzymaniu oddechu należy rozpocząć zabiegi resuscytacyjne czyli
sztuczne oddychanie, masaż serca.

RKO - Resuscytacja krążeniowo - oddechowa.
BLS – podstawowe zabiegi resuscytacyjne wykonane przez świadka
zdarzenia bez wykorzystania specjalnego sprzętu.
1. Upewnij się, czy poszkodowany i wszyscy świadkowie zdarzenia są
bezpieczni.
2. Sprawdź reakcję poszkodowanego delikatnie potrząśnij za ramiona
i głośno zapytaj: „Czy wszystko w porządku?”

3a. Jeżeli reaguje:
Zostaw poszkodowanego w pozycji, w której go zastałeś , o ile nie zagraża mu
żadne niebezpieczeństwo.
Dowiedz się jak najwięcej o stanie poszkodowanego i wezwij pomoc, jeśli
będzie potrzebna, regularnie oceniaj jego stan.

3b. Jeżeli nie reaguje:
Głośno zawołaj o pomoc!

3b. Jeżeli nie reaguje:

• odwróć poszkodowanego na plecy, a następnie udrożnij jego drogi
oddechowe, wykonując odgięcie głowy i uniesienie żuchwy:
• umieść jedną rękę na czole poszkodowanego i delikatnie odegnij jego
głowę do tyłu,
• unieś żuchwę w celu udrożnienia dróg oddechowych.

4. Utrzymując

drożność

dróg

oddechowych

wzrokiem,

słuchem

i dotykiem poszukaj prawidłowego oddechu
• oceń wzrokiem ruchy klatki piersiowej
• nasłuchuj przy ustach poszkodowanego szmerów oddechowych,
• staraj się wyczuć ruch powietrza na swoim policzku.

W pierwszych minutach po zatrzymaniu krążenia poszkodowany może słabo
oddychać lub wykonywać głośne, pojedyncze westchnięcia. Nie należy ich
mylić z prawidłowym oddechem. Na ocenę wzrokiem, słuchem i dotykiem
przeznacz nie więcej niż 10 sekund. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości czy
oddech jest prawidłowy, działaj tak, jakby był nieprawidłowy.
5a. Jeżeli oddech jest prawidłowy:
• ułóż poszkodowanego w pozycji bezpiecznej
• wyślij kogoś lub sam udaj się po pomoc (wezwij pogotowie),
• regularnie oceniaj oddech.

5b. Jeżeli oddech nie jest prawidłowy:
Wyślij kogoś po pomoc, a jeżeli jesteś sam, zostaw poszkodowanego i wezwij
pogotowie, wróć i rozpocznij uciskanie klatki piersiowej zgodnie z poniższym
opisem:
• uklęknij obok poszkodowanego,
• ułóż nadgarstek jednej ręki na środku klatki piersiowej poszkodowanego
• ułóż nadgarstek drugiej ręki na już położonym
• spleć palce obu dłoni i upewnij się, że nie będziesz wywierać nacisku na
żebra poszkodowanego, nie uciskaj nadbrzusza ani dolnego końca
mostka.

• pochyl się nad poszkodowanym, wyprostowane ramiona ustaw prostopadle
do mostka i uciskaj na głębokość 4–5 cm,

• po każdym uciśnięciu zwolnij nacisk na klatkę piersiową, nie odrywając
dłoni od mostka. Powtarzaj uciśnięcia z częstotliwością 100/min (nieco mniej
niż 2 uciśnięcia/s),
• okres uciskania i zwalniania nacisku (relaksacji) mostka powinien być taki
sam.
6a. Połącz uciskanie klatki piersiowej z oddechami ratowniczymi:
• po wykonaniu 30 uciśnięć klatki piersiowej udrożnij drogi oddechowe,
odginając głowę i unosząc żuchwę, zaciśnij skrzydełka nosa, używając
palca

wskazującego

i

kciuka

ręki

umieszczonej

na

czole

poszkodowanego,
• pozostaw usta delikatnie otwarte, jednocześnie utrzymując uniesienie
żuchwy,
• weź normalny wdech i obejmij szczelnie usta poszkodowanego swoimi
ustami, upewniając się, że nie ma przecieku powietrza,
• wdmuchuj powoli powietrze do ust poszkodowanego przez około 1
sekundę (tak jak przy normalnym oddychaniu), obserwując jednocześnie
czy klatka piersiowa się unosi; taki oddech ratowniczy jest efektywny

• utrzymując odgięcie głowy i uniesienie żuchwy, odsuń swoje usta od ust
poszkodowanego i obserwuj czy podczas wydechu opada jego klatka
piersiowa
• jeszcze raz nabierz powietrza i wdmuchnij do ust poszkodowanego, dążąc
do wykonania dwóch skutecznych oddechów ratowniczych; następnie
ponownie ułóż ręce w prawidłowej pozycji na mostku i wykonaj
kolejnych 30 uciśnięć klatki piersiowej,
• kontynuuj uciskanie klatki piersiowej i oddechy ratownicze w stosunku
30:2,
• przerwij swoje działanie w celu sprawdzenia stanu poszkodowanego tylko
wtedy, gdy zacznie on prawidłowo oddychać. W innym przypadku nie
przerywaj resuscytacji.
Jeżeli wykonany pierwszy oddech ratowniczy nie powoduje uniesienia się
klatki piersiowej jak przy normalnym oddychaniu, wykonaj następujące
czynności:
• sprawdź jamę ustną poszkodowanego i usuń widoczne ciała obce,
• sprawdź, czy odgięcie głowy i uniesienie żuchwy są poprawnie
wykonane,
• wykonaj nie więcej niż 2 próby wentylacji za każdym razem, zanim
podejmiesz ponownie uciskanie klatki piersiowej.
Jeżeli na miejscu zdarzenia jest więcej niż jeden ratownik, ratownicy powinni
się zmieniać podczas prowadzenia RKO co 1–2 minuty, aby zapobiec
zmęczeniu. Należy zminimalizować przerwy w resuscytacji podczas zmian.

6b. RKO ograniczoną wyłącznie do uciśnięć klatki piersiowej możesz
prowadzić w następujących sytuacjach:
• Jeżeli nie jesteś w stanie lub nie chcesz wykonywać oddechów
ratowniczych, zastosuj uciśnięcia klatki piersiowej.
• Jeżeli stosujesz wyłącznie uciśnięcia klatki piersiowej, wykonuj je bez
przerwy, z częstotliwością 100 uciśnięć/min
• Przerwij swoje działanie w celu sprawdzenia stanu poszkodowanego tylko
wtedy, jeżeli zacznie on prawidłowo oddychać. W innym przypadku nie
przerywaj resuscytacji
7. Kontynuuj resuscytację do czasu gdy:
• przybędą wykwalifikowane służby medyczne i przejmą działania
• poszkodowany zacznie prawidłowo oddychać
• ulegniesz wyczerpaniu.

BLS u dzieci
1.Sprawdź czy oddycha

Oceń oddech ( 10 s)
• jeśli

prawidłowy

to

ułożyć

dziecko w pozycji bezpiecznej ,
• jeśli nie oddycha prawidłowo,
usuń

widoczne

i wykonaj
ratowniczych.

5

ciała

obce

oddechów

2.Sprawdż tętno

• jeśli jest tętno kontynuuj oddechy ratownicze,
• jeśli brak tętna uciskaj klatkę piersiową wraz z oddechami ratowniczymi
w stosunku 15:2, jeśli ratownik jest sam to może zastosować 30:2,
• metoda uciskania różni się u dzieci i niemowląt
niemowlęta

dzieci

Pozostałe postępowanie i wykonywane czynności tak samo jak u osób
dorosłych.

Czynności ratunkowe.
Pierwsza pomoc w typowych urazach.

Zranienia.

Rana - jest to przerwanie ciągłości tkanki skórnej lub błon śluzowych, np. jamy
ustnej. Rozległość i głębokość ran zależy od rodzaju urazu, jego siły i miejsca,
na które działał. Po powstaniu rany krew ulega wynaczynieniu - zjawisko to
określane jest mianem krwawienia lub krwotoku.
Krwawienie może być zewnętrzne lub wewnętrzne. Zarówno jedno jak i drugie
grozi wstrząsem i jego następstwami, ze śmiercią włącznie.
Postępowanie przy krwawieniach zewnętrznych:
•

Ucisk palcem lub dłonią - zwykle główne krwawienie pochodzi
z uszkodzonego pojedynczego większego naczynia tętniczego lub
żylnego. Najszybszą metodą w tym wypadku jest uciśnięcie miejsca
krwawienia palcem ( w rękawiczce!!!) z użyciem jałowego gazika.
Następnie należy nałożyć warstwy jałowej gazy w ilości zapewniającej
dostateczny ucisk na ranę, a wszystko umocować za pomocą bandaża.

•

Opatrunek uciskowy - jest najkorzystniejszym sposobem zatrzymania
krwawienia,

umożliwiającym

dalsze

swobodne

zaopatrywanie

poszkodowanego. Zakłada się go bezpośrednio na krwawiącą ranę.
Opatrunek uciskowy złożony jest z kilku warstw jałowych gazików lub
chust gazowych (w zależności od wielkości rany), umocowanych opaską
elastyczną lub bandażem. Korzystne jest dodatkowe utrzymanie ucisku
palcem lub dłonią przez kilka minut, do czasu wytworzenia skrzepu.

