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Pierwsza pomoc
przedmedyczna

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne
u doroslych
Podstawowe zabiegi resuscytacyjne skladqj4 siQ z ucilnig6 klatki piersiowej oraz od-
dech6w ratowniczych. M4jq one na celu bezprzyv4dow€ podtrzymanie kqienia,
oddychania oraz utrzymanie dmino6ci dr6g oddechowych.

Algorytm postgpowania BLS
(Basic Life Support)

l. Ocena bezpieczefstwa: Ratownik upewnia sie, ie nie grozi mu Zadne niebez-
pieczeistwo zwiqzane z u<lzielaniem pomocy osobie poszkodowanej. Nalezy
zwBcae uwage na ruch ulicrny urz4alzenja mechanicme, instalaqje elelcrycz-
ne itp. JeSlijest bezpiecznie, ratoranik moie pod€jsd do poszkodowanego.

2. Ocena przytomnosci: Ratoranik sprawdza, czy osoba poszkodowana reaguie
na glos i dotyk. NaleZy poloiyd obie rgce na ramiona osoby poszkodowanej, po-
trz4sn4d oraz glogno splta6: ,,Czy ws4s&o w porz4dku?" Jesli isdeje podej-
rzenie urazu lcggoslupa, ratownik ogranicza siQ do sprawdzenia realrcji na
glos.
a) Jegh osoba poszkodowana reaguje, pozostawiamyj4 $/ zastanej pozycji, na-

stepnie przystepujemy do ocenyjej stanu, sprawdzamy czy nie ma ewentu-
alnych lan orez krwawiefi do zaopatrzenie, zbieramyjaL nqjwiecej infor-
macji dotyczqcych zdarzenia, wzywamy pomoc, a do czasu jej nadejscja re-
gulamie oceniarny stan osoby poszkodowanej,

b)Je6li nie reaguje: Wol4 o pomoc.
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Stan utraty przytomnolci
Stan zabuz€nia czmnodci kory m6zgolvej. Osoba nieprzytomna nie reaguje na

bodlce zermgtnne, czyli nab6l, glos i dotyk; nra iednak zachowane krEzenie oraz od-
dech. Zagroieniem dla osoby niepEylomnej .jest zniesienie odruch{iw obmnnych,
w tym odruchu kaszlu, co ulatwia przedostawanie sig cial obcvch do dr6g oddecho-
wych, oraz zmniejszone napi€cie migsniorve, kt6re moZe dopmwadzid do opadania
mie6ni gardla, miesni przeiyku, jgzyka czv podniebienia miqkkiego powodujEc nie,
drcZnosa dr6g oddechowych.

Przycz!'ny utraty przytornnosci I
- urazy czasznowo mozgowe,

zatrucia (np. alkoholem, lekami, denldem wegla),
- udary

niewydolnos6 kr4zenia ostla i przewlekla.

3, Wolanie o pomocr Jesli wokrll osoby poszkodowanej zebral sig tlum ludzi, rry
znacz jednA z nich do pomocy: Wskaz palcem lrldranq osobg omz powiedz:
,,Pan, Pani zostanie, bgdzie mi pomaga6"- Jedli nilogo nie ma, wotaj glosno
o pomoc.



Biologiczne podsta$rrekeacjiruchowej

4. Udrc2irieni€ dr6g oddechowych: Pold2 jedn4 rgke na czole osoby poszkodowa-
nej, opuszK dw6ch palc6w drugiej rgh umie56 na iuchivie. Odegnij delikatnie
glowe r6wnoczesnie unoszEc iuchwg.

Przyczlny niedroinosci dr6g oddechowych;
opadanie podniebienia migkkiego, ?apadanie siQ jQzyka, migsni gardta, prze-
iyL1l,

- wymiocin't kew, ciala obce.

5. Ocena oddechu: Utrzlmuj4c droine drogi oddechowe pochyl sie nad poszko-
dowan'.rn, tak aby na policzl'u wyczue strumiei powietrza wydobrwaj4cy sie
z ust poszkodowanego, r6\4noczesnie obserwuj ruchy oddechowe klatk pier-
siowej oraz nashrchuj szmer6w oddechowych. Na oceng oddechu przeznacz
10 seLlrnd.
a) Prawidlowy oddech:

ul6i poszkodowanego w pozycji bezpiecnej,
wezwij pomoc,
do czdsu nddeJsfl.a pomocl regularrue ocerual oddech.
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b) Nieprawidlowy oddech (oddech agonalny), brak oddechu:
- wearanle pomocy.

Oddech agonalny po zatrzlmaniu kq;enia poszkodowany mo2e wykonlwa6
pojedlncze oddechy, czy rvestchnienia. Nie s4 to objawy praividlowego oddechu.

6, Wez$anