
Związek Harcerstwa Polskiego 
 

Pierwsza pomoc w nagłych                                         
wypadkach 



Obowiązek udzielania pierwszej 
pomocy 

• Kto człowiekowi znajdującemu się w po-
łożeniu grożącym niebezpieczeństwem 
utraty życia lub zdrowia nie udziela 
pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia 
siebie na niebezpieczeństwo utraty życia 
albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu-
podlega karze pozbawienia wolności do lat 
trzech 
 



Obowiązek udzielania pierwszej 
pomocy 

• Nie popełnia przestępstwa ten, kto 
nie udziela pomocy, do której jest 
konieczne poddanie się zabiegowi 
lekarskiemu, albo w warunkach, w 
których możliwa jest niezwłoczna 
pomoc ze strony instytucji lub osoby 
bardziej do tego powołanej. 
 



Czynności początkowe ratownika 

• Zabezpieczenie miejsca wypadku 
• Segregacja rannych 
• Ocena stanu poszkodowanych 
• Ewentualna ewakuacja z zagro- 

żonego terenu 
 



Postępowanie ratownika 

 Schemat 1

unieruchomienie złamań
zwalczanie wstrząsu
opatrywanie ran
stała kontrola czynności życiowych

Dalsze czynności ratunkowe

Tamowanie większych krwawień

Utrzymana świadomość



Postępowanie ratownika 

 Schemat 2

unieruchomienie złamań
zwalczanie wstrząsu
opatrywanie ran
stała kontrola czynności życiowych
wezwanie pogotowia ratunkowego

Dalsze czynności ratunkowe

Ułożenie w pozycji bocznej ustalonej

Oddech samoistny

Po przywróceniu oddechu i krążenia
ułożenie w pozycji bocznej ustalonej

W razie konieczności reanimacja
krążeniowo-oddechowa

Sztuczne oddychanie

Odchylenie głowy do tyłu

Bezdech

Kontrola oddechu

Brak przytomności



DZIECI – DOROŚLI 
RÓŻNICE 



Algorytm postępowania w NZK 
u osób dorosłych 

NIE REAGUJE 

 Zawołaj o pomoc 

Udrożnij drogi oddechowe 
  

BRAK PRAWIDŁOWEGO ODDECHU 
 

Zadzwoń na numer 112 

30 uciśnięć 
klatki piersiowej 

2 oddechy ratownicze 
30 uciśnięć klatki piersiowej 



Algorytm postępowania w NZK 
u dzieci 

NIE REAGUJE 

Zawołaj o pomoc 

Udrożnij drogi oddechowe 

 
BRAK PRAWIDŁOWEGO ODDECHU 

 
!!! 5 oddechów ratowniczych !!! 

30 uciśnięć 
klatki piersiowej 

2 oddechy ratownicze 
30 uciśnięć klatki piersiowej 



dzieci powyżej 1 roku życia 
 
 

•uciskamy na środku klatki piersiowej  
    ( dwa palce powyżej wyrostka  
    mieczykowatego ) 
•wykonujemy to jedną ręką 
     z częstotliwością  
     ok. 100 - 120/min. 
•tak aby mostek ugiął się  
     ok. 3-4 cm 



• dzieci poniżej 1 roku życia 

•uciskamy na środku klatki 
 piersiowej ( jeden 
 palec poniżej linii 
 sutkowej ) 
•wykonujemy to dwoma 
 palcami 
•z częstotliwością  
    powyżej 120/min. 
•tak aby mostek ugiął się  
     ok. 2 cm w dół 



NIE REAGUJE 

Zawołaj o pomoc 

Udrożnij drogi oddechowe 

 
BRAK PRAWIDŁOWEGO ODDECHU 

 

Zadzwoń na numer112* 

30 uciśnięć 
klatki piersiowej 

2 oddechy ratownicze 
30 uciśnięć klatki piersiowej 



• Upewnij się , że nic Ci nie zagraża  
• Pamiętaj, że bezpieczeństwo 
    ratownika jest najważniejsze 

•Delikatnie potrząśnij 
za ramiona 
• Zapytaj głośno : 
„Co się stało” 
• Oceń stan 
przytomności  
pacjenta 



•  Rozejrzyj się i zawołaj 
pomoc 
•  Używaj tonu i trybu 
nakazującego 
•  Łatwiej udzielać pomocy 
w dwie osoby  

 

•Delikatnie odchyl  
głowę do tyłu 
 Sprawdź czy ma coś 
w ustach 
 Unieś brodę do góry 



•  Oceniaj oddech 
    słuchem, 

wzrokiem, czuciem 
•  Oceniaj oddech nie 

dłużej niż 10 s 
 



•  Jeśli poszkodowany nie reaguje  
    i nie oddycha prawidłowo zadzwoń 

po pomoc…999 lub …112 
•  Dalej przystąp do czynności  
     ratunkowych 

 



•Decyzję o rozpoczęciu 
resuscytacji krążeniowo-

oddechowej (BLS) podejmuje 
się, gdy poszkodowany nie 

reaguje i nie oddycha 
prawidłowo 



•  Układamy ręce centralnie 
 na klatce piersiowej 
•  Uciskamy tylko mostek 
  klatki piersiowej 
•   Uciskamy tylko podstawą  
  dłoni 
•  Uciskaj klatkę piersiową 
 30 razy 
•  Tak, aby mostek ugiął się 
 ok. 3 – 4 cm w dół 
•  W tempie 100 / min 

 



•  Delikatnie odchyl   głowę 
do tyłu 

•  Unieś brodę do góry 

 

• Uciśnij płatki nosa 
 

• Wprowadź powietrze 
 delikatnie, narastająco 
 
• Obserwuj czy unosi 
 się klatka piersiowa  



W przypadku osoby dorosłej  
stosunek uciśnięć  

klatki piersiowej do oddechów ratowniczych 
 wynosi 30 x 2 

•Kontynuuj BLS do czasu, gdy : 
 
•Na miejscu pojawia się wykwalifikowane służby 
medyczne i przejmą działania 
 

•Poszkodowany będzie dawał oznaki życia 
 
•Do czasu aż nie opadniesz z sił 



OPARZENIA 
UDAR CIEPLNY 

• OPARZENIE 
 uszkodzenie tkanki do martwicy włącznie 
na skutek działania czynnika: 

TERMICZNEGO  
 
CHEMICZNEGO  
 
ELEKRTYCZNEGO 
 
PROMIENIOWANIA UV 
 
PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO 



OPARZENIA TERMICZNE 
• PŁOMIENIE 
• GORĄCE PŁYNY 
• ROZGRZANE CIAŁA STAŁE 
• PARA WODNA /b. duże ciepło parowania/ 

 
OPARZENIA TERMICZNE I STOPNIA 

ZACZERWIENIENIE 
BÓL 
OBRZĘK  OPARZENIA TERMICZNE II STOPNIA 

ZACZERWIENIENIE, BÓL 
OBRZĘK,  
PĘCHERZE, SĄCZENIE PŁYNU  
CZUCIE ZACHOWANE 

OPARZENIA TERMICZNE III STOPNIA 
SKÓRA BIAŁA LUB SZARA 
SILNY BÓL 
BRAK CZUCIA-TYLKO W MIEJSCACH 
MARTWICY 
 



OPARZENIA TERMICZNE 

POSTĘPOWANIE 
• przenieś poszkodowanego w bezpieczne miejsce 
• usuń opaloną odzież, obrączki z chorych miejsc 
• płucz oparzone okolice w zimnej wodzie na ok. 15 – 30 min 
• uwaga na wychłodzenie 
• okryj oparzone okolice jałowym opatrunkiem lub 

opatrunkiem hydrożelowym 
• kontroluj podstawowe parametry życiowe, zabezpiecz przed 

utratą ciepła 
• ew. pozycja przeciwwstrząsowa 



OPARZENIA CHEMICZNE 

• silny ból 
 

• zaczerwienienie skóry 
 

• pęcherze i łuszczenie się skóry 
 

• bóle w jamie ustnej i klatce piersiowej 
 

• duszność, kaszel, wymioty 
 

• pieczenie w gardle 
 

 



POSTĘPOWANIE 
 

• miejsca oparzone spłukać obficie wodą przez 15 - 30 
min.  -uwaga na wychłodzenie 

• strumień wody powinien być delikatny 
• zdejmij odzież mającą kontakt z substancją 

chemiczną 
• założyć czysty opatrunek jałowy 
• nie  wyrzucaj opakowań po substancji chemicznej, 

która była przyczyną poparzenia 
• nie ścieraj i  nie zdzieraj ze skóry mas plastycznych, 

smoły 
• nie przekłuwaj pęcherzy 
• nie neutralizuj kwasów zasadami i odwrotnie 

 
 



OPARZENIA ELEKTRYCZNE 

POSTĘPOWANIE 
• odetnij od źródła prądu poszkodowanego 
• sprawdź czy poszkodowany oddycha  
• jeśli nie natychmiast rozpocznij reanimację 
• miejsca oparzone schłodź zimną wodą i nałóż 

jałowy 
  opatrunek  
• zabezpiecz poszkodowanego przed utratą ciepła 



OPARZENIA ELEKTRYCZNE PRĄDEM 
POWYŻEJ 1000 V  

 
 POSTĘPOWANIE 

• powiadom jak najszybciej służby 
energetyczne 

• do momentu odcięcia prądu nie dotykaj 
poszkodowanego ani przedmiotów 
mogących być pod napięciem 

• zjawisko napięcia krokowego 
• ODŁĄCZENIE OD ŹRÓDŁA PRĄDU LUB 

EWAKUACJA  OFIARY  ZE STREFY  
ZAGROŻENIA 

 
 
 



POSTĘPOWANIE 
 

• KONTROLA CZYNNOŚCI ŻYCIOWYCH 
•   ZACHOWANE 

–  wezwanie pogotowia ratunkowego 
–  ułożenie na boku 
–  postępowanie przeciwwstrząsowe 

•  BRAK 
–  wezwanie pomocy 
–  zabiegi ratownicze (BLS) 
 



UDAR CIEPLNY 
• spowodowany jest przegrzaniem organizmu na skutek 

przebywania w bardzo gorącym otoczeniu 
 lub w wyniku niewydolnych mechanizmów termoregulacji 

Objawy 
 

•bóle i zawroty głowy 
 
•złe samopoczucie, osłabienie, 
wymioty 
 
•zaburzenia świadomości 
 
•pogorszenie reakcji na bodźce 
 
•szybkie tętno 
 
•podwyższona temperatura ciała 
powyżej 



POSTĘPOWANIE 

• przenieść poszkodowanego  
    do chłodnego miejsca 

 
• wezwać pogotowie ratunkowe 

 
• obniżyć temperaturę ciała    

poszkodowanego 
 

• kontrolować funkcje życiowe 
 



OPARZENIA 

• przenieś poszkodowanego w bezpieczne miejsce 
• usuń opaloną odzież, obrączki z chorych miejsc 
• płucz oparzone okolice w zimnej wodzie na ok. 15 

– 30 min 
• uwaga na wychłodzenie 
• okryj oparzone okolice jałowym opatrunkiem lub 

opatrunkiem hydrożelowym 
• kontroluj podstawowe parametry życiowe, 

zabezpiecz przed utratą ciepła 
• ew. pozycja przeciwwstrząsowa 

 



• rozpoznanie niedrożności dróg oddechowych jest kluczem 
do sukcesu 

• ciało obce może być przyczyną częściowej lub całkowitej 
niedrożności dróg oddechowych 

• bardzo ważne jest zapytanie przytomnego poszkodowanego 
:  

    „Czy się zadławiłeś?” 