Opatrunku uciskowego nie zakładamy na szyi!
•

Ucisk tętnicy powyżej rany - gdy nie jest możliwe założenie opatrunku
uciskowego na krwawiącą ranę kończyny lub opatrunek nie jest skuteczny
należy ucisnąć główną tętnicę zaopatrującą daną kończynę. Dochodzi
wtedy do wyraźnego zmniejszenia krwawienia.

•

Uniesienie kończyny - dodatkową metodą zwiększającą skuteczność
tamowania krwotoku jest uniesienie krwawiącej kończyny. W przypadku
wyraźnych urazów kończyny np. złamań należy zachować należytą
ostrożność i jak najszybciej zaopatrzyć występujące urazy.

•

Amputacje urazowe - przypadku amputacji urazowych należy: - ułożyć
kończynę w położeniu powyżej klatki piersiowej- położyć na kikut grubą
warstwę jałowych opatrunków; - owinąć kikut ściśle bandażem i opaską
elastyczną (opatrunek uciskowy)

Uwaga! Przy zaopatrywaniu ran przestrzegaj poniższych zasad:
•

nie kładź bezpośrednio na ranę waty, ligniny, chusteczek higienicznych,
itp.;

•

nie dotykaj rany bezpośrednio palcami ani żadnymi

środkami

niejałowymi, może dojść do zainfekowania rany;
•

nie usuwaj ciał obcych tkwiących w ranie (może dojść do gwałtownego
niemożliwego do opanowania krwotoku!), próbujemy je ustabilizować
aby uchronić przed przemieszczaniem;

•

ułóż poszkodowanego w pozycji przeciwwstrząsowej (płasko na plecach,
nogi uniesione do góry), aby zapobiec rozwijaniu się wstrząsu
pourazowego;

•

kontroluj czynności życiowe poszkodowanego (oddech i tętno);

•

zapewnij poszkodowanemu komfort termiczny (chroń przed utratą ciepła,
bądź przed przegrzaniem) i psychiczny;

•

kontroluj tętno poniżej miejsca założenia opatrunku;

•

w przypadku przemoknięcia opatrunku nie zdejmuj przesiąkniętego
opatrunku tylko dołóż kolejną warstwę materiału chłonącego i zamocuj
bandażem.

Oparzenia.
Oparzenie jest to uszkodzenie tkanek powstałe w wyniku działania czynników
termicznych, chemicznych, promieniowania lub prądu elektrycznego. Prowadzi
do martwicy tkanek i utraty płynów ustrojowych, wskutek zwiększonej
przepuszczalności naczyń. Skutki oparzeń, takie jak wstrząs hipowolemiczny,
uszkodzenie układu oddechowego czy zakażenia stanowią bezpośrednie
zagrożenie życia. Oparzenia rozpoznaje się na podstawie wywiadu od
poszkodowanego lub świadków zdarzenia i na podstawie typowych objawów.
PODZIAŁ OPARZEŃ ZE WZGLĘDU NA PRZYCZYNĘ:
•

Oparzenia termiczne – spowodowane są przez wysoką temperaturę.
Powstają w wyniku bezpośredniego kontaktu z płomieniami, gorącymi
płynami, gazami lub gorącą powierzchnią.
Oparzenia chemiczne – spowodowane są przez kontakt ze stężonymi
kwasami zasadami lub pewnymi związkami organicznymi (np. fenolami),
które mogą występować nie tylko w postaci płynnej ale również stałej
lub gazowej.

•

Oparzenia elektryczne – powstają w wyniku przepływu prądu
elektrycznego przez ciało. Źródłem prądu może być domowa lub
przemysłowa instalacja elektryczna, piorun lub nagromadzenie bardzo
dużego ładunku statycznego.

•

Oparzenia radiacyjne – są wynikiem działania promieniowania np.
słonecznego lub radioaktywnego. Mogą objawić się bezpośrednio po
napromieniowaniu lub z opóźnieniem.

Głębokość oparzenia jest zależna od intensywności czynnika parzącego (lub
stężenia w oparzeniach chemicznych) i czasu działania na skórę. Ze względu na
głębokość rozróżniamy 4 stopnie oparzeń:
I stopień – powierzchowne.
•

Przyczyna: wybuch płomienia, krótkie działanie
gorącego płynu, krótki kontakt z gorącymi ciałami
stałymi, oparzenie słoneczne.

•

Wygląd powierzchni: sucha, bez pęcherzy lub z niewielkim
obrzękiem.

•

Kolor: rumień.

•

Ból: silny.

II stopień – niepełnej grubości skóry.
•

Przyczyna: bezpośredni kontakt z płomieniem,
kontakt z gorącymi płynami i ciałami stałymi,
oparzenia chemiczne.

•

Wygląd powierzchni: pęcherze.

•

Kolor: różowo-biały, czerwono-wiśniowy.

•

Ból: silny.

III stopień – pełnej grubości skóry.
•

Przyczyna: płomień, płonące ubranie, kontakt z
gorącymi płynami i ciałami stałymi.

•

Wygląd powierzchni: sucha, twardy strup.

•

Kolor: biały, woskowy, ciemny lub występuje
czarny strup.

•

Ból: słaby lub bezbolesność.

IV stopień – dotyczy głębszych struktur.
•

Przyczyna: długotrwały kontakt z płomieniem,
oparzenie elektryczne.

•

Wygląd powierzchni: jak w III stopniu,
dodatkowo

mogą

być

widoczne

ścięgna,

mięśnie, kości.
•

Kolor: jak w III stopniu.

•

Ból: jak w III stopniu.

Czasami nie wyróżnia się oparzeń IV stopnia i wszystkie oparzenia tego typu
zalicza się do oparzeń III stopnia.

ROZLEGŁOŚĆ OPARZEŃ:
Przy ocenie ciężkości oparzenia rozległość jest ważniejsza niż głębokość.
W obliczeniu powierzchni małych oparzeń można posłużyć się jako wzorcem
dłonią poszkodowanego. Dłoń z wyprostowanymi, przywiedzionymi palcami
stanowi 1 % powierzchni ciała. Przy bardziej rozległych poparzeniach u
dorosłych stosuje się tzw. regułę dziewiątek, a u dzieci – regułę piątek.
Reguła dziewiątek u dorosłych:
•

9 % głowa.

•

9 % każda kończyna górna.

•

18 % przód tułowia.

•

18 % tył tułowia.

•

18 % każda kończyna dolna.

•

1 % okolica krocza.

Reguła piątek u dzieci i niemowląt:
•

20 % głowa.

•

20 % przód tułowia.

•

20 % tył tułowia.

•

10 % każda kończyna.

OCENA CIĘŻKOŚCI OPARZEŃ:
Oparzenia dzielą się na lekkie, średnie i ciężkie. Aby dokładnie ocenić uraz
należy uwzględnić głębokość i powierzchnię oparzenia.
•

Lekkie – to takie, w których oparzenia I lub II stopnia nie przekraczają 15
% powierzchni ciała, a oparzenia III stopnia 5 %.

•

Średnie – gdzie oparzenia I lub II stopnia obejmują od 15 – 30 %
powierzchni ciała, a oparzenia III stopnia do 15 %.

•

Ciężkie – oparzenia I lub II stopnia powyżej 30 % powierzchni ciała, a
oparzenia III stopnia powyżej 15 %.

ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY OPARZENIACH:
Przy opatrywaniu poparzeń należy zadbać o własne bezpieczeństwo i używać
rękawiczek.
•

Na początku, jeśli jeszcze działa, należy wyeliminować czynnik parzący.
Należy tutaj pamiętać o własnym bezpieczeństwie.

•

Podstawowym działaniem jest chłodzenie tkanek przez polewanie miejsca
poparzonego czystą, zimną, najlepiej bieżącą wodą, przez ok. 15 min dużą
powierzchnię lub do ustąpienia bólu małą powierzchnię. Przy zbyt długim
chłodzeniu rozległych oparzeń można doprowadzić do nadmiernego
ochłodzenia organizmu, co objawia się dreszczami. Ochłodzenie miejsca
poparzonego skraca czas przegrzania, co może zmniejszyć głębokość
oparzenia. Zabieg chłodzenia jest tym skuteczniejszy im krótszy okres
upłynie od momentu oparzenia. Przy oparzeniach dłoni należy na tym
etapie pozdejmować wszelkiego rodzaju biżuterię. Przy oparzeniach jamy
ustnej, jeśli poszkodowany jest przytomny, powinien ssać kostki lodu,
albo płukać jamę ustną zimną wodą.

•

W dalszej kolejności rany oparzeniowe osłania się jałowym opatrunkiem
– na ranę nakłada się jałowe gaziki lub gazę (w zależności od rozległości
oparzenia). Opatrunek nie może wywierać żadnego nacisku na miejsce
oparzone.

•

Należy również zadbać o komfort psychiczny i fizyczny poszkodowanego
(chronić przed utratą ciepła, bądź przed przegrzaniem).

•

W

przypadku

stwierdzenia

objawów

wstrząsu

należy

ułożyć

poszkodowanego na plecach, z podniesionymi nogami.
•

Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny, należy sprawdzić oddech i tętno,
w razie braku - ABC resuscytacji.

Jako oparzenia, które wymagają konsultacji lekarskiej traktujemy:
•

Oparzenia przekraczające 3 % powierzchni ciała.

•

Oparzenia twarzy, szyi i klatki piersiowej, krocza.

•

Oparzenia II i III stopnia.

OPARZENIA CHEMICZNE:
ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY OPARZENIACH CHEMICZNYCH:
•

W pierwszej kolejności należy usunąć skażoną odzież używając rękawic
ochronnych.

•

Dokładnie przemyć miejsce oparzone dużą ilością bieżącej, chłodnej
wody.

Uwaga! Przy oparzeniu wapnem niegaszonym nie wolno od razu przemywać
wodą! W takim przypadku wapno należy najpierw usunąć mechanicznie
(zetrzeć), a dopiero później wypłukać wodą.
•

Założyć jałowy opatrunek na ranę.

•

Jeśli jest to możliwe należy zabezpieczyć opakowanie po środku żrącym.

•

W przypadku połknięcia substancji żrącej nie należy prowokować
wymiotów.

W przypadku oparzeń chemicznych konieczna jest konsultacja lekarska.

UWAGA! PRZY ZAOPATRYWANIU OPARZEŃ NIE WOLNO:
•

Zrywać odzieży, która przykleiła się do skóry.

•

Dotykać ran oparzeniowych, opatrywać niejałowymi materiałami (np.
chusteczkami higienicznymi, watą).

•

Smarować miejsca oparzonego takimi środkami, jak różnego rodzaju
maści, kremy, tłuszcz, białko jaja kurzego, spirytus, ani używać żadnych
innych tzw. domowych sposobów.

•

Nakłuwać lub przebijać samodzielnie pęcherzy.

Porażenia energią elektryczną

W związku z powszechnym stosowaniem przez człowieka energii elektrycznej
zarówno w życiu codziennym jak i we wszystkich dziedzinach techniki, oprócz
korzyści,

powstaje

również

wiele

zagrożeń.

Urządzenia

elektryczne

eksploatowane w niewłaściwy sposób mogą przyczynić się do porażenia, awarii,
pożaru lub wybuchu. Zwykle do porażenia energią elektryczną dochodzi przez
przypadek, ale czasami dzieje się tak przez lekkomyślność.
Skutki porażenia prądem wzmagają:
•

Wiek (zarówno dzieci jak i ludzie starsi są bardziej
narażeni).

•

Płeć żeńska.

•

Ogólny stan zdrowia.

•

Pobudzenie emocjonalne.

•

Spożycie alkoholu.

•

Zwiększona wilgotność otoczenia, mokre podłoże, spocone ręce.

Postępowanie w przypadku porażenia prądem o niskim napięciu:
•

Ratując poszkodowanego należy przede wszystkim zadbać o własne
bezpieczeństwo.

•

W przypadku porażenia prądem najpierw należy przerwać obwód
elektryczny – jeśli jest to możliwe należy wyłączyć wadliwe urządzenie
przez wyciągnięcie wtyczki z gniazda lub wyjęcie (wykręcenie)
bezpiecznika. Jeśli z jakiegoś powodu jest to niemożliwe, należy
odciągnąć poszkodowanego od obwodu elektrycznego. W tym celu

należy stanąć np. na suchej desce lub innym materiale izolującym
i przedmiotem

nie

przewodzącym

elektryczności

(np.

suchym,

drewnianym kijem od szczotki) odsunąć od poszkodowanego przedmiot
(przewód), który znajduje się pod napięciem, jeżeli nie ma innego
sposobu, można odciągnąć poszkodowanego za odzież od źródła prądu,
ale tylko wówczas, gdy samemu jest się izolowanym. Odłączając dopływ
energii elektrycznej należy zabezpieczyć ratowanego przed ewentualnym
upadkiem.
•

Podczas gdy poszkodowany pozostaje pod działaniem prądu nie wolno
dotykać

go

gołymi

rękami

lub

przedmiotem

przewodzącym

elektryczność.
•

Po usunięciu poszkodowanego z okolicy zagrożenia należy natychmiast
sprawdzić oddech i tętno. W razie braku oddechu należy niezwłocznie
rozpocząć sztuczne oddychanie, a w przypadku braku tętna resuscytację
krążeniowo – oddechową.

•

Jeśli poszkodowany oddycha i ma zachowane krążenie, a możemy
wykluczyć uszkodzenie kręgosłupa, układamy go w pozycji bocznej i
okrywamy, okresowo sprawdzając oddech i tętno, aż do przyjazdu
pogotowia.

•

Niekiedy przy porażeniu prądem elektrycznym, pomimo przerwania
obwodu elektrycznego, w wyniku skurczu mięsni międzyżebrowych
uciśnięcie klatki piersiowej nie jest możliwe. W takim przypadku należy
rozpocząć tylko sztuczne oddychanie i co chwilę sprawdzać napięcie
mięśni międzyżebrowych. Po ustąpieniu napięcia mięśni wykonuje się
pełną reanimację krążeniowo-oddechową.

•

W przypadku stwierdzenia objawów rozwijającego się wstrząsu (blada,
zimna skóra, zlana potem, poszkodowanym wstrząsają dreszcze, jest

lękliwy, ma przyspieszone tętno) układamy poszkodowanego w pozycji
przeciwwstrząsowej – na plecach z uniesionymi nogami.
•

Rany oparzeniowe i inne urazy, które powstały w skutek porażenia,
należy zaopatrzyć zgodnie z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Porażenie energią elektryczną w każdym przypadku wymaga konsultacji
lekarskiej, nawet jeśli wygląd poszkodowanego nie budzi zastrzeżeń.

Postępowanie w przypadku porażenia prądem o wysokim napięciu:
Przy porażeniu prądem wysokiego napięcia może nastąpić przeskok napięcia,
łuk elektryczny może nawet przekroczyć odległość kilku
metrów i w związku z tym nie jest możliwe udzielenie
pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Osoba ratująca
musi w pierwszej kolejności zadbać o swoje bezpieczeństwo,
jeśli nie zna wysokości napięcia nie powinna podchodzić do
elementów linii przesyłowej na odległość mniejszą niż 5 m.
Pomoc należy ograniczyć do powiadomienia pogotowia ratunkowego. Przy
zgłaszaniu wypadku należy poinformować, że wypadek dotyczy porażenia
prądem wysokiego napięcia.
Po usunięciu poszkodowanego ze strefy niebezpiecznej, fachowe służby
udzielają pomocy stosując się do tych samych zasad, co przy porażeniu prądem
o niskim napięciu.

PORAŻENIE PIORUNEM.
Podczas rażenia piorunem, na ciało człowieka, w czasie tysięcznych części
sekundy

działa

prąd

Prawdopodobieństwo

stały

rażenia

o

natężeniu

piorunem

kilku

zwiększa

tysięcy

amperów.

się

miejscach

w

eksponowanych, takich jak np. szczyty gór, pojedynczo stojące drzewa, wieże
lub w okolicy linii przesyłowych (telefonicznych i energetycznych). Podczas
burzy nie należy trzymać w rękach metalowych przedmiotów, nie wolno biegać,
ryzykowne jest również przebywanie w jeziorach i rzekach.
Skutki porażenia piorunem.
Po rażeniu piorunem występują objawy podobne jak w przypadku porażenia
prądem o wysokim napięciu. Może dojść m. in. do oparzenia, uszkodzenia
narządów wewnętrznych, utraty przytomności, zatrzymania oddechu oraz
krążenia, a przy upadku z wysokości mogą dodatkowo wystąpić uszkodzenia
mechaniczne, np. złamania czy zranienia.
Postępowanie w przypadku porażenia piorunem.
Udzielając pierwszej pomocy należy przestrzegać tych samych zasad, co przy
porażeniu energią elektryczną o niskim napięciu, postępowanie zależy od
objawów.

Zaopatrywanie złamań
Złamania definiuje się jako przerwanie ciągłości kości po zadziałaniu urazu
przekraczającego granice elastyczności tkanki kostnej. Do najczęstszych
przyczyn złamań należą uderzenia, zmiażdżenia, upadki, przygniecenia
i postrzały. Na miejscu wypadku należy przede wszystkim ustalić, czy mamy do
czynienia ze złamaniem otwartym, czy tez zamkniętym. Przy złamaniu
zamkniętym nie stwierdza się widocznej rany w okolicy miejsca złamania,
odmiennie niż w przypadku złamania otwartego. Do cech pewnych złamania
należą: nieprawidłowe ustawienie, lub patologiczna ruchomość, której
oczywiście nie wolno prowokować. Cechami domniemanymi złamania są:
bolesność i obrzęk, ograniczenie ruchomości lub jej zniesienie.
OBJAWY URAZÓW MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWYCH
•

Obrzęki.

•

Deformacje (nienaturalny wygląd.

•

Zmiany zabarwienia skóry (stłuczenia, siniaki).

•

Otwarta rana.

•

Widoczne odłamy kości.

•

Ból i/lub tkliwość nad miejscem urazu.

•

Trzeszczenia i zgrzytania powodowane przez trące o siebie końce
złamanych kości.

•

Brak ruchomości kończyn (porażenie).

•

Ograniczone lub bardzo słabe ruchy kończyny.

•

Ból w czasie ruchu.

•

Zanik

czucia

lub

krążenia

natychmiastowej interwencji).

poniżej

miejsca

urazu

(wymagają

OBJAWY PRAWDOPODOBNEGO URAZU KRĘGOSŁUPA
•

Odpowiedni mechanizm urazu.

•

Zmieniony stan świadomości lub nieprzytomność.

•

Zanik czucia lub/i ruchów którejkolwiek kończyny.

•

Uczucie mrowienia w którejkolwiek kończynie.

•

Ból i/lub tkliwość w lub wokół szyi lub pleców.

•

Porażenie przepony i intensywne używanie dodatkowych mięśni
oddechowych w czasie oddechu (pacjent ma trudności w oddychaniu).

•

Bezwiedne oddawanie moczu lub stolca.

OBJAWY I OZNAKI PRAWDOPODOBNEGO OBRAŻENIA
GŁOWY
•

Ból, obrzęk, deformacja lub otwarte rany głowy.

•

Zmieniony stan świadomości lub utrata przytomności po urazie.

•

Nieregularny oddech.

•

Nierówne źrenice, słaba reakcja lub brak reakcji źrenic na światło.

•

Nieprawidłowa mowa.

•

Osłabienie lub porażenie jednej lub obu kończyn po jednej stronie ciała.

•

Wyciek krwi lub/i płynu mózgowo-rdzeniowego z ucha.

•

Widoczna tkanka mózgowa.

•

Krwiaki okularowe (wokół obojga oczu).

OGÓLNE

ZASADY

UNIERUCHAMIANIA

MIEJSC

PO

URAZACH MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWYCH
•

Unieruchom miejsce obrażenia.

•

Rozetnij lub usuń ubranie znad miejsca obrażenia i zaopatrz wszystkie
otwarte rany.
Oceń krążenie, czucie i ruchy w okolicy dalszej (obwodowej)w stosunku

•

do miejsca obrażenia.
Unieruchom za pomocą szyny dwa stawy sąsiadujące z miejscem

•

obrażenia. Jeżeli uraz dotyczy stawu, unieruchom za pomocą szyny kości
powyżej i poniżej stawu.
Unieruchom miejsca urazu za pomocą szyny w pozycji zastanej. Stopa

•

i ręka (dłoń) powinny być unieruchamiane w pozycji czynnościowej.
Po unieruchomieniu za pomocą szyny ponownie oceń krążenie, czucie

•

i ruchy w okolicy dalszej (obwodowej)w stosunku do miejsca obrażenia.
Używaj najróżniejszych podkładek, aby zapobiegać miejscowemu

•

uciskowi szyny na tkanki.

OCENA

•

KRĄŻENIA,

CZUCIA

I

MOŻLIWOŚCI

RUCHU

Oceń tętno na tętnicy promieniowej przy obrażeniach kończyny górnej.

•

Oceń czucie przy obrażeniach kończyny górnej przez lekkie uciskanie
opuszki palca i zapytanie pacjenta, czy coś czuje.

•

Oceń ruchy przy obrażeniach kończyny górnej, prosząc pacjenta
o podniesienie ręki lub ściśnięcie twojej ręki.

•

Oceń czucie przy obrażeniach kończyny dolnej przez lekkie uciskanie
opuszki palucha i zapytanie pacjenta, czy coś czuje.

TECHNIKI

UNIERUCHOMIENIA

ZA

POMOCĄ

SZYN

•

Unieruchomienie obrażenia pojedynczego palca.

•

Unieruchomienie palca wobec zdrowego palca.

•

Sposób unieruchamiania w pozycji zastanej izolowanego obrażenia stawu
łokciowego (za pomocą sztywnych szyn).

•

Unieruchomienie dwóch sąsiednich stawów w obrażeniu przedramienia.

Sposób unieruchamiania w pozycji zastanej izolowanego obrażenia stawu
kolanowego (za pomocą sztywnych szyn).

•

elastyczna szyna zastosowana przy obrażeniu kostki.

•

unieruchomienie dwóch sąsiednich stawów z zastosowaniem dwóch szyn
w obrażeniu podudzia.

Przedmioty które można wykorzystać do unieruchomienia kończyny

Przykładowe sposoby:

Skręcenia zwichnięcia

Przemieszczenie się jednej powierzchni
stawowej w stosunku do drugiej nazywa się
zwichnięciem. Pierwsza pomoc w przypadku
podejrzenia zwichnięcia jest taka sama jak przy złamaniach.
Objawy zwichnięcia to: silny ból, obrzęk, zasinienie oraz niemożność
wykonywania ruchów w stawie. Po wykonaniu prześwietlenia zwichnięcia
urazowe wymagają nastawienia przez specjalistę, a potem unieruchomienia
w opatrunku gipsowym.
Skręcenie
Mniej groźną formą zwichnięcia jest skręcenie .W lekkich skręceniach (mały
krwiak, niewielki obrzęk) stosuje się okłady z lodu, bandaże elastyczne,
w skręceniach średnich (większe nasilenie objawów) i ciężkich (duży obrzęk,
silny ból) konieczny jest opatrunek gipsowy.
Działania w ramach pierwszej pomocy :
• nie obciążać uszkodzonego stawu , zapewnić mu swobodne ułożenie,
• jeśli to możliwe , ułożyć staw powyżej poziomu serca ,aby przeciwdziałać
obrzękowi ,
• założyć zimny okład który można zastąpić okładem z wody z octem lub
altacetem.
• uszkodzoną cześć ciała zawsze powinien obejrzeć lekarz ponieważ na
zewnątrz nie da się ocenić wewnętrznych obrażeń –czy nie jest to np.
złamanie

Pęcherze i odparzenia
Pęcherze to podrażnienia, powstające na przykład podczas rekreacji, uprawiania
sportu ,wędrówek, a także przy dłuższych spacerach po mieście. Często tworzą
się na stopach z powodu niewygodnego obuwia .
Aby niedopuścic do dalszego ocierania dopóki skóra się nie wygoi należy:
•

odparzenie, pęcherze zabezpieczyć opatrunkiem, plastrem.

•

pęcherzy nienależny przekłuwać bo może dojść do infekcji

•

poczekać aż zaschnie,

•

pęknięte pęcherze można odkazić .

•

jeżeli wystąpi taka konieczność pęcherz można przekłóc jałową igłą
odkazić wycisnąć płyn ale nie zrywać skórki.

Aby unikać tego typu dolegliwości należy :
•

zadbać o odpowiednie obuwie,

•

również o nieocierające skarpetki.

•

warto posmarować stopy przed wędrówką kremem do stóp.

•

przy skłonności do pocenia należy utrzymywać stopy w suchości.

Dolegliwości te nie wymagają interwencji lekarza chyba że doszło do
zakażenia pęcherza.

Ukąszenia owadów

Ukąszenia zdarzają się letnich ciepłych miesiącach i mogą powodować
nieprzyjemne swędzenie
Ukąszenia owadów najczęściej pozostawiają jedynie lekkie swędzenie i szybko
znikające zaczerwienienie, np. ukąszenie komara, ale mogą być również
bardziej dokuczliwe, jak np. ukąszenie pszczoły.
Wiosną, latem możemy mieć do czynienia z ukąszeniami owadów żądlących, tj.
pszczoły, trzmiele, osy i szerszenie, które mogą wywoływać różnego rodzaju
skórne reakcje zapalne o najczęściej łagodnym przebiegu. W miejscu użądlenia
powstaje wówczas rumień i obrzęk, któremu towarzyszy ból i pieczenie.
Objawy takie utrzymują się zazwyczaj od 24 do 48 godzin. Jeżeli jednak obrzęk
utrzymuje się przez wiele dni należy udać się do lekarza, ponieważ może to
świadczyć o uczuleniu dziecka na jad owada lub o powstałym zakażeniu.
Ukąszenie jest szczególnie niebezpieczne, kiedy:
•

owad zaatakował okolicę ust, gardła czy języka – powstający obrzęk
może być przyczyną zablokowania drożności dróg oddechowych; należy
podać dziecku kostki lodu do ssania

•

dziecko jest uczulone na jad owada - objawia się to najczęściej
wysypką lub zaczerwienieniem na całym ciele.

Obie sytuacje mogą zagrażać życiu i wymagają jak najszybszej pomocy
lekarskiej. Do lekarza powinniśmy udać się również wtedy, gdy po ukąszeniu
dziecko poczuje się gorzej, tzn. pojawią się zawroty głowy, osłabienie, brak
tlenu, a opuchlizna znacznie się powiększy.
Dzieci na ukąszenie przez pszczołę lub osę mogą reagować płaczem i strachem.
Żeby opatrzyć ukąszenie, należy przede wszystkim uspokoić dziecko,
a następnie spróbować wyciągnąć żądło jeżeli tkwi jeszcze w ciele. Żądła nie
powinniśmy wyciągać palcami, ale pęsetą lub podważając kolec, np. brzegiem
kartki papieru.
Aby zmniejszyć ból, opuchliznę, swędzenie po ukąszeniu przez owada
można:
•

przyłożyć zimny okład, np. kostki lodu

•

przyłożyć przekrojoną na pół cebulę

•

natrzeć miejsce ukąszenia sokiem ze świeżo przykrojonej cytryny,
a następnie położyć gruby plaster cytryny

•

natrzeć miejsce ukąszenia roztartą natkę pietruszki

•

zwilżać co około 5 minut miejsce ukąszenia sokiem cytrynowym

•

zwilżać co około 5 minut miejsce ukąszenia mocnym roztworem soli –
1 łyżeczka soli, na jedną szklankę wody

•

przyłożyć wyciśnięty sok ze świeżych liści babki lancetowatej albo
szałwii

•

przyłożyć kawałek świeżego, rozgniecionego liścia białej kapusty

•

przyłożyć okład z twarogu – twaróg o temperaturze pokojowej należy
zawinąć w bawełnianą szmatkę i taki kompres przyłóż w miejsce
użądlenia

•

rozpuścić w ciepłej wodzie kilka tabletek węgla aktywnego, wymieszać
i przyłożyć na wrażliwe miejsce, następnie przykryć gazą.

Aby unikać ukąszenia owadów:
•

nie należy zbliżać się do gniazd ani mrowisk

•

kiedy owad usiądzie na dziecku, nie należy go gwałtownie odganiać
(potraktuje to jako atak), ale pozostać w bezruchu i poczekać aż odleci lub
delikatnie go strzepnąć

•

kiedy dziecko śpi na świeżym powietrzu zabezpieczyć wózek albo
łóżeczko moskitierą; podobnie można zabezpieczyć okna mieszkania, aby
owady nie dostały się do pokoju dziecka

•

podczas picia napojów na świeżym powietrzu należy zwracać uwagę na
to, czy nie wleciał tam owad

•

unikać wchodzenia – zwłaszcza boso – na ukwiecone łąki

•

unikać stosowania zapachowych kosmetyków, które mogą przyciągać
owady.

Zdarzają się również ukąszenia przez zwierzęta: psy ,koty ,węże. Są one bardzo
niebezpieczne zwłaszcza u dzieci .

Pogryzienie
Każde ugryzienie przez zwierzę czy to będzie
dzikie

czy

domowe,

wiąże

się,

niezależnie od rany z ryzykiem powikłań pourazowych. W jamach gębowych
zwierząt pasożytują drobnoustroje chorobotwórcze, najgroźniejszym z nich jest
wirus wścieklizny .

Pierwsza pomoc w przypadku pogryzienia lub zadrapania przez zwierzę
podejrzane o wściekliznę:
1. Ochronić własne ręce poprzez założenie lateksowych lub
gumowych rękawiczek.
2. Przemyć ranę wodą z mydłem (powinno trwać minimum 5 minut;
najlepiej mydło szare, bez dodatków zapachowych i barwników)
3. Założyć jałowy opatrunek, jeśli rana krwawi należy ucisnąć
bezpośrednio ranę.
4. Po ustaniu krwawienia należy opatrunek luźno przymocować
Skontaktować się z lekarzem.
Nie należy przemywać jodyną, spirytusem bo opóźnia gojenie rany.

Ukąszenie

Najczęściej jest to ukąszenie przez węże, w Polsce przez żmije
zygzakowatą. Ważne jest to, że nasza żmija nie atakuje sama z siebie, żeby
zaatakować, musi poczuć się zagrożona. Czyli zaatakuje przez nadepnięcie,
bądź kiedy się, wystraszy.
Rana jest niewielka, ma postać dwóch lub czterech ciemnych punkcików
wielkości główki szpilki.
Ból pojawia się w momencie przedostania się jadu do rany.
Pierwsza pomoc.
1. Ważne jest aby ograniczyć przedostanie się, jadu do układu krążenia.
Osobę poszkodowaną układamy w pozycji leżącej (stabilizuje krążenie,
pozwala uniknąć np.. upadku oraz ogranicza zbędne ruchy)
2. Przy ukąszeniach kończyn nałożyć opatrunek uciskowy powyżej rany, co
zablokuje częściowo dopływ krwi do serca, a pobudzi dopływ krwi do
rany, w przypadku narastania obrzęku ponad opaską należy założyć drugą
wyżej, nie jest wskazane przesuwanie tej samej opaski.
3. Pozwolić krwi wypływać na zewnątrz, dzięki temu, część jadu zostaje
samoistnie usunięta, nie wolno wysysać jadu ,
4. Osoba powinna przebywać w cieple gdyż jad może wywołać wstrząs
,można podać coś ciepłego do picia.
5. Wezwać pogotowie ratunkowe. (Przypominam numer 999 oraz z telefonu
komórkowego 112.)
6. Stale

kontrolować

Poszkodowana

podstawowe
osoba

czynności

otrzyma

życiowe

surowice

jak

oddech.

przeciwjadową.

Można uchronić się, przed ukąszeniem np.. zakładając obuwie z grubą
podeszwą, Unikania miejsc występowania żmij - paprocie, silnie nasłonecznione
lub wilgotne miejsca. Poruszać się ścieżkami lub wytyczną trasą. Nie zrywać
runa leśnego, obiektem ataku stanie się, nasz ręka.

Odmrożenia
Działanie zimna powoduje miejscowy skurcz
naczyń krwionośnych, które zaopatrują określony
obszar skóry, co z kolei przyczynia się do
zmniejszenia ukrwienia przez zwolnienie przepływu
krwi- jest to miejscowa obrona przed wychłodzeniem
całego organizmu. Do miejsc szczególnie narażonych
na odmrożenia zaliczyć można: stopy, dłonie, nos,
uszy, policzki czy brodę.
Stopnie odmrożeń
1. Zaczerwienienie skóry, która następnie staje się blada lub woskowa. Po
ok. 3 godzinach pojawia się obrzęk, który utrzymuje się do 10 dni. Od 5
dnia towarzyszy mu złuszczanie skóry. Przez wiele miesięcy może
utrzymywać się nadmierne pocenie i mrowienie odmrożonych części
ciała.
2. Pierwszymi objawami są przekrwienie i obrzęk. Po 2 tygodniach powstają
pęcherze, które odpadają po 3 tygodniach. Przez kilka miesięcy utrzymują
się nadwrażliwość skóry.
3. Uszkodzenie dotyczy całej skóry. Powstają pęcherze i strupy, a po ich
odpadnięciu

ubytki

tkanek

gojące

się

przez

ziarninowanie

i naskórkowanie. Po wygojeniu powstają trwałe przebarwienia skóry.
Przez szereg tygodni mogą utrzymywać się bóle i mrowienie.
Odmrożenie obejmuje skórę, tkankę podskórną, mięśnie a nawet kości.
Martwica głęboka, której ulegają np. palce, uszy lub nos. Leczenia tego rodzaju
zmian polega na chirurgicznym usunięciu martwych tkanek.

Pierwsza pomoc
Co należy robić?
1. Poszkodowanego

należy

niezwłocznie

przenieść

do

ciepłego

pomieszczenia,
2. Przy

powierzchownych

odmrożeniach

pierwszą

czynnością

jest

rozluźnienie obcisłej odzieży i rozsznurowanie butów, co zmniejszy ucisk
na odmrożone okolice ciała i poprawi ich ukrwienie.
3. Odmrożone obszary należy stopniowo ogrzewać.
4. Najkorzystniejsze

jest

ogrzewanie

ciepłem

własnym

człowieka,

zmarznięte dłonie można wsunąć np. pod pachy.
5. Należy zadbać o dodatkowe okrycie poszkodowanego.
6. Można zanurzyć odmrożone kończyny w wodzie o temperaturze nie
wyższej niż 40-42°C, wyższa temperatura może spowodować oparzenie.
7. Poszkodowanemu podawać ciepłe napoje z dużą zawartością cukru.
8. Powierzchnie odmrożeń należy zaopatrzyć jałowym opatrunkiem.
9. Pacjenta należy ułożyć w pozycji zapobiegającej uciskowi na nerwy
obwodowe kończyn.
10.W przypadku odmrożenia bez równoczesnego wychłodzenia całego ciała
można wykonywać czynne ruchy dotkniętymi kończynami, nie wolno
wykonywać ruchów biernych.
Czego nie wolno robić?
1. W przypadku głębokich odmrożeń nie zaleca się żadnych czynności
mających na celu ogrzanie odmrożonych powierzchni.
2. Jeśli wytworzyły się pęcherze, nie wolno ich przekłuwać ani uciskać.
3. Nie należy stosować nacierania śniegiem odmrożonych okolic.
4. Nie należy podawać poszkodowanemu napojów alkoholowych.
5. Poszkodowany nie powinien palić papierosów.

6. Pacjent z odmrożonymi nogami nie powinien chodzić, ponieważ praca
mięśni wymaga zwiększonego ukrwienia, a zwężone naczynia mogą temu
nie podołać.
7. Nie należy nacierać i masować odmrożonych miejsc, gdyż nie powoduje
to wzrostu temperatury a jest przyczyną utraty ciepła.

Zapobieganie
W zapobieganiu odmrożeniom podstawową rolę
odgrywa ubiór, który powinien chronić prze wiatrem,
wilgocią i dobrze izolować termicznie, dlatego
najlepsza metodą jest ubieranie „na cebulkę”. Poza
tym bardzo ważne jest nakrycie głowy, gdyż organizm
traci większą część swojego ciepła właśnie przez skórę
głowy. Niezbędne jest również właściwe zaopatrzenia
kończyn najlepiej w rękawice warstwowe. Przed
wyjściem na mróz nie wolno spożywać alkoholu.
Odsłonięte

okolice

(twarz,

usta)

powinno

się

natłuszczać odpowiednimi kremami, ponieważ tłuszcz
zabezpiecza przed działaniem zimna

Wychłodzenie
Organizm
więcej

stałą

człowieka

utrzymuje

temperaturę,

nawet

mniej
mimo

zmieniających się warunków otoczenia. Czasami
jednak

jesteśmy

narażeni

na zimno

zbyt

intensywne, lub trwające po prostu za długo, żeby mechanizmy regulujące
temperaturę

mogły

skutecznie

zadziałać.

Pojawia

się

wychłodzenie

i odmrożenia. Jak możemy wówczas pomóc?
Kiedy grozi nam wychłodzenie organizmu?
Czynniki, które mogą do tego doprowadzić, to wbrew pozorom nie tylko
silny mróz – ale także:
• przemoczone ubranie;
• zbyt ciasna odzież (np. buty), utrudniająca krążenie krwi;
• alkohol, który wbrew obiegowej opinii wcale nie rozgrzewa
organizmu;
• przemęczenie i niedożywienie, zmniejszające naszą ogólną odporność;
• silny, przenikliwy wiatr, nawet przy względnie niewielkim mrozie.
Oczywiście – czas, przez jaki działają na nas te czynniki, też jest bardzo istotny.
Im dłużej, tym ryzyko znacznego wychłodzenia organizmu większe.
Ze znacznym wychłodzeniem organizmu najczęściej wiążą się także niewielkie
lub bardziej rozległe odmrożenia.

