
PIERWSZA POMOC PIERWSZA POMOC 
PRZEDLEKARSKAPRZEDLEKARSKA

 
 





Obowiązek udzielania pomocyObowiązek udzielania pomocy

Prawny obowiązek udzielania pomocy jest określony 
artykułem 162 kodeksu karnego, który w całości brzmi jak 
następuje:
§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym 
bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego 
uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia nie udziela 
pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej 
osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub poważnego 
uszczerbku na zdrowiu - podlega karze pozbawienia wolności 
do lat 3.
§ 2. Nie podlega karze, kto nie udziela pomocy, do której 
jest konieczne poddanie zabiegowi lekarskiemu, albo 
w warunkach, w których możliwa jest natychmiastowa pomoc 
ze strony instytucji lub osoby bardziej do tego powołanej.



Zasady udzielania pierwszej pomocy Zasady udzielania pierwszej pomocy 
na miejscu wypadkuna miejscu wypadku::

• Dbałość o bezpieczeństwo własne i innych (tłum).
• Ustalenie źródła zagrożenia życia ofiar.
• Próba zlikwidowania lub zmniejszenia 

bezpośredniego zagrożenia.
• Ustalenie ilości i stanu ofiar.
• Udzielenie pierwszej pomocy ofiarom.
• Opieka nad ofiarami wypadku do chwili przybycia 

pomocy medycznej.



    Zgłoszenie wypadkuZgłoszenie wypadku

1 Gdzie to się stało?
2 Co się stało?
3 Kiedy to nastąpiło?
4 Ile osób uczestniczyło w wypadku?
5 Kto zawiadamia o wypadku?



Wykaz wyposażenia Wykaz wyposażenia 
Apteczki Pierwszej PomocyApteczki Pierwszej Pomocy

PrzedlekarskiejPrzedlekarskiej
• Bandaże dziane różnej wielkości po 6 szt.
• Bandaże elastyczne różnej wielkości po 

jednej sztuce
• Przylepiec
• Prestoplast
• Gaza wyjałowiona (minimum po 4 opakowania 

różnych wielkości)
• Leko (chusteczki do dezynfekcji
• Gaziki sterylne różnej wielkości po 3 sztuki



Wykaz wyposażenia Wykaz wyposażenia 
Apteczki Pierwszej PomocyApteczki Pierwszej Pomocy

Przedlekarskiej c.d.Przedlekarskiej c.d.

• Rękawiczki
• Pałatka foliowa p. termiczna
• Chusta trójkątna
• Nożyczki, agrafka
• Ustnik do sztucznego
   oddychania



Badanie przedmiotowe = fizyczne
stwierdzenie stanu w jakim znajduje się dana osoba 
           na podstawie zaobserwowanych objawów

Metody badania przedmiotowegoMetody badania przedmiotowego
• oglądanie
• obmacywanie
• osłuchiwanie
• opukiwanie
• mierzenie
• wąchanie



Badanie przedmiotoweBadanie przedmiotowe

• świadomość - „Otwórz oczy!”
• oddech 
• kręgosłup szyjny
• głowa
• źrenice
• zapach z ust
• obojczyki



Badanie przedmiotowe c.d.Badanie przedmiotowe c.d.

• barki
• klatka piersiowa
• brzuch
• kręgosłup - „Złącz nogi!”
• miednica 
• kończyny dolne
• kończyny górne
• oddech

























CIŚNIENIE TĘTNICZE /RR - Riva Rocci/

Ciśnienie tętnicze to siła z jaką krew prze na ściany 
naczyń tętniczych.