• Częściowa niedrożność dróg oddechowych:   
odpowiada na pytania, może mówić, kaszleć, oddychać, może 

być słyszalny świst oddechowy 
 

• Całkowita niedrożność dróg oddechowych: 
nie może mówić, oddychać, może kiwać głową, może być 

nieprzytomny 
 



• POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZADŁAWIENIA 
JEST TAKIE SAMO U DOROSŁYCH JAK I U DZIECI 
POWYŻEJ 1 ROKU ŻYCIA 

• JEŻELI POSZKODOWANY MA OBJAWY 
CZĘŚCIOWEJ NIEDROŻNOŚCI DRÓG 
ODDECHOWYCH: 
!!! ZACHĘCAJ GO DO KASZLU I NIE RÓB NIC 
WIĘCEJ !!! 



JEŻELI POSZKODOWANY MA OBJAWY CAŁKOWITEJ 
NIEDROŻNOŚCI, ALE JEST PRZYTOMNY: 

 
• zastosuj do 5 uderzeń w okolicę międzyłopatkową 
• po każdym uderzeniu sprawdź, czy ciało obce nie 

wydostało się na zewnątrz 
• jeżeli 5 uderzeń w okolicę międzyłopatkową 
    jest nieskuteczne, zastosuj do 5 uciśnięć nadbrzusza 
• po każdorazowym uderzeniu między łopatki czy 

uciśnięciu nadbrzusza należy sprawdzić czy 
czynność ta była skuteczna 

• wykonujemy te zabiegi do czasu gdy pacjent zacznie 
prawidłowo oddychać lub straci przytomność 

 
 

 



JEŻELI POSZKODOWANY MA OBJAWY  
CAŁKOWITEJ NIEDROŻNOŚCI , STRACI PRZYTOMNOŚĆ: 

 
• natychmiast wezwij fachową pomoc 
 
• sprawdź jamę ustną poszkodowanego 
 
• rozpocznij resuscytację krążeniowo – oddechową  
    od 30 uciśnięć klatki piersiowej (bez względu na obecność 

tętna) 
 



Dorośli i dzieci : 
 
•  namawianie do kaszlu 
 
• 5 uderzeń międzyłopatkowych 
 
• 5 ucisków nadbrzusza 
 
• RKO 

 



ZŁAMANIA 
• jest to przerwanie ciągłości tkanki kostnej w 

wyniku urazu przekraczającego granicę jej 
elastyczności 

 
PODZIAŁ ZŁAMAŃ: 
o OTWARTE  
o ZAMKNIĘTE : 

– PROSTE 
– WIELOODŁAMOWE 
– TYPU  ” ZIELONA GAŁĄZKA” 

 



 
ZŁAMANIE ZAMKNIĘTE-PROSTE 
- czyste złamanie lub pęknięcie kości 

 
 

ZŁAMANIE ZAMKNIĘTE- WIELOODŁAMOWE 
- złamanie kości w wielu miejscach na raz 

ZŁAMANIE ZAMKNIĘTE  TYPU  
„ZIELONEJ GAŁĄZKI” 
- występuje przeważnie u małych 
dzieci 

ZŁAMANIE OTWARTE 
rany spowodowane pękniętymi 
kośćmi  
  w wyniku przemieszczenia 



OBJAWY 
 

POSTĘPOWANIE 

•zatamowanie krwotoków i zabezpieczenie przed infekcją 
w złamaniach otwartych 
•ustawienie kończyny w pozycji fizjologicznej ( z 
naciągiem)  
•unieruchomienie kończyny zgodnie zasadą POTTA 
•zakaz podawania posiłków i napojów 



ZASADA  POTTA 

• unieruchomienie zakłada się w pozycji leżącej lub 
siedzącej 

• w złamaniu kości długich unieruchamia się dwa 
sąsiadujące ze złamaniem stawy 

•  przy złamaniu w stawie unieruchamia się 
względem siebie kości tworzące staw 
 



CO MOŻE TOWARZYSZYĆ ZŁAMANIOM ? 
 