Jakie są główne objawy wychłodzenia, czyli hipotermii?
Kiedy organizm przestaje sobie radzić z utratą ciepła, spada temperatura ciała.
Można zaobserwować wówczas między innymi:
• bladość skóry – staje się ona niemal biała, wygląda nieco jak wosk;
• znaczne ochłodzenie skóry – można je łatwo wyczuć na dłoniach, rękach,
ale także np. na tułowiu;
• niekontrolowane przez poszkodowanego drżenie całego ciała;
• dezorientację i senność, kiedy temperatura ciała znacznie spadnie;
• mogą występować miejscowe odmrożenia (o nich powiemy sobie
za chwilę).
Co możemy zrobić, jeśli obserwujemy takie zmiany?
• przenosimy poszkodowanego do cieplejszego, ale NIE gorącego
pomieszczenia (nie wolno zbyt szybko podnosić temperatury!);
• zdejmujemy bezwzględnie przemoczone ubranie i zmieniamy je na suche;
• izolujemy poszkodowanego od podłoża, np. kładąc go na suchym kocu
czy materacu;
• okrywamy suchym kocem lub folią termiczną;
• jeśli poszkodowany jest przytomny, a wychłodzenie niewielkie, możemy
podać coś ciepłego do picia;
• przy znacznym wychłodzeniu nie podajemy żadnych płynów ani leków,
skupiamy się na ogrzaniu centralnej części ciała (tułowia, klatki
piersiowej, brzucha, pleców);
• zapewniamy pomoc medyczną, szczególnie jeśli mamy do czynienia
z dzieckiem, osobą starszą, bądź cierpiącą z powodu chorób przewlekłych
albo niedożywienia.

Czego absolutnie nie wolno robić:
• nacierać śniegiem – pogłębia to wychłodzenie ciała!
• masować i rozgrzewać kończyn, jeśli wychłodzenie jest znaczne –
powoduje to pobudzenie krążenia i zimna krew z kończyn trafia do serca,
co może się skończyć nawet jego zatrzymaniem!
• namawiać poszkodowanego do ruszania się – z tego samego powodu, co
powyżej;
• podawać alkoholu – błyskawicznie pogłębi problemy spowodowane
wychłodzeniem.

Udar cieplny
Udar cieplny to stan chorobowy, który powstaje na
skutek

przegrzania

organizmu.

Na

jego

wystąpienie

najbardziej narażone są osoby starsze oraz dzieci. Także
osoby

wykonujące

nadmierny

wysiłek

fizyczny

oraz

wystawione na działanie promieni słonecznych chronić się
przed udarem cieplnym.
Objawy:
• utrata przytomności,
• gorączką sięgającą nawet do 43 stopni Celsjusza,
• utrata potliwości (wówczas następuje szybki wzrost gorączki),
• nudności,
• wymioty,
• bóle głowy i zaburzenia widzenia,
• zaczerwieniona, gorąca skóra,
• obniżone ciśnienie krwi,
• obfite pocenie się na początku,
• ogólne osłabienie,
• utrata przytomności,
• zaburzenia oddychania.

Leczenie:
• należy jak najszybciej wezwać pogotowie,
• powinniśmy przenieść chorego w zacienione miejsce, ułożyć w pozycji
półsiedzącej i rozebrać,

• należy obniżać temperaturę ciała chorego poprzez okładanie jego ciała
woreczkami z lodem, gąbką maczaną w zimnej wodzie lub owinięcie
wilgotną tkaniną (sprawdzając co kilka minut temperaturę ciała chorego
i przerwać schładzanie, gdy osiągnie ona 38 stopni Celsjusza)
-ważne jest także masowanie kończyn, aby przywrócić prawidłowe
krążenie krwi
• do picia podajemy wyłącznie lekki roztwór soli (nie wolno podawać
żadnych leków ani alkoholu!).

Ciała obce

W oku:
Nie wolno zaciskać powiek ani przecierać oka.
Należy odchylić najpierw górną , a później dolną powiekę i spróbować
delikatnie usunąć obce ciało narożnikiem złożonej chusteczki lub gazy. Jeżeli
ciało obce wbiło się w gałkę oczną należy unieruchomić obydwoje oczu na oko
w którym utkwiło obce ciało, nałożyć tampon z gazy obandażować je, stosując
obwój kolisty głowy i niezwłocznie udać się po pomoc do okulisty lub
najbliższego lekarza
W nosie:
Jeżeli utkwiło w przewodzie nosowym niedawno warto spróbować je
wydmuchać, zatkawszy uprzednio palcem przewód drożny jeśli próba się nie
powiedzie, należy udać się po pomoc lekarską. Jeśli znajduje się w nosie dłużej
zapewne spęczniało wydmuchanie staje się zatem niemożliwe konieczna jest
wówczas interwencja lekarza.
W uchu:
Samodzielnie usuwać można wyłącznie drobne owady przepłukując ucho
letnią wodą zdecydowana większość przypadków wymaga interwencji lekarza.
W skórze:
Wiór,

drzazgę

lub

opiłek

metalu

można

usunąć

pęseta

lub

wysterylizowaną igłą, następnie należy lekko ucisnąć okolice rany, aby

spowodować krwawienie i odkazić ranę wodą utlenioną lub innym dostępnym
środkiem (spirytusowym salicylowym wodą kolońską lub czystym alkoholem).
Rany powstałe po usunięciu drzazgi lub opiłków często ropieją należy stosować
miejscowe kąpiele zranionych części ciała w ciepłej wodzie z mydłem. Obce
ciała które tkwią blisko stawów lub dużych naczyń krwionośnych albo których
rozmiar jest znaczny mogą wywoływać dodatkowe objawy np. przykurcz,
drżenie niezbędną jest wówczas interwencja lekarska. Pomoc lekarska jest
niezbędna także wtedy, gdy usuniecie obcego ciała sprawia trudność.
Ciało obce w przełyku lub drogach oddechowych gdy niedrożność dróg
oddechowych jest częściowa poszkodowany może mówić, kiwać głową
i częściowo skutecznie oddychać; zachęć go do kaszlu, odksztuszania i obserwuj
• gdy poszkodowany wykonuje ograniczone wdechy i wydechy, ale nie jest
w stanie nic powiedzieć, należy silnie uderzać go w plecy między
łopatkami do 5 razy
• gdy takie postępowanie nie przynosi skutku, należy zastosować do 5
uciśnięć nadbrzusza:
o ratujący staje z tyłu za poszkodowanym
o obejmuje go oburącz za brzuch w okolicy między pępkiem
i wyrostkiem mieczykowatym
o nagłym, mocnym ruchem przyciska poszkodowanego do siebie,
powodując gwałtowne uciśnięcie przepony
o dodatkowo umieszcza w czasie uścisku własne, zwinięte pięści
w dołku podsercowym.

Takie postępowanie powoduje gwałtowny, krótkotrwały, bierny wydech,
podczas którego ciało obce może być wyciśnięte z tchawicy.
• gdy poszkodowany traci przytomność i przewraca się, należy rozpocząć
PPŻ.

Postępowanie u dzieci

Po pierwsze: kładziemy dziecko na kolanie głową
w dół. Głowa lekko zwisa. Jedną ręką trzymasz
główkę, a drugą odsuwasz żuchwę niemowlęcia w
dół. Otwierasz mu po prostu usta kciukiem i jednym
lub

Po drugie: nadal odsuwasz żuchwę w dół, a
drugą

ręką

wykonujesz

pięć

MOCNYCH

uderzeń między łopatkami. To nie ma być
głaskanie,

ciało

obce

trzeba

zmusić

do

przesunięcia w stronę ust, uderzenie musi więc
być zdecydowane.

Po trzecie: odwracasz dziecko na plecy, układasz na
swojej ręce i trzymasz je lekko głową w dół. Dłonią
przytrzymujesz główkę od tyłu. Patrzysz, czy przedmiot
został usunięty (ewentualnie czy można go łatwo
wyjąć).

Po czwarte: jeśli nadal nie ma efektu, dwoma
palcami pięć razy uciskasz dziecko w dolnej
połowie

mostka

(bardzo

podobnie

jak

przy

reanimacji). Jeśli wyleciało, to dobrze, jeśli nie, to
przewracasz dziecko

z powrotem na

brzuch

i uderzasz między łopatkami tak jak poprzednio.
I znów na plecy i pięć uciśnięć mostka. I znów na
brzuch i klepiemy. I tak w kółko. Do skutku lub do
momentu, kiedy dziecko straci przytomność.
Jeśli udało się usunąć przedmiot, a dziecko jest nieprzytomne, kładziemy je
na boku i czekamy na karetkę. Chwilowo możemy odetchnąć.

