
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pierwsza pomoc przemedyczna



Ktoś w akademiku uciął sobie palec. Starsza kobieta przewróciła się na

ulicy z powodu ataku serca. Podczas Dnia Sportu mdleje młody

chłopak, gdyż za długo przebywał na słońcu. Na powierzchni wody

w jeziorze człowiek unosi się w bezruchu zwrócony twarzą w dół.

Studentka jedząca przy sąsiednim stoliku zakrztusiła się jedzeniem i

nie może oddychać.

Takie sytuacje zdarzają się codziennie! Działaj!  Odważ się!!

Wprowadzenie
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Niektórym z tych osób wystarczy jedynie czyjaś pomocna dłoń, ale inni

mogą umrzeć jeśli natychmiast nie udzieli się im pomocy. Na to czy

ktoś przeżyje i uniknie poważnej niepełnosprawności wpływa wiele

różnych czynników: zdrowie i kondycja danej osoby, na ile poważny

był wypadek, odległość dzieląca służby medyczne, a czasami zwykłe

szczęście. Na te czynniki nie mamy wpływu.

Jest jednak coś na co masz wpływ, gdy znajdziesz się w sytuacji 

zagrożenia czyjegoś życie lub zdrowia: Ty sam!  

Wprowadzenie
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Są trzy podstawowe powody oprócz zwykłej życzliwości niesienia

pomocy komuś, kto znalazł się w sytuacji zagrożenia zdrowia lub

życia:

1. Możesz ocalić czyjeś życie.

2. Możesz wpłynąć na skrócenia czasu rekonwalescencji 

poszkodowanego.

3. Możesz być tą osobą, od której zależeć będzie, czy osoba 

poszkodowane będzie niepełnosprawna chwilowo czy na zawsze. 
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Obowiązek udzielania pomocy reguluje prawo. W Polsce,

konsekwencje prawne za zaniechanie takiej pomocy przewiduje art.

162 kk

§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym

bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego

uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez

narażania siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia

albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia

wolności do lat 3.

Aspekty prawne
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Ma ono na celu chronić osoby, które ochotniczo ofiarowują swą pomoc

będącym w potrzebie. Przepisy w rodzaju „prawa dobrego

samarytanina” obowiązują w wielu krajach świata, m.in. w

Kanadzie, Australii, części stanów USA i wielu państwach Europy, w

tym również w Polsce, gdzie osoby udzielające pierwszej pomocy

korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

Prawo dobrego samarytanina
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To cztery ogniwa składające się na proces niesienia pomocy

poszkodowanemu. Uwydatnia potrzebę współpracy pomiędzy Tobą

a służbami ratowniczymi w sytuacjach nagłych wypadków.

Wdrażasz trzy pierwsze ogniwa w sytuacji zagrożenia dla życia

poszkodowanego. Czwarte ogniwo dotyczy zawodowych

ratowników medycznych, lekarzy, pielęgniarek.

Łańcuch przeżycia
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➢ rozpoznaj sytuację zagrożenia zdrowia czy życia

➢ oceń miejsce zdarzenia pod kątem własnego bezpieczeństwa

➢ powiadom służby ratownicze, zadzwoń pod numer 112

Video 1

Wezwanie pomocy

Ogniwo 1

Wczesna ocena sytuacji
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➢ osoba, która nie oddycha i u której nie jest wyczuwalne tętno 

wymaga, natychmiastowego wykonania RKO 30 uciśnięć i 2 wdechy

➢ natychmiastowe RKO może podwójnie lub potrójnie zwiększyć 

szanse, poszkodowanego na przeżycie 

Video 2

RKO

Ogniwo 2 - Wczesne RKO resuscytacja 

krążeniowo oddechowa
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➢ w połączeniu z RKO wczesna defibrylacja może znacznie

zwiększyć szanse przeżycia osoby poszkodowanej nawet o 70%!

Video 3

RKO + AED

Ogniwo 3

Wczesna defibrylacja
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➢ zaawansowana pomoc służb ratowniczych, której my nie jesteśmy

w stanie zapewnić (zastosowanie przyrządowego udrożnienia dróg

oddechowych, podanie tlenu, leków itd.)

Ogniwo 4 - Wczesna specjalistyczna opieka 

medyczna
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Przy ratowaniu tonącego potrzebne są szczególne umiejętności! Osoby, 

które nie są zawodowymi ratownikami WOPR nie powinni na własną 

rękę wyciągać poszkodowanego z wody. 

Skieruj swoją uwagę na przedmioty, mogące pomóc w utrzymaniu 

tonącego na powierzchni (np. zakręcona i pusta butelka plastikowa). 

Wezwij pomoc 112 (numer alarmowy), 998 (straż pożarna), 601 100 100 

(ogólnopolski numer WOPR nad morzem oraz jeziorami).

Podtopienie
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Podtopienie stanowi wyjątek w schemacie niesienia pomocy

poszkodowanemu. Pamiętaj, że najważniejsze jest bezpieczeństwo

ratownika!

1. Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny ułóż go na płaskim podłożu

na plecach. Udrożnij drogi oddechowe.