RR jest zmienne:

• wzrasta - skurcz serca - ciśnienie skurczowe
• maleje - rozkurcz serca - ciś. rozkurczowe

•   140/90 mmHg



HIPERTONIA - HIPERTENSIO - nadciśnienie- 
>160/95-100
HIPOTONIA - HIPOTENSIO - niedociśnienie 
-<100/60

Wartość RR zależy od:

• ilości krwi krążącej
• pracy serca
• oporu naczyń
• wieku
• wysiłku fizycznego
• stanu emocjonalnego



                          ODDECH

Oddychanie, to całokształt procesów ciągle zachodzących    
w organizmie, a związanych z pobieraniem tlenu z powietrza   
   i wydychaniem końcowych produktów utleniania dwutlenku 
węgla i wody.Oddech składa się z fazy wdechu i wydechu.
                             12 - 20 / min
HIPERWENTYLACJA - oddech przyspieszony >40 / min
HIPOWENTYLACJA - oddech zwolniony <8 / min
Szybkość oddechów zależy od:

• wieku
• stanu emocjonalnego
• wysiłku fizycznego
• czynników patologicznych - gorączka, ból klatki 

piersiowej i jamy brzusznej, anemia, 
zatrucia....................



TĘTNO
Tętno, to rytmiczne unoszenie się i opadanie sprężystych 
ścian tętnic spowodowane wyrzucaniem do dużych tętnic 

krwi        
w czasie skurczu serca.

66 -76 uderzeń / min

TACHYKARDIA - >100 - 120 u./min.
BRADYKARDIA - <50 u./min.

Wartość tętna zależy od:
• wysiłku fizycznego
• stanu emocjonalnego
• pozycji - leżąca, siedząca...
• wieku
• fazy rytmu dobowego - sen, 
   czuwanie



OMDLENIE
Krótkotrwała utrata przytomności, spowodowana 

zmniejszeniem napływu krwi do mózgu i jego 
niedotlenieniem.

Przyczyny:
• obniżona wartość tlenu 

   w powietrzu
• negatywne bodźce jak 

lęk, niepomyślne 
wiadomości, widok 
krwi, nieprzyjemne 
zapachy

• ból

Objawy 
poprzedzające 
utratę 
przytomności:

• uczucie osłabienia
• szum w uszach
• mroczki przed oczami
• spocona skóra





DRGAWKI
Convulsiones - kurcz poszczególnych grup mięśni wywołany 
nieprawidłowym pobudzeniem macierzystych neuronów,       

a spowodowany różnymi zaburzeniami w organizmie. 
Wyróżniamy drgawki toniczne i kloniczne.

Przyczyny:
• padaczka
• wzrost temperatury ciała
• urazy czaszkowo-mózgowe
• zespół abstynencji poalkoholowej
• zespół odstawienia narkotyków 
• zatrucia
• brak snu
• niedotlenienie organizmu



PRZEBIEG NAPADU DRGAWEK NA 
PRZYKŁADZIE ATAKU PADACZKI

• utrata przytomności i upadek
• skurcz toniczny mięśni - ciało wyprężone
• krzyk chorego spowodowany skurczem
     mięśni oddechowych
• skurcze kloniczne całego ciała
• pojawienie się piany w ustach
• czasem bezwiedne oddanie moczu
• po wystąpieniu drgawek krótki okres braku 

przytomności lub dezorientacji
• niepamięć wsteczna co do zdarzenia





KRWOTOK
Wynaczynianie się krwi jest efektem uszkodzenia 

naczyń krwionośnych - drobnych naczyń - krwawienie, 
dużych naczyń - krwotok.

Rodzaje krwotoków:
• tętniczy 
• żylny
• włośniczkowy
• zewnętrzny
• wewnętrzny

Rodzaje ran:
• zamknięte
• otwarte



KRWAWIENIE Z NOSA

Przyczyny:
• mechaniczne uszkodzenie drobnych naczyń 

krwionośnych w efekcie kichnięcia, urazu 
miejscowego śluzówki w przebiegu infekcji, w 
częstym stosowaniu kropli do nosa

• samoistne jako efekt wzrostu ciśnienia tętniczego 



          TECHNIKA ZAKŁADANIA OPASKI  
                  UCISKOWEJ
Opaskę uciskową /Esmarcha/ hemostatyczną 
stosuje się jedynie w przypadku amputacji, 
zmiażdżenia, rany z krwotokiem tętniczym 
z tkwiącym dużym ciałem obcym, złamania otwartego 
z krwotokiem tętniczym.