 
• WSTRZĄS , spowodowany bólem lub 

krwotokiem 
• ZAKAŻENIA , w złamaniach otwartych 
• DODATKOWE ZRANIENIA , spowodowane 

przesuwaniem  odłamów kostnych  

 



 ZWICHNIĘCIA 
 

ZWICHNIĘCIE : 
• uraz stawu 
•  dochodzi do utraty kontaktu powierzchni 

stawowych  
• może towarzyszyć rozerwanie wiązadeł i torebki 

stawowej 
 
Procedura postępowania przy zwichnięciu  - tak jak 
 przy złamaniach. 

 



SKRĘCENIA 
 

SKRĘCENIE : 
• uraz stawu  
• dochodzi do naciągnięcia i naderwania 

torebki stawowej  oraz więzadeł 
• nie dochodzi do utraty kontaktu 

powierzchni stawowych 
 
Procedura postępowania przy skręceniu  –  

tak jak przy złamaniach 
 



ZRANIENIA ZEWNĘTRZNE 

• RANA - to przerwanie ciągłości skóry i/lub tkanek  
leżących głębiej 

RODZAJE RAN 
  

•postrzałowe 
•płatowe 
•otarcia 
•rąbane 

• cięte 
• szarpane 
• kłute 
• kąsane 
• tłuczone 
 
 

 



KRWAWIENIE 

• występuje w wyniku uszkodzenia naczyń tętniczych, żylnych 
oraz włosowatych a także przerwania ciągłości tkanki 
skórnej. 

Ze względu na specyfikę krwawienia możemy podzielić na: 

- krwawienia z przewagą krwi żylnej  (krwawienia żylne) 
 

- krwawienia z przewagą krwi tętniczej (krwawienia 
tętnicze) 
 

- krwawienia z naczyń włosowatych 



POSTĘPOWANIE 

- pozycja horyzontalna 
- uciśnij ranę bezpośrednio w miejscu           

krwawienia (unikaj bezpośredniego kontaktu z 
krwią) 

- doraźnie zatamować krwawienie przez uniesienie 
zranionej kończyny 

- założyć jałowy opatrunek uciskowy 
- zadzwoń po Pogotowie Ratunkowe 
- w razie potrzeby wdrożyć postępowanie 

przeciwwstrząsowe (komfort termiczny 



Opaskę uciskową 
tylko w ściśle określonych sytuacjach : 

 
 - amputacja urazowa 

- otwarte złamania z silnym krwawieniem 
- zmiażdżenie kończyny 
- wykrwawienie z zagrożeniem życia, jako następstwo 

nieskutecznego opatrunku uciskowego 
- doraźnie, jeśli zachodzi potrzeba jednoczesnego 

udzielania pomocy wielu rannym 
 



Opaska uciskowa 

• opaskę uciskową można stosować tylko na kończynach 
 powinna ona mieć kilka centymetrów szerokości  aby 

nie uszkadzała naczyń, nerwów i innych tkanek 
 po założeniu opaski uciskowej przytwierdzić kartkę  

z napisem informującym, że jest to opaska i godzinę założenia. 
dokładnie zapisać czas założenia ucisku 

 przy krwotokach z przedramion i podudzi aby 
tamowanie krwotoku było skuteczne-opaskę należy założyć 

odpowiednio na ramieniu lub udzie. 



KRWAWIENIE 

- pozycja horyzontalna 
- uciśnij ranę bezpośrednio w miejscu krwawienia 

(unikaj bezpośredniego kontaktu z krwią) 
- doraźnie zatamować krwawienie przez uniesienie 

zranionej kończyny 
- założyć jałowy opatrunek uciskowy 
- zadzwoń po Pogotowie Ratunkowe 
- w razie potrzeby wdrożyć postępowanie 

przeciwwstrząsowe (komfort termiczny) 
- opaska uciskowa tylko w określonych sytuacjach 

 



Dziękuje za uwagę 
 

Magdalena Serafin 

Opracowano na podstawie materiałów  
• programu „Bezpieczne życie’ 
• kursu Basic Life Support 
(rat.med. Jacek Chełstowski) 
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