
Pierwsza 
PomocPomoc



Pierwsza Pomoc

Są to proste i natychmiastowe czynności 
wykonywane przez świadków, uczestników 

lub sprawców nagłego wypadku przed 
przybyciem fachowych służb ratowniczych.przybyciem fachowych służb ratowniczych.



Numery alarmowe

•Pogotowie ratunkowe – 999

•Straż pożarna – 998

•Policja – 997

•Europejski numer alarmowy - 112•Europejski numer alarmowy - 112



Cele udzielania pierwszej 
pomocy

•Ratowanie ludzkiego zdrowia

•Ratowanie ludzkiego życia

•Zmniejszenie skutków urazów

•Opieka nad poszkodowanym•Opieka nad poszkodowanym



Ogólne zasady udzielania 
pierwszej pomocy

•Ocena sytuacji

•Ocena bezpieczeństwa

•Pierwsza pomoc

•Dalsza opieka nad poszkodowanym•Dalsza opieka nad poszkodowanym

•Przekazanie informacji o poszkodowanym



Środki ochrony osobistej 
ratownika

•Rękawiczki jednorazowe

•Maseczka do sztucznego oddychania

•Okulary ochronne



RKO- Resuscytacja  
Krążeniowo - Oddechowa 

•To zespół czynności ratunkowych okresowo 
zastępujących czynność  serca i płuc,                
gdy nastąpiło nagłe zatrzymanie ich funkcji. 
Czynności te dotyczą trzech najważniejszych Czynności te dotyczą trzech najważniejszych 

stref działania ratownika:
�A – drogi oddechowe (ang. Airway)

�B – oddychanie (ang. Breathing)

�C – krążenie (ang. Circulation)



Resuscytacja a reanimacja

•Resuscytacja – przywrócenie za pomocą metod 
ratunkowych spontanicznego krążenia lub 
krążenia i oddychania bez powrotu 
świadomości.świadomości.

•Reanimacja – przywrócenie za pomocą metod 
ratunkowych spontanicznego krążenia                    
i oddychania wraz z powrotem świadomości 
(przytomności)



BLS- Podstawowe Zabiegi 
Resuscytacyjne

•Wstępna ocena stanu ogólnego 
poszkodowanego

•Udrożnienie dróg oddechowych 
poszkodowanegoposzkodowanego

•Sztuczne oddychanie

•Uciskanie klatki piersiowej poszkodowanego



Wstępna ocena stanu ogólnego 
poszkodowanego

•Wygląd ogólny

–Kolor skóry

–Zachowanie

–ułożenie–ułożenie

•Ocena stanu świadomości

•Ocena czynności życiowych

•Badania fizykalne

•Wywiad



Udrożnienie dróg oddechowych

•Połóż jedną dłoń na czole poszkodowanego

•Dwa palce drugiej dłoni połóż na żuchwie

•Delikatnie odegnij głowę poszkodowanego do 
tyłutyłu



Udrażnianiedróg oddechowych



Uciskanie klatki piersiowej 
poszkodowanego

•Uklęknij przy poszkodowanym

•Ułóż ręce na środku klatki piersiowej 
poszkodowanego (na mostku)

•Pochyl się nad poszkodowanym, wyprostowane •Pochyl się nad poszkodowanym, wyprostowane 
ramiona ustaw prostopadle do jego klatki 
piersiowej, zablokuj stawy łokciowe

•Uciskaj mostek na głębokość przynajmniej          
5 cm; 100 – 120 razy na minutę na zmianę             
z wdechami



Sztuczne oddychanie

•Po wykonaniu 30 uciśnięć klatki piersiowej 
udrożnij drogi oddechowe poszkodowanego

•Zaciśnij skrzydełka nosa, używając palca 
wskazującego i kciuka ręki umieszczonej na czolewskazującego i kciuka ręki umieszczonej na czole

•Utrzymując drożność dróg oddechowych, weź 
normalny wdech i wdmuchaj powoli powietrze do 
ust poszkodowanego (obserwuj klatkę piersiową)



Sztuczne oddychanie  c.d

•Ponownie nabierz powietrza i wdmuchnij je do 
ust poszkodowanego

•Następnie wykonaj kolejne 30 uciśnięć klatki 
piersiowejpiersiowej

•Kontynuuj uciskanie klatki piersiowej i oddechy 
ratunkowe w stosunku 30 : 2



AED – Automatyczny 
Defibrylator Zewnętrzny

Automatyczny defibrylator zewnętrzny - (AED - ang. 
Automated External Defibrillator) jest to urządzenie, 
które po podłączeniu elektrod do klatki piersiowej 
poszkodowanego analizuje rytm serca i określa czy 
poszkodowany wymaga defibrylacji.poszkodowany wymaga defibrylacji.

Defibrylacja jest to zabieg medyczny polegający na 
zastosowaniu impulsu elektrycznego prądu stałego         
o określonej energii.



Pozycja boczna ustalona



Koniec ;)Koniec ;)



Źródła: 
www.wikipedia.pl


