
Żywiec

Kurs z zakresu pierwszej pomocy



Podstawy prawne

Do najważniejszy podstaw prawnych 
regulujących udzielanie pierwszej pomocy 
należą:
- Kodeks Karny
- Ustawa o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym z dnia 8 września 2006 r.



Ustawa o PRM z dn. 8 września 2006r

Art. 3.
7. Pierwsza pomoc - zespół czynności 
podejmowanych w celu ratowania osoby w 
stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego 
wykonywanych przez osobę znajdującą się w 
miejscu zdarzenia, w tym również z 
wykorzystaniem udostępnionych do 
powszechnego obrotu wyrobów medycznych 
oraz produktów leczniczych.



Kodeks karny

Art. 162. § 1.
Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu 
grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem 
utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić 
bez narażenia siebie lub innej osoby na 
niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu, podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3.



Ustawa o PRM z dn. 8 września 2006r 

Art. 4.
Kto zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie 
nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jest świadkiem 
zdarzenia powodującego taki stan, w miarę posiadanych 
możliwości i umiejętności ma obowiązek 
niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do 
skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu 
podmiotów ustawowo powołanych do niesienia pomocy 
osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.



Ustawa o PRM z dn. 8 września 2006r

Art. 5.
1. Osoba udzielająca pierwszej pomocy, 
kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz 
podejmująca medyczne czynności ratunkowe 
korzysta z ochrony przewidzianej w ustawie z 
dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, (Art. 222 
KK § 1) dla funkcjonariuszy publicznych



Ustawa o PRM z dn. 8 września 2006r

Art. 5.
2. Osoba, o której mowa w ust. 1, może 
poświęcić dobra osobiste innej osoby, inne niż 
życie lub zdrowie, a także dobra majątkowe w 
zakresie, w jakim jest to niezbędne do ratowania 
życia lub zdrowia osoby znajdującej się w stanie 
nagłego zagrożenia zdrowotnego.



Ustawa o PRM z dn. 8 września 2006 r

Art. 6.
1. Osobie, która poniosła szkodę na mieniu 
powstałą w następstwie udzielania przez nią 
pierwszej pomocy, przysługuje roszczenie o 
naprawienie tej szkody od Skarbu Państwa 
reprezentowanego przez wojewodę właściwego 
ze względu na miejsce powstania szkody.



Bezpieczeństwo własne i miejsca 
zdarzenia



Bezpieczeństwo własne
• Eliminacja i unikanie zagrożenia zdrowia lub
życia poprzez uraz,

• Unikanie bezpośredniego kontaktu z 
materiałem potencjalnie zakaźnym takim jak
płyny ustrojowe,



Bezpieczeństwo własne

Eliminacja zagrożenia zdrowia lub życia 
ratownika przez unikanie urazów:
• Dokładna ocena sytuacji panującej na miejscu

zdarzenia,
• Zastosowanie środków ochrony indywidualnej,



Bezpieczeństwo własne

Środki ochrony osobistej:
• rękawiczki jednorazowe – obowiązkowo!
• ochrona oczu,
• środki ochrony dróg oddechowych,



Bezpieczeństwo miejsca zdarzenia

Ma na celu ocenę miejsca zdarzenia pod kątem 
ewentualnych zagrożeń:
• dla ratownika,
• dla poszkodowanego,
• dla osób postronnych,



Utrata przytomności



Utrata przytomności

Przez utratę przytomności rozumiemy stan 
zaburzeń świadomości, w którym osoba 
poszkodowana nie reaguje na żadne bodźce 
zewnętrzne.



Utrata przytomności

Do najczęstszych przyczyn utraty przytomności 
zaliczamy:
• Niedotlenienie
• Zaburzenia ukrwienia mózgu
• Zatrucia
• Zaburzenia regulacji cieplnej



Niedotlenienie

Najczęstszą przyczyną niedotlenienia (hipoksji) 
jest zaburzenie transportu tlenu do komórek 
spowodowane:
• Zaburzeniami funkcji oddechowych,
• Zaburzeniami krążenia krwi.



Niedotlenienie

Objawy:
• Subiektywne uczucie duszności,
• Ból głowy,
• Nudności, wymioty, osłabienie,
• Zasinienie powłok skórnych,
• Zaburzenie świadomości,
• Utrata przytomności,



Zaburzenia ukrwienia mózgu

Przez zaburzenia ukrwienia mózgu rozumiemy 
wszelkie zmiany naczyniowe prowadzące do 
zmniejszonego ukrwienia tkanki nerwowej przez 
co dochodzi do zmniejszonej podaży tlenu do 
komórek mózgowych.



Zaburzenia ukrwienia mózgu

Przyczyny:
• Udar niedokrwienny mózgu,
• Udar krwotoczny mózgu,
• Przemijające napady niedokrwienne
• Urazy



Zaburzenia ukrwienia mózgu

Objawy:
• Bóle głowy,
• Nudności i wymioty,
• Zaburzenia świadomości,
• Utrata przytomności, 
• Paraliż połowiczny, 



Zatrucia

Zatrucie to stan, w którym stężenie toksyn 
wzrasta ponad stan fizjologiczny powodujący 
reakcję organizmu.



Zatrucia

Przyczyny:
• Zatrucie celowe – w celu odurzenia, próby

samobójcze,
• Zatrucie przypadkowe – zatrucie grzybami,

gazami, lekami,



Zatrucia

Objawy:
• Nudności i wymioty,
• Zaburzenia oddychania,
• Zaburzenia mowy,
• Zaburzenia widzenia i koordynacji ruchowej,
• Zaburzenia świadomości,
• Utrata przytomności



Zatrucia

Postępowanie:
• Do 30 minut od zatrucia – prowokuj wymioty,
• Umożliwić dostęp świeżego powietrza,
• Ułóż w pozycji bocznej bezpiecznej,
• Wezwij pogotowie ratunkowe,



Zaburzenia regulacji cieplnej

O zaburzeniach regulacji cieplnej organizmu 
mówimy gdy temperatura głęboka ciała spada 
poniżej 35oC.

Przyczyny:

• Niska temperatura powietrza
• Niska temperatury wody
• Szybki ruchu powietrza
• Brak izolacji termicznej



Zaburzenia regulacji cieplnej

Hipotermia łagodna (35oC-32oC)
• Uczucie marznięcia,
• Zimne ręce i stopy, 
• Drżenie mięśni,
• Osłabienie siły kończyn, 
• Zawroty głowy,
• Dezorientacja i niepokój,



Zaburzenia regulacji cieplnej

Hipotermia umiarkowana (32oC-28oC)
• Wzmocnione objawy jak powyżej,
• Ból z zimna,
• Brak wrażliwości na bodźce,
• Skurcze mięśni,
• Utrata poczucia czasu i zachowania energii,
• Apatyczne zachowanie i zaburzenia świadomości: 

bełkot, niezborność ruchowa, może nie pozwolić 
sobie pomóc,



Zaburzenia regulacji cieplnej

Hipotermia ciężka (poniżej 28oC)
• Zmniejszenie drżenia lub jego ustanie
• Narastająca sztywność mięśni
• Postępująca utrata świadomości
• Zatrzymanie akcji oddechowej i/lub krążenia



Zaburzenia regulacji cieplnej

Postępowanie:
• Usuń poszkodowanego z zimnego otoczenia
• Zapobiegaj dalszej utracie ciepła
• Jeżeli poszkodowany ma zaburzenia świadomości

należy go unieruchomić i delikatnie przenosić
• Rozetnij mokre ubrania
• Przytomnych bez zaburzeń świadomości zachęcaj

do ćwiczeń



Zaburzenia regulacji cieplnej

Postępowanie:
• Jeżeli poszkodowany jest przytomny i 

występują dreszcze należy okryć folią NRC, 
kocami oraz odizolować w ciepłym
pomieszczeniu

• Jeżeli poszkodowany jest nie przytomny ale 
oddycha należy obłożyć go ciepłymi okładami
na klatce piersiowej, szyi oraz pachwinach.



UWAGA !

• Woda wychładza 4 razy szybciej niż powietrze
• Podejrzewaj hipotermię u każdego kto spędził 

więcej niż 5 minut w zimnej wodzie
• Nikt nie jest martwy, dopóki nie jest ciepły i 

martwy.



Zatrzymanie krążenia



Zatrzymanie krążenia

Zatrzymanie krążenia jest to nagły stan 
chorobowy, w którym dochodzi do 
zatrzymania czynności mechanicznej 
serca powodującego ustanie krążenia krwi.
Następnie występuje wtórne zatrzymanie 
oddechu i w konsekwencji dochodzi do 
nieodwracalnego uszkodzenia mózgu.



Zatrzymanie krążenia

Przyczyny:
• zawał mięśnia sercowego i inne ostre zespoły

wieńcowe
• zaburzenia rytmu serca
• zatrucie/przedawkowanie leków
• niedotlenienie
• hipotermia lub hipertermia
• uraz i/lub krwotok



Zatrzymanie krążenia

Objawy:
• utrata świadomości
• brak oddechu lub oddech patologiczny
• sinica dystalnych części ciała



Zatrzymanie krążenia



Zatrzymanie krążenia

Postępowanie:
• Bezpieczeństwo miejsca zdarzenia
• Środki ochrony osobistej (rękawiczki itp.)
• Maska do sztucznego oddychania



Ocena świadomości

• Podejdź od nóg,
• Klęknij obok poszkodowanego
• Złap poszkodowanego za ramiona
• Potrząśnij ramionami poszkodowanego głośno 

mówiąc „Otwórz oczy!”



Reaguje?

• Ułóż w pozycji bocznej - bezpiecznej

Nie reaguje?

• Obróć poszkodowanego na plecy
• Oceń oddech



Ocena oddechu

• Połóż jedną rękę na czole poszkodowanego i
delikatnie odegnij głowę maksymalnie do tyłu

• Opuszkami drugiej ręki unieś żuchwę do góry
chwytając za części kostne

• Szukaj jednocześnie: ruchów klatki
piersiowej, szmeru oddechowego oraz ruchu 
powietrza używając wzroku, słuchu i dotyku

• Na ocenę przeznacz 10 sekund



Brak oddechu lub pojedyncze
westchnięcie?

• Wezwij pogotowie ratunkowe
• Przystąp do resuscytacji krążeniowo-oddechowej

2 oddechy lub więcej?
• Ułóż poszkodowanego w pozycji bocznej -

bezpiecznej



Wezwanie pogotowia ratunkowego

• Zadzwoń na 999/998/112
• Gdzie jesteś? – adres, miejscowość, najbliższy 

punkt orientacyjny (kościoły, cmentarze itp.)
• Ilu jest poszkodowanych? – ilość, płeć, wiek, 
• Co się dzieje? – przytomny/nieprzytomny,

oddycha/nie oddycha itp.

NIGDY PIERWSZY NIE ODKŁADAJ 
SŁUCHAWKI!!



Brak oddechu?

• Uklęknij obok poszkodowanego
• Ułóż nadgarstek jednej ręki na środku klatki

piersiowej poszkodowanego
• Ułóż drugi nadgarstek na grzbiecie dłoni na klatce

piersiowej
• Spleć palce obu dłoni
• Utrzymuj ramiona wyprostowane
• Ustaw ramiona prostopadle do klatki piersiowej
• Wykonaj 30 ucisków na minimum 5 cm ale nie

przekraczaj 6 cm



• Po każdym uciśnięciu zwolnij nacisk, nie
odrywając rąk od klatki piersiowej

• Powtarzaj uciśnięcia z częstotliwością
100/minutę (nie przekraczając 120/minutę)

• Okresy ucisku i relaksacji powinny być równe



Wdechy ratownicze

• Po wykonaniu 30 uciśnięć klatki piersiowej
ponownie udrożnij drogi oddechowe

• Odegnij głowę do tyłu jak przy ocenie
oddechu

• Jedną ręką zaciśnij skrzydełka nosa
• Wykonaj 2 normalne wdechy
• Jeden wdech powinien trwać 1 sekundę



Uciskanie klatki piersiowej

• Po wykonaniu 2 wdechów powróć do 
uciskania klatki piersiowej

• Prowadź resuscytację w stosunku:
30 uciśnięć : 2 wdechy 



Prowadź resuscytację do momentu:

• Powrotu spontanicznego oddechu
• Przyjazdu pogotowia ratunkowego
• Zmęczenia ratownika
• Chwili gdy pojawi się niebezpieczeństwo
• Zmiany przez kogoś bardziej kompetentnego



Zawał mięśnia sercowego



Zawał mięśnia sercowego

Jest to martwica mięśnia sercowego, 
spowodowana jego niedokrwieniem na skutek 
zamknięcia lub obkurczenia tętnicy wieńcowej 
zaopatrującej serce w krew.



Zawał mięśnia sercowego



Zawał mięśnia sercowego

Objawy:
• Ból w klatce piersiowej,
• Duszność,
• Zimne poty,
• Uczucie lęku



Zawał mięśnia sercowego

Postępowanie:
• Usadzić poszkodowanego w pozycji wygodnej,
• Wezwać pogotowie ratunkowe,
• Podać aspirynę,
• Okryć poszkodowanego kocem,
• Wspierać psychicznie, 



Urazy



Mechanizm urazu



Mechanizm urazu

• Mechanizm uogólniony – spowodowany jest
działaniem dużej siły na cały organizm np. 
wypadki komunikacyjne, upadki z wysokości.

• Mechanizm miejscowy – spowodowany jest
działaniem siły na określony punkt ciała, np. 
pchnięcie nożem, uderzenie w głowę. 



Mechanizm urazu

Czynniki jakie należy brać pod uwagę:
• Prędkość uderzenia,
• Rozmiar ciała osoby poszkodowanej, 
• Rozmiar uszkodzenia pojazdu,
• Wysokość, z której nastąpił upadek, 



Mechanizm urazu

Koncepcja trzech kolizji



Mechanizm urazu

Przyczyny urazów:
• Zniszczenie pojazdu – jakie siły zostały 

wyzwolone?
• Uszkodzenia wnętrza pojazdu – o co 

poszkodowany uderzył?
• Obrażenia ciała – którymi częściami ciała 

uderzył poszkodowany?



Mechanizm urazu

Potencjalne obrażenia przy upadku z wysokości:
• Uraz kręgosłupa szyjnego,
• Wiotka klatka piersiowa,
• Urazy miednicy,
• Urazy głowy,
• Urazy brzucha,
• Urazy kończyn,



Złamania, skręcenia, zwichnięcia



Złamania, skręcenia, zwichnięcia

Zasady unieruchamiania
I zasada Potta: W przypadku złamania kości 
długiej należy zastosować unieruchomienie 
obejmujące złamaną kość oraz dwa sąsiadujące 
stawy.
II zasada Potta: W przypadku urazu w obrębie 
stawu unieruchomienie musi obejmować staw i 
dwie sąsiednie kości, które go tworzą



Złamania

Złamanie jest to stan, w którym dochodzi do 
przerwania ciągłości kości pod wpływem 
działania dużej siły.



Złamania

Rodzaje złamań:
• Złamania zamknięte – nie dochodzi do

przerwania ciągłości powłok skórnych,
• Złamania otwar te – dochodzi do przerwania

ciągłości skóry



Złamania 

Postępowanie:
Unieruchomić kończynę zgodnie z I zasadą Potta, 
w pozycji fizjologicznej.

W przypadku gdy nie ma możliwości 
unieruchomienia w pozycji fizjologicznej, 
unieruchamiamy w pozycji zastanej.



Skręcenia

Skręcenie jest to uraz polegający na 
przekroczeniu fizjologicznego zakresu ruchu 
w stawie.

Na skutek skręcenia może dojść również do:
• uszkodzenia torebki stawowej,
• uszkodzenia więzadeł, 
• uszkodzenia chrząstki,



Skręcenia

Postępowanie:
Unieruchomić kończynę zgodnie z II zasadą
Potta, w pozycji fizjologicznej.

W przypadku gdy nie ma możliwości 
unieruchomienia w pozycji fizjologicznej, 
unieruchamiamy w pozycji zastanej.



Zwichnięcia

Zwichnięcie jest to stan , w którym dochodzi do 
chwilowej bądź trwałej utraty kontaktu 
powierzchni stawowych, przemieszczenia kości 
w torebce stawowej lub całkowitego 
wyciągnięcia z niej kości.



Zwichnięcia

Postępowanie:
Unieruchomić kończynę zgodnie z II zasadą 
Potta, w pozycji fizjologicznej.

W przypadku gdy nie ma możliwości 
unieruchomienia w pozycji fizjologicznej, 
unieruchamiamy w pozycji zastanej.



Krwotoki



Krwotoki

Rodzaje krwotoków:
• Żylne
• Tętnicze 

oraz 
• Wewnętrzne
• Zewnętrzne



Krwotoki

Zasady tamowania krwotoków:
• Sadzamy lub kładziemy poszkodowanego
• Każdą ranę należy przepłukać/przemyć
• Następnie przykładamy gazę/kompres i mocno

uciskamy w miejscu krwawienia
• W przypadku gdy opatrunek zaczyna 

przemakać – dokładamy kolejne warstwy bez
zdejmowania poprzednich.



Krwotoki

Zabronione jest:
• Stosowanie opaski uciskowej – wyjątkiem jest 

amputacja,
• Stosowanie chusteczek higienicznych itp.
• Wyciąganie ciał obcych z rany.



Krwotoki

Przy krwotoku z nosa:
• Sadzamy poszkodowanego na krześle lub

ziemi,
• Każemy zacisnąć skrzydełka nosa oraz

pochylić się do przodu (głowa między nogi),
• Można zastosować chłodny okład na szyję



Amputacja



Amputacja

Amputacja jest to utrata części lub całej 
kończyny (części ciała). Często przebiega wraz z 
masywnym krwotokiem.

Jest stanem zagrożenia życia!