Zatrucia – najczęstsze
przyczyny i pierwsza pomoc

Zatrucie: zespół patologicznych objawów spowodowanych szkodliwym
działaniem na ustrój substancji trujących zwanych truciznami.
Drogi wnikania trucizn do organizmu:
• przez przewód pokarmowy np. leki, alkohol, trucizny grzybów,
detergenty- środki pieniące się, substancje oleiste, produkty naftowe;
• przez układ oddechowy np. tlenek węgla;
• przez skórę i błony śluzowe np. atropina, pestycydy, substancje
żrące;
• przez tkanki miękkie np. narkotyki.
Przyczyny najczęstszych zatruć:
• tlenek węgla i gaz ziemny,
• leki,
• alkohol,
• środki czyszczące i piorące,
• grzyby kapeluszowe,
• stężone kwasy i zasady.
• brak szczelności instalacji gazowej;
• brak bezpiecznego miejsca przechowywania leków i środków
chemicznych;
• pozostawianie dzieci bez opieki.
A - ze względu na czas trwania i dawkę trucizny

B - ze względu na intencję zażycia trucizny.
W zależności od rodzaju zażytej trucizny objawy zatrucie mogą się
różnić. Jednak wśród najczęściej obserwowanych objawów zatrucia należy
wymienić:
•

bóle głowy,

•

zawroty głowy,

•

senność i zaburzenia świadomości,

•

zaburzenia widzenia,

•

uczucie zimna,

•

nudności i wymioty,

•

zaburzenia oddychania,

•

dreszcze,

•

gorączka.
płyn osłabiający działanie trucizny

rodzaj zatrucia
leki,

grzyby,

zatrucia woda z węglem lekarskim (aktywowanym)

pokarmowe
Kwasy

woda z białkiem kurzym (4 białka/szklankę), mleko

Zasady

woda z kwaskiem cytrynowym w stosunku 10:1

Jodyna

woda z mąką ziemniaczaną (zawiesina)

leki, zatrucia pokarmowe

woda z sokiem malinowym

Morfina

mocna herbata

Tab. Płyny podawane w zatruciach

Metody usuwania trucizny w zależności od drogi wnikania do ustroju:
• zatrucia pokarmowe: sprowokowanie wymiotów przez doustne podanie
lekko słonej wody; UWAGA!!! nie prowokować wymiotów u
nieprzytomnych i z napadem drgawek oraz nadciśnieniem;
• zatrucia oddechowe: zapewnienie dopływu świeżego powietrza, odcięcie
dopływu szkodliwego gazu;
• zatrucia przez skórne: zdjęcie odzieży i dokładne opłukanie skóry dużą
ilością wody, wykonanie opatrunku osłaniającego; UWAGA: nie
szorować skóry gąbką ani szczotką!

Zatrucia pokarmowe:
• pestycydami, toksynami bakterii (gronkowców, paciorkowców, bakterii
z grupy Salmonella);
Źródła zatrucia: pryskane owoce, nieświeże ryby, mięso, majonez, lody, kremy,
ciasta;
Objawy zatrucia: bóle głowy o charakterze tętnienia, ból brzucha, biegunki,
gorączka, nudności i wymioty;
Pierwsza pomoc: woda z sokiem malinowym, lekko słona woda w celu
wywołania wymiotów, woda z węglem lekarskim (podawać łyżeczką), okład na
głowę w przypadku gorączki, wezwanie pomocy lekarskiej.
• grzybami
Źródła zatrucia: sromotnik czerwony, sromotnik cytrynowy;
Objawy zatrucia: (zależne od rodzaju i ilości spożytego grzyba) bóle brzucha,
zaczerwienienie

twarzy,

niewydolność nerek, zgon;

ślinotok,

niepokój

psychiczny,

postępująca

Pierwsza pomoc: wywołanie wymiotów (zabezpieczyć treść wymiotów i resztki
spożywanych

pokarmów

do

badania),

woda

z

węglem

lekarskim,

natychmiastowe wezwanie pomocy lekarskiej.
• wilczą jagodą/ pokrzykiem
Źródła zatrucia: owoce wilczej jagody, dawka śmiertelna dla dziecka: siedem
jagód dla dorosłego: dwadzieścia jagód;
Objawy zatrucia: zaczerwienienie twarzy, uczucie suchości w ustach, szerokie
źrenice, przyspieszenie akcji serca, wysoka gorączka (40oC), zaburzenia
widzenia i słuchu, niepokój, utrata przytomności, śpiączka;
Pierwsza pomoc: wywołanie wymiotów, podanie mocnej herbaty, woda z
węglem lekarskim, okład na głowę w przypadku gorączki, natychmiastowe
wezwanie pomocy lekarskiej.
• jadem kiełbasianym
Źródła zatrucia: nieświeże konserwy (z wybrzuszonym denkiem)mięsne,
jarzynowe, rybne, dawka śmiertelna: 0,01ml;
Objawy zatrucia: (średnio po 24h od spożycia) bóle głowy i zawroty głowy,
postępujące osłabienie, zaburzenia widzenia, wzdęcie brzucha, zaparcia,
zatrzymanie

oddawania

moczu,

brak

perystaltyki,

porażenie

mięśni

oddechowych;
Pierwsza pomoc: natychmiastowe wezwanie pomocy lekarskiej, zabezpieczenie
treści wymiotów i resztek pokarmowych;
• toksynami roślinnymi
Źródła zatrucia: liście lub owoce jemioły, cisu, gwiazdy betlejemskiej, tui,
oleandra;
Objawy zatrucia: zaburzenia widzenia i słuchu, halucynacje słuchowe
i wzrokowe, zaburzenia oddechowe, utrata przytomności;
Pierwsza

pomoc:

sprowokowanie

wymiotów,

zabezpieczenie

i dopływu świeżego powietrza, wezwanie pomocy lekarskiej.

oddechu

• Detergentami
Źródła zatrucia: środki czystości, środki piorące;
Objawy zatrucia: ból gardła, bolesne przełykanie, uczucie szczypania
i pieczenia w gardle i przełyku, ślinotok;
Pierwsza pomoc: usunięcie resztek substancji trującej z jamy ustnej, płukanie
jamy ustnej, podanie niewielkiej ilość płynów do picia, wezwanie pomocy
lekarskiej. UWAGA: nie prowokować wymiotów!
• stężonymi kwasami lub zasadami
Źródła zatrucia: niezabezpieczone kwasy i zasady z akumulatorów, kwasy
stosowane do odrdzewiania, zasady stosowane do usuwania powłok
lakierniczych
Objawy zatrucia: oparzenia jamy ustnej, oparzenia przełyku i żołądka, ból
i pieczenie w obrębie ust i dalszych części układu pokarmowego, uczucie lęku,
pobudzenie psychoruchowe.
Pierwsza pomoc: przy spożyciu kwasów: podanie wody z białkiem kurzym,
mleka lub samej wody, szybki transport do szpitala; przy spożyciu zasad:
podanie wody z kwaskiem cytrynowym, szybki transport do szpitala.
• zatrucie tlenkiem węgla
CO- bezwonny i bezbarwny gaz powstający w wyniku niecałkowitego spalania
węgla i gazu ziemnego np. w piecach kaflowych wchodzący również w skład
spalin samochodowych;
Źródła zatrucia: wadliwe piece kaflowe i instalacje gazowe, spaliny
samochodowe nagromadzone w zamkniętym garażu;
Objawy zatrucia: senność, brak reakcji na zagrożenie, zaburzenia widzenia
i słuchu, bóle głowy, zawroty głowy, uczucie duszności, drgawki, zgon;
Pierwsza pomoc: odcięcie dopływu gazu i zapewnienie dopływu świeżego
powietrza i swobodnego oddychania, ocena funkcji życiowych i w razie
konieczności przeprowadzenie akcji reanimacyjnej, ułożenie nieprzytomnego w

pozycji bocznej ustalonej, natychmiastowe wezwanie pomocy lekarskiej.
UWAGA: nie włączać światła ani nie dzwonić dzwonkiem u drzwi, jeśli
czujemy ulatniający się gaz

Krwotok z nosa

Pierwsza pomoc przy krwotoku z nosa:
• Posadź ratowanego z głową lekko pochyloną do przodu (nie odchylaj
głowy do tyłu ponieważ powoduje to spływanie krwi do tchawicy lub
gardła, poza tym przy nisko ułożonej głowie krwawienie się nasila),
• Poinformuj poszkodowanego aby oddychał ustami,
• Uciskamy nos tuż poniżej części kostnej.
• Połóż na karku zimy okład np. nasączony zimną wodą ręcznik lub
owinięte w ściereczkę kostki lodu. Zimno spowoduje obkurczenie się
naczyń krwionośnych i zmniejszy się krwotok.
• Daj poszkodowanemu gazik lub chusteczkę którą ma przyłożyć sobie do
nosa
Jeżeli krwotok

jest

masywny, nie ustępuje po zastosowaniu wyżej

wymienionych środków (trwa dłużej niż 30 minut), doszło do urazu głowy i/lub
szyi lub gdy u ratowanego występują zaburzenia świadomości należy
natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Najprostsze czynności które może wykonać każdy :
czyli jak zmierzyć temperaturę i tętno.

Gdzie i jak prawidłowo mierzymy temperaturę.
Temperaturę warto zmierzyć, gdy wystąpią
objawy takie jak np.
•

dreszcze,

•

wypieki na twarzy,

•

błyszczące oczy,

•

złe samopoczucie,

•

przyspieszenie tętna i oddechu.