Technika
• 5-10 cm od miejsca amputacji
• z materiału o szerokości min. 5 cm
• dociskamy aż ustanie krwotok
• nie wolno zwalniać ucisku opaski
• nie zasłaniać opaski - musi być widoczna



TECHNIKA ZAKŁADANIA OPASKI 
UCISKOWEJ

cd.
• opisać opaskę - „opaska uciskowa”, zaznaczyć 

godzinę założenia
• wykonujemy 2 węzły i pomiędzy nimi wkładamy 

np.patyk
• obracając patykiem zaciskamy opaskę
• stabilizujemy patyk w pożądanym 
     ucisku





URAZ JAMY BRZUSZNEJ

Objawy:
• rana
• wytrzewienie
• ból brzucha
• brzuch twardy
• spłycenie oddechu
• powiększenie obwodu brzucha
• tendencje do przyspieszenia akcji serca, 

oddechu   i spadku ciśnienia tętniczego krwi





URAZ KLATKI PIERSIOWEJURAZ KLATKI PIERSIOWEJ



OPARZENIE OPARZENIE 

Uszkodzenie tkanek w efekcie działania 
miejscowego: 

 Wysokich temperatur  – oparzenie 
termiczne 

 Związków chemicznych żrących – oparzenie 
chemiczne 

 Prądu elektrycznego  – oparzenie 
elektryczne 

 Promieniowania  – oparzenie radiacyjne 



Niebezpieczeństwo związane z oparzeniem Niebezpieczeństwo związane z oparzeniem 

 Utrata dużej ilości płynów tkankowych, białka 
i soli prowadzących do wstrząsu 

 Ból nasilający wstrząs 

 Infekcje rany 



Ocena oparzeniaOcena oparzenia

• Reguła “9” dla dorosłego 
 Głowa 9% 
 Ręce po 9% 
 Klatka piersiowa przód 18% 
 Klatka piersiowa tył 18% 
 Kończyny dolne po 18% 
 Krocze 1% 

• Przy czym powierzchnia dłoni to 1% 



Stopnie oparzeniaStopnie oparzenia 

I0 obejmuje oparzenia naskórka  
Rumień  
Obrzęk  
Przeczulica  
 
  



Stopnie oparzeniaStopnie oparzenia 

II0 sięga do powierzchownych warstw 
skóry właściwej  
Rumień  
Obrzęk  
Pęcherze  
Ból  
 



Stopnie oparzeniaStopnie oparzenia 
III0  sięga do tkanek leżących poniżej 
skóry  
Rany  
Białe, szare lub zwęglone tkanki 
brak bólu w miejscu oparzenia III0  
bolesność, obrzęk, rumień wokół oparzenia  





ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ 
POMOCY W OPARZENIACHPOMOCY W OPARZENIACH

• Nie zrywaj ubrania przyklejonego do ciała
• Schładzaj zimną wodą zabezpieczając jednocześnie 

przed hipotermią
• Nie stosuj na oparzenia żadnych środków zastępczych
• Nie przebijaj pęcherzy
• Wykonuj zawsze opatrunek luźny, z materiałów 

jałowych  bądź najczystszych jakie posiadasz np. 
prasowane



ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ 
POMOCY W OPARZENIACHPOMOCY W OPARZENIACH

• Środki żrące zdejmuj z powierzchni skóry unikając 
wcierania (1 gazik-jeden ruch)

• Nie neutralizuj kwasów zasadami i odwrotnie
• W oparzeniu prądem najważniejszym problemem 

jest NZK lub zaburzenia rytmu serca - obserwuj 
oddech i inne funkcje życiowe

• Nie zakładaj opatrunku w oparzeniu twarzy
• W oparzeniu twarzy występuje niebezpieczeństwo 

obrzęku błon śluzowych, dbaj o zabezpieczenie 
dróg oddechowych 



• Postępowanie:
ZADBAJ O WŁASNE BEZPIECZEŃSTWO!!! 