2. Sprawdź czy poszkodowany oddycha.

3. Wykonaj 5 wdechów ratowniczych.

4. Rozpocznij RKO 30 uciśnięć 2 wdechy

Podtopienie
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5. Kontynuuj RKO do czasu pojawienia się oznak życiowych u

poszkodowanego, przyjazdu służb ratowniczych lub całkowitego

wyczerpania sił.

Jeżeli wyciągnięty z wody człowiek oddycha, bądź oddech powrócił po

5 wstępnych wdechach ratowniczych, ułóż poszkodowanego w

pozycji bocznej bezpiecznej.

Video 4

Pozycja bezpieczna

https://www.youtube.com/watch?v=o0KutNaPk8c

Podtopienie
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Z zadławieniem możemy mieć do czynienia podczas jedzenia.

Dochodzi wówczas do zatkania dróg oddechowych przez ciało

obce, poszkodowany nie może złapać powietrza.

Twoim zadaniem jest rozpoznanie zakrztuszenia i udzielenie pomocy.

Jeżeli zauważysz u kogoś: chwytanie się za szyję, zaczerwienienie

twarzy przechodzące w sinicę, panikę, głośny kaszel.

Działaj!

Zadławienie
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Uderzenia w plecy dla dławiącej się przytomnej osoby:

1. Stań z boku poszkodowanego.

2. Podeprzyj jedną ręką klatkę piersiową poszkodowanego i przechyl

jego tors do przodu.

3. Pewnym ruchem wykonaj pięć uderzeń nasadą dłoni w miejsce

między łopatkami.

4. Jeśli uderzenia w plecy nie usuną przeszkody przejdź do uciśnięć

nadbrzusza (manewr Heimlicha).

Zadławienie
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5. Jeżeli uda się doprowadzić do udrożnienia dróg oddechowych,

zachęć ratowanego do oddychania i monitoruj jego stan.

Manewr Heimlicha dla dławiącej się przytomnej osoby:

1. Stań za poszkodowanym i obejmij go rękami wokół górnej części

brzucha.

2. Przechyl ciało poszkodowanego do przodu.

Zadławienie
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3. Zaciśnij rękę w pięść i przyłóż w miejsce znajdujące się między

pępkiem a dolną częścią mostka.

4. Obejmij pięść drugą dłonią i silnie pociągaj splecione ręce do

wewnątrz i ku górze.

5. Powtórz pięć razy.

6. Jeśli czynność ta nie usunie przeszkody, przejdź do uderzeń w plecy.

Jeżeli poszkodowany, któremu niesiesz pomoc zadławienia straci

przytomność połóż go na ziemi. Wezwij służby ratownicze i

rozpocznij RKO (postępuj zgodnie z łańcuchem przeżycia).

Zadławienie
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Epilepsja jest chorobą ośrodkowego układu nerwowego. Powoduje

zaburzenia świadomości nawet z całkowitą utratą przytomności,

drgawki, ślinotok, szczękościsk.

Opieka nad poszkodowanym:

1. Zadbaj o własne bezpieczeństwo. Odsuń od poszkodowanego

niebezpieczne przedmioty lub przenieś go w bezpieczniejsze

miejsce.

2. Osłaniaj głowę ratowanego. Możesz pod jego głowę podłożyć coś

miękkiego ale tak żeby nie unieść jej za bardzo w górę.

Epilepsja
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3. Wezwij pomoc (112 lub 999)

4. Nie należy tłumić drgawek. Nie stosuj siły fizycznej wobec

poszkodowanego.

5. Okryj poszkodowanego kocem.

6. Gdy atak ustanie ułóż ratowanego w pozycji bezpiecznej.

Nie wkładaj do ust poszkodowanego żadnych przedmiotów!!!

Epilepsja
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Najczęstszym objawem ataku serca jest ból w klatce piersiowej

(dusznica), któremu towarzyszy uczucie ściskania w środkowej jej

części, trwające przez kilka minut. Zdarza się, że ból promienieje

do barków, szyi i ramion. Poszkodowany może się pocić, mdleć,

narzekać na mdłości, skrócenie oddechu, zawroty głowy.

Jeśli poszkodowany uskarża się na dyskomfort lub ból w obrębie

klatki piersiowej natychmiast wezwij służby ratownicze.

Atak serca, ból w klatce piersiowej
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Opieka nad poszkodowanym:

1. Zadbaj o bezpieczeństwo. Sprawdź czy poszkodowany reaguje czy

posiada medyczną przywieszkę informacyjną,

2. Wezwij pomoc (112 lub 999)

3. Dokonaj wstępnej oceny poszkodowanego, monitoruj jego funkcje

życiowe.

4. Jeżeli poszkodowany nie reaguje przeprowadź RKO.

5. Jeśli poszkodowany reaguje i ma przy sobie leki, pomóż mu je

przyjąć zgodnie z zaleceniami lekarza.

Atak serca, ból w klatce piersiowej
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6. Pomóż poszkodowanemu przybrać wygodną pozycję ciała i

rozluźnij obcisłą odzież, kołnierzyk itp.

7. Zwykle najwygodniejszą pozycją jest półsiedząca z nogami zgiętymi

w kolanach.

Odwagi! Działaj!

Atak serca, ból w klatce piersiowej
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