Amputacja

Postępowanie:
• Wezwanie pogotowia ratunkowego – 

najważniejszy element postępowania ze względu 
na możliwość replantacji amputowanej części
ciała

• Opanowanie krwawienia – należy zastosować
opatrunek uciskowy bezpośrednio na ranę



Amputacja

• Na kikut zakładamy jałowy opatrunek, a 
następnie owijamy bandażem dzianym lub 
elastycznym z równomiernie rozłożonym
naciskiem,

• Umieszczenie zranionej kończyny powyżej 
poziomu serca - w celu zmniejszenia
krwawienia oraz leczenia bólu,



Amputacja

• Ułożenie osoby poszkodowanej w pozycji 
przeciwwstrząsowej (ułożenie na plecach 
poszkodowanego i uniesienie nóg na 
wysokość ok.30 – 40 cm) – w celu 
doprowadzenia większej ilości krwi do
krążenia centralnego,

• Odnalezienie amputowanej części ciała – po 
odnalezieniu nie należy jej na miejscu
oczyszczać ani dezynfekować,



Amputacja

Postępowanie z amputantem:
Zabezpieczamy amputowaną część w foliowym 
worku umieszczonym w naczyniu lub drugim 
worku zawierającym wodę z lodem.



Amputacja

Nie należy stosować samego lodu – część 
amputowana powinna być schłodzona a nie 
zamrożona.



Oparzenia



Oparzenia

Oparzenie jest to uszkodzenie skóry i w 
zależności od stopni oparzenia także głębiej 
położonych tkanek lub narządów wskutek 
działania ciepła, żrących substancji 
chemicznych, prądu elektrycznego oraz 
promieniowania.



Oparzenia

Wyróżniamy cztery stopnie oparzeń:
• I stopnia
• II stopnia
• III stopnia 
• IV stopnia



Oparzenia

Oparzenie I stopnia charakteryzuje się: 
• rumieniem, 
• obrzękiem, 
• tkliwością,



Oparzenia

Oparzenie II stopnia charakteryzuje się:
• rumieniem, 
• obrzękiem, 
• bólem,
• tkliwością,
• pojawiają się pęcherze,



Oparzenia

Oparzenie III stopnia charakteryzuje się:
• barwą skóry od perłowo białej aż do brunatnej,
• suchą i twardą skórą, 
• brakiem czucia,
• zanikaniem bólu,



Oparzenia

Oparzenie IV stopnia charakteryzuje się:
• zwęgleniem i martwicą tkanek, 
• brakiem czucia,



Oparzenia

Postępowanie:
• Natychmiast zdejmij wszelką biżuterię,
• Zdejmij ubranie,
• Zastosuj zasadę 5 10  15
Ø 5 - Wyznacz miejsce około 5 cm nad raną 
Ø 10 – Schładzaj przez 10 minut
Ø 15 – Chłodną wodą – nie zimną!
• Zastosuj jałowy opatrunek,



Oparzenia

Nie należy:
• Odrywać przyklejonych – wtopionych części 

ubrania z miejsca oparzenia,
• Smarować tłustymi kremami, 
• Przebijać pęcherzy,
• Przykładać lodu, 
• Przemywać miejsca oparzenia spirytusem, 



Urazy kręgosłupa



Urazy kręgosłupa

Kiedy podejrzewamy uraz kręgosłupa?
• Wypadki komunikacyjne,
• Upadki z wysokości, 
• Urazy głowy,
• Pobicia,
• Porażenie prądem,
• Skoki do wody



Urazy kręgosłupa

Niebezpieczeństwo związane z urazem:
• Paraliż poniżej miejsca uszkodzenia, 
• Porażenie mięśni oddechowych,



Urazy kręgosłupa

Objawy:
• Zaburzenia świadomości,
• Ból i sztywność karku,
• Tkliwość przy dotyku, 
• Osłabienie lub problemy z poruszaniem 

kończynami, 
• Mrowienie kończyn



Urazy kręgosłupa

Metody stabilizacji:
• Ręczna – ratownik obejmuje rękami głowę 

poszkodowanego,
• Kolanowa – ratownik obejmuje kolanami

głowę poszkodowanego, 
• Obłożeniowa – ratownik okłada głowę i szyję 

poszkodowanego,



Urazy kręgosłupa

Nie należy:
• Puszczać głowy przy podejrzeniu urazu 

kręgosłupa,
• Transportować poszkodowanego gdy nie ma 

takiej konieczności, 
• Tracić kontaktu z poszkodowanym gdy jest 

przytomny,



Pytania?



Dziękuję za uwagę
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