• Odizoluj poszkodowanego od źródła prądu (wyłącz bezpieczniki, odłącz urządzenie 
powodujące porażenie). Jeżeli nie wiesz gdzie w danym budynku znajdują się 
bezpieczniki, poszukaj dozorcy, ochroniarza lub dzwoń na straż pożarną 

• Działaj w zależności od potrzeb, zaopatrz ewentualne obrażenia (rany wejścia-
wyjścia) 

• Zapewnij pomoc lekarską 



ODMROŻENIAODMROŻENIA

ODMROŻENIA POWIERZCHOWNE obejmują 
skórę i tkankę podskórną. 
Początkowo skóra jest zaczerwieniona, 
później biaława lub szara, miękka. 
Odmrożona okolica nie boli.
Prawidłowo leczone, powierzchowne 
odmrożenia goją się bez trwałych następstw.





                        ODMROŻENIA GŁĘBOKIEODMROŻENIA GŁĘBOKIE
  
obejmują skórę, tkankę podskórną i głębsze tkanki obejmują skórę, tkankę podskórną i głębsze tkanki 
(aż do kości). (aż do kości). 
Skóra jest biało-szara, twarda. Skóra jest biało-szara, twarda. 
Tętno jest nieobecne w obszarze odmrożonym.Tętno jest nieobecne w obszarze odmrożonym.
Leczenie jest długotrwałe i bolesne.Leczenie jest długotrwałe i bolesne.



WARUNKI SPRZYJAJĄCE 
POWSTANIU ODMROŻEŃ

MrózMróz
WiatrWiatr

Niewystarczająca izolacja cieplna ciałaNiewystarczająca izolacja cieplna ciała
Ucisk, upośledzający krążenie krwiUcisk, upośledzający krążenie krwi

NikotynaNikotyna
AlkoholAlkohol

Wysokość nad poziomem morza (tlen)Wysokość nad poziomem morza (tlen)
ZmęczenieZmęczenie

Głód, odwodnienieGłód, odwodnienie
Choroby układu krążeniaChoroby układu krążenia

UrazyUrazy



ODMROŻENIA – 
PIERWSZA POMOC

Uwaga: Tkanka rozmrożona, a następnie Uwaga: Tkanka rozmrożona, a następnie 
zamrożona ponownie najczęściej obumierazamrożona ponownie najczęściej obumiera

NIE WOLNO:NIE WOLNO:
Gwałtownie ogrzewać (efekt oparzenia)Gwałtownie ogrzewać (efekt oparzenia)

Nacierać odmrożonych okolicNacierać odmrożonych okolic
Nakładać na odmrożone miejsca zimnej Nakładać na odmrożone miejsca zimnej 

wody lub śnieguwody lub śniegu
Przebijać pęcherzyPrzebijać pęcherzy

Pozwalać pacjentowi na papierosa lub Pozwalać pacjentowi na papierosa lub 
alkoholalkohol

NALEŻY:NALEŻY:
Ogrzewać łagodnie, stopniowoOgrzewać łagodnie, stopniowo

Zapewnić komfort cieplny i psychicznyZapewnić komfort cieplny i psychiczny



URAZ KRĘGOSŁUPAURAZ KRĘGOSŁUPA

Sytuacja prowadzące najczęściej do urazu 
kręgosłupa

• upadek z wysokości

• skok „na główkę” do wody

• wypadki komunikacyjne

• nieumiejętne udzielenie pierwszej pomocy



URAZ KRĘGOSŁUPAURAZ KRĘGOSŁUPA

Objawy:
• ból w miejscu urazu
• zniekształcenie kręgosłupa w miejscu urazu
• brak czucia poniżej urazu
• zwiotczenie mięśni poniżej urazu
• bezwiedne oddanie moczu i kału
• zaburzenie oddychania - przy wydechu - 

uszkodzenie powyżej czwartego kręgu szyjnego C4
• utrata przytomności 



URAZ KRĘGOSŁUPAURAZ KRĘGOSŁUPA

Postępowanie:
• jeżeli nie ma takiej konieczności nie przenosimy 

poszkodowanego, by nie pogłębić urazu
• jeżeli natychmiast musimy ewakuować 

poszkodowanego  z miejsca zagrożenia np. jezdnia, 
a jest tylko jeden ratownik, to w ostateczności 
przemieszczamy poszkodowanego na pobocze 
pociągając za nogi trzymane nisko nad podłożem w 
stawie skokowym