U osoby chorej temperaturę należy mierzyć 2 razy dziennie (rano w godzinach
7–8 i po południu w godzinach 16–17).
Pomiar można wykonać w następujących miejscach:
•

w dole pachowym – termometr umieszczamy pod pachą i przez cały czas
pomiaru przyciskamy go ramieniem. Prawidłowa temperatura w dole
pachowym wynosi około 36,6°C. Temperatura powyżej 37,5 °C oznacza
gorączkę;

•

w ustach – przed pomiarem należy odkazić termometr spirytusem
salicylowym lub alkoholem spożywczym i opłukać wodą. Końcówkę
wkładamy głęboko pod język i mierzymy temperaturę przy zamkniętych
ustach, uważając, by nie przygryzać termometru. Normalna temperatura
w ustach wynosi około 36,8 °C. Gdy wynosi powyżej 37,5 °C, można
mówić o gorączce;

•

w odbycie – pomiar jest tu najdokładniejszy i zaleca się go u małych
dzieci, które nie są w stanie utrzymać termometru w ustach. Prawidłowa
temperatura wynosi 37,1°C, natomiast powyżej 38°C to już gorączka.
Należy pamiętać, że termometrem używanym do pomiaru temperatury w
odbycie nie wolno mierzyć temperatury w innych miejscach;

•

w uchu – termometry uszne mierzą temperaturę błony bębenkowej w
ciągu kilku sekund. Zakresy temperatur są tu podobne jak w odbycie.

Czas pomiaru zależy od rodzaju termometru
Temperaturę zwykłym termometrem mierzymy przez około 3–4 minuty,
natomiast termometrem elektronicznym – do momentu usłyszenia sygnału
dźwiękowego.

Jak prawidłowo mierzyć tętno.

Tętno

można

badać

na

wszystkich

tętnicach przebiegających blisko pod skórą, np. promieniowej – w okolicy
nadgarstka, po jego wewnętrznej stronie w przedłużeniu kciuka; szyjnej –
poniżej kąta żuchwy; skroniowej – tuż przed uchem; grzbietowej stopy.
Osoba badana powinna siedzieć lub leżeć. Nie zaleca się pomiarów
bezpośrednio po wysiłku fizycznym i przeżyciach emocjonalnych.
Badanie tętna: Trzy palce środkowe układamy na skórę w miejscu, gdzie
przebiega jedna z wymienionych tętnic. Lekko uciskamy ułożone palce. Po
wyczuciu uderzeń, liczymy je przez 1 minutę (używamy sekundnika).
Zwracamy uwagę na napięcie tętna i jego rytm. Szybkość tętna to liczba uderzeń
serca na jedną minutę.
Tętno prawidłowe : Noworodek 130-140 ud/minutę, Dziecko ok.2lat 110-120
ud/minutę, Dziecko ok. 7 lat 80-90 ud/minutę, Człowiek dorosły 65-75
ud/minutę, Człowiek starszy ok. 60 ud/minutę.

Transport rannego

Taktyka czerwonej -podstawy
Ewakuacja i transport rannych. Najczęściej poszkodowani muszą być ze
względów bezpieczeństwa szybko przenoszeni z miejsca wypadku. Zawsze
jednak przenoszenie poszkodowanego wiąże się z ryzykiem zwiększenia urazu
lub pogorszenia się stanu jego zdrowia. Dlatego należy przenosić lub posuwać
poszkodowanych tylko w przypadku bezpośredniego zagrożenia, stosując
odpowiednie do urazów sposoby. Ratownikowi nie wolno ryzykować również
własnego

bezpieczeństwa

w

trakcie

przenoszenia

ofiary

wypadku.

Podstawowe zasady przenoszenia rannych i chorych.
W celu uniknięcia dodatkowych urazów u poszkodowanego, a także
zabezpieczenia zdrowia ratownika wypracowano kilka zasad:
• Nie
należy
przesuwać
ratowanego,
jeżeli
nie
jest
to
absolutnie konieczne.
• Trzeba wyjaśnić poszkodowanemu, co robi ratownik, aby mógł z nim
współpracować.
•

Należy założyć, że ratowany nie może siedzieć ani stać bez pomocy.

•

Nie należy przenosić poszkodowanego, gdy jest dostępna pomoc na
miejscu.

• Zawsze trzeba się upewnić, czy wszyscy pomocnicy wiedzą co robić, aby
współdziałanie było sprawne.
• Gdy kilka osób przenosi poszkodowanego, tylko jedna wydaje polecenia.

Prowadzenie lekko poszkodowanego.
• Jeżeli poszkodowany jest przytomny, zdolny do chodzenia, podpiera się
go przy chodzeniu.
• Należy stanąć po stronie zranienia, przełożyć jego rękę wokół swojej szyi
i chwycić za nadgarstek. Drugą ręką trzeba go objąć wokół talii i chwycić
za pasek lub ubranie.
• Marsz

rozpoczyna

się

nogą

od

strony

poszkodowanego.

Przenoszenie poszkodowanego sposobem "na barana".
Przytomnego o małej masie ciała, niezdolnego do chodzenia można
przenieść sposobem „na barana”. W tym celu należy kucnąć przed
poszkodowanym, przełożyć jego ręce przez szyję, chwycić pod kolana.
Następnie należy powoli i ostrożnie wstać.
Przenoszenie poszkodowanego tzw. sposobem matczynym.
Przytomnego o małej masie ciała, niezdolnego do chodzenia można
przenieść również sposobem „matczynym”. W tym celu należy chwycić
poszkodowanego jedną ręką pod kolana, a drugą podtrzymywać plecy.
Dla ustabilizowania rannego można przerzucić prawą jego rękę przez
swoją szyję.
Przenoszenie poszkodowanego tzw. sposobem strażackim.
Przenoszenie tzw. sposobem strażackim polega na tym, że ratownik na
stojąco pochyla się nad poszkodowanym, tym samym opierając jego
głowę na swoich plecach. Lewą rękę przekłada na wysokości kolana
przez nogi poszkodowanego. Dłonią tejże ręki obejmuje za lewe kolano
poszkodowanego. Wykonując ww. czynność ratownik jednocześnie swoją
prawą ręką chwyta za nadgarstek lewej ręki poszkodowanego i przeciąga
tą rękę przez swoją szyję. Następnie ratownik powoli wraca do postawy

wyprostowanej. Teraz należy lewą ręką objąć obie nogi na wysokości
kolan i poszkodowany jest gotowy do transportu.

Przenoszenie

poszkodowanego

przez

2

osoby

sposobem „na

krzesełko".
Jeżeli

jest

dwóch

ratowników,

wówczas

najlepiej

przenosić

poszkodowanego, stosując „krzesełko” dwuręczne. W tym celu ratownicy
kucają twarzami do siebie (plecy wyprostowane) po obu stronach
poszkodowanego. Krzyżują ręce za plecami poszkodowanego i chwytają
za pasek. Drugą parę rok przesuwają pod kolanami poszkodowanej osoby,
chwytając się za nadgarstki, przesuwają je pod środek ud. Podnoszą się
równocześnie, pamiętając o wyprostowanych plecach. Przenoszenie
poszkodowanego przez 2 osoby "na ławeczce". Przenoszenie sposobem
„na ławeczce” polega na tym, że ratownicy kucają po obu bokach
poszkodowanego twarzami do siebie. Chwytają się wzajemnie za
nadgarstki, pod udami poszkodowanego oraz za jego plecami.
Poszkodowany obejmuje ratowników za szyję. Przenoszą go w pozycji
lekko odchylonej do tyłu.

Budowa improwizowanych noszy.
W przypadkach koniecznych można wykonać prowizoryczne nosze
z drążków i kurtek lub marynarki. W tym celu należy wsunąć drążki przez
odwrócone do wewnątrz rękawy. Kurtkę (marynarkę lub płaszcz) należy
dokładnie zapiąć. W podobny sposób można skonstruować nosze
prowizoryczne

z

drążków

i

pasów,

koców,

ręczników,

taśm,

prześcieradeł, itp. Za nosze mogą posłużyć drzwi, blaty stołów, szerokie
deski.

Bandażownictwo

Apteczka
Wyposażenie
Apteczka może zawierać następujące składniki:
•

Opatrunki (aplikowane bezpośrednio na rany):
o

Plastry opatrunkowe

o

Gaza opatrunkowa (sterylna, do opatrywania dużych ran i urazów)

o

Kompresy z gazy (sterylne, do opatrywania mniejszych ran)

o

Kompresy oczne (do przykrywania ran oka)

o

Opatrunki nieprzywierające (na duże rany, otarcia i wtedy, gdy
pożądana jest mała adhezja)

o
•

Opatrunki hydrożelowe na oparzenia

Bandaże i opaski
o

Bandaże dziane (sterylne, nieelastyczne, absorbujące płyny, do
przytrzymywania opatrunku)

o

Bandaże elastyczne (zazwyczaj niejałowe, do unieruchamiania
zwichnięć, złamań oraz do wykonywania opatrunku uciskowego)

o Przylepce
o Chusty trójkątne (do wykonywania temblaków, unieruchomień,
opatrunków uciskowych)
Inne wyposażenie:
o

Woda utleniona

o

Rękawiczki jednorazowe, mogą być wykonane z lateksu, winylu,
bądź gumy nitrylowej

o

Ustnik do sztucznego oddychania

o

Agrafki

(do

małych

napraw,

zapinania

bandaży,

chust,

przytrzymywania opatrunku)
o

Latarka

o

Nożyczki z tępym końcem (do cięcia opatrunków, pasów
bezpieczeństwa, ubrań)

o

Pęseta

o

Koc termiczny- koc ratunkowy jest zarówno ochroną dla
poszkodowanego przed zimnem (hipotermia, załamanie się lodu,
przechłodzenie organizmu) jak również pomaga w przypadkach
przegrzania (udar cieplny, słoneczny).

Apteczki profesjonalne zawierają zwykle znaczną ilość materiałów
opatrunkowych, ale także :
o

Kołnierz ortopedyczny

o

Ambu / Maskę twarzową

o

Aparat do płukania oka

o

Szyny do unieruchamiania złamań

o

Flary ostrzegawcze, Światła chemiczne

Pierwsza pomoc
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