ZŁAMANIE ŻEBERZŁAMANIE ŻEBER

Przyczyny:
• tępe urazy
• wypadek samochodowy
• upadek z wysokości
• przygniecenie
• ściśnięcie klatki piersiowej



Złamanie żeber w jednym miejscu

Rozpoznanie:
• zmiana zabarwienia 

skóry w miejscu urazu
• ból w miejscu urazu 

nasilający się przy 
kaszlu, głębokim 
wdechu              i 
poruszaniu się

Postępowanie:
• nie bandażować klatki 

piersiowej
• dostęp świeżego 

powietrza
• mobilizować do 

efektywnego 
oddychania zwłaszcza 
osób starszych



Złamanie żeber w kilku  miejscach

Rozpoznanie:
• zmiana zabarwienia 

skóry w miejscu urazu
• ból w miejscu urazu 

nasilający się przy 
kaszlu, głębokim 
wdechu              i 
poruszaniu się

• opaczne ruchy klatki 
piersiowej ze 
złamaniem okienkowym

Postępowanie:
• wezwanie pomocy
• ułożenie wysokie 

wyprostowane               
   z drożnością dróg 
oddechowych

• dostęp świeżego 
powietrza 

• unieruchomienie klatki 
piersiowej



WSTRZĄSWSTRZĄS

Wstrząs jest zagrażającym życiu zaburzeniem 
krążenia i czynności serca, który wynika z deficytu 

pomiędzy zapotrzebowaniem na tlen a dostawą tlenu.

Rodzaje wstrząsu:
• hypowolemiczny
• anafilaktyczny
• kardiogenny



WSTRZĄS HYPOWOLEMICZNYWSTRZĄS HYPOWOLEMICZNY

Przyczyny:
• krwotoki 
• utrata płynów
• silne wymioty, biegunki
• obfite poty np. udar 

słoneczny

Objawy:
• szybkie tętno
• blada, zimna skóra
• zimny pot
• niepokój

Postępowanie:
• zwalczać przyczynę
• ułożyć poszkodowanego 

w pozycji 
p/wstrząsowej

• zapobiegać utracie 
ciepła

• zapewnić spokój
• kontrolować funkcje 

życiowe
• wezwać karetkę 

pogotowia





WSTRZĄS ANAFILAKTYCZNYWSTRZĄS ANAFILAKTYCZNY
Przyczyny:
• kontakt z 

substancjami  
alergenami np. lekami, 
środkami cieniującymi, 
preparatami krwi, po 
ukąszeniu owadów

Objawy:
• zaczerwienienie skóry, 

świąd, obrzęki
• duszność
• spadek ciśnienia 

tętniczego
• nudności, wymioty

Postępowanie:
• natychmiast przerwać 

kontakt z alergenem
• kontrolować 

podstawowe funkcje 
życiowe

• ułożyć w pozycji 
leżącej  z uniesionymi 
kończynami dolnymi

• wezwać karetkę 
pogotowia



WSTRZĄS KARDIOGENNYWSTRZĄS KARDIOGENNY
Przyczyny:
• zawał mięśnia 

sercowego
• zaburzenia rytmu 

serca
• zator tętnicy płucnej
Objawy:
• szybkie tętno
• zimna, blada skóra
• zimny pot
• drżenia

Postępowanie:
• sprawdzić funkcje 

życiowe
• ułożyć z lekko uniesioną 

górną częścią ciała
• uspokoić 

poszkodowanego
• chronić przed 

oziębieniem
• wezwać karetkę 

pogotowia
• nie układać w pozycji 

p/wstrząsowej



UDAR CIEPLNYUDAR CIEPLNY

Objawy:
• zaczerwieniona, gorąca, sucha skóra
• wysoka temperatura ciała
• chwiejny chód
• przyspieszone tętno
• przyspieszony oddech
• ból i zawroty głowy
• nudności, wymioty
• mrowienie kończyn
• zaburzenia świadomości



UDAR CIEPLNYUDAR CIEPLNY

Postępowanie:
• przeniesienie poszkodowanego 

w chłodne miejsce
• pozycja półsiedząca
• udrożnienie dróg oddechowych
• kontrola funkcji życiowych
• rozebranie poszkodowanego
• obniżenie temperatury ciała 
• opieka nad poszkodowanym do czasu przybycia 

lekarza





UTONIĘCIEUTONIĘCIE
Tonięcie to duszenie z powodu zalewania wodą 

dróg oddechowych
Postępowanie:
• stabilizacja kręgosłupa
• sprawdzenie przytomności poszkodowanego
• wezwanie pomocy
• udrożnienie dróg oddechowych u poszkodowanego
• sprawdzenie oddechu
• sprawdzenie tętna
Nie wylewa się wody z płuc



ZŁAMANIA
Złamanie to przerwanie ciągłości kości z możliwością 

jednoczesnego ich przemieszczenia się.

Rodzaje złamań:
• zamknięte
• otwarte

Objawy:
• nienaturalne ułożenie 

kończyn
• ból w miejscu złamania
• obrzęk i / lub 

zasinienie   w miejscu 
złamania

• w otwartym złamaniu - 
rana z widocznym 
odłamem kostnym

• brak funkcji kończyny



ZŁAMANIA
ZASADY UNIERUCHAMIANIA

• przy złamaniu kości w stawie - unieruchom staw i 
kości długie tworzące staw

• przy złamaniu kości długich - unieruchom kość długą 
        i stawy jakie ona tworzy

• części dystalne pozostaw odsłonięte by 
obserwować ukrwienie kończyn

• nie próbuj zmieniać ułożenia kończyn złamanych
• przy wykorzystaniu przeciętych wzdłuż butelek 

plastikowych i innych przedmiotów, wcześniej 
modeluj je przez wyłożenie ich np. watą lub 
miękkim materiałem



Urazy i obrażenia

• kończynę stabilizuje się na temblaku

• używa się chusty trójkątnej lub ubrania poszkodowanego

• dokładając rękę do klatki piersiowej stosuje się „wyciąg”

• kończynę należy przymocować do klatki piersiowej  (chusta 
trójkątna, bandaż)

Złamanie zamknięte kończyny górnej

www.rescuemed.pl



Urazy i obrażenia

• stabilizacja: dołożenie zdrowej kończyny do chorej, 
związanie w trzech miejscach

• przestrzeń między nogami wypełniona czymś miękkim  (np. 
sweter, polar, koc)

• najlepsze ułożenie nóg: pozycja fizjologiczna, w razie 
konieczności pozycja zastana

Złamanie zamknięte kończyny dolnej

www.rescuemed.pl



Urazy i obrażenia

• unieruchamia się nogę zdrową do nogi z urazem (zawsze 
pozycja fizjologiczna) a kończynę górną na temblaku

• na ranę w miejscu złamania czysty opatrunek

• wystającą kość traktuje się jak ciało obce w ranie

Złamanie otwarte

www.rescuemed.pl



Urazy i obrażenia

Skręcenie

• powierzchnie stawowe 
chwilowo tracą kontakt ze 
sobą 

• kość po chwili wraca do 
prawidłowego położenia

Zwichnięcie

• powierzchnie stawowe tracą 
kontakt ze sobą

• kość nie wraca do 
prawidłowego położenia

Uszkodzenia stawów

www.rescuemed.pl



Urazy i obrażenia

• wsparcie psychiczne

• termoizolację

• pomoc lekarską

We wszystkich wymienionych urazach 
zapewnia się poszkodowanemu:

www.rescuemed.pl













DZIĘKUJĘ ZA DZIĘKUJĘ ZA 
UWAGĘ I CIERPLIWOŚĆUWAGĘ I CIERPLIWOŚĆ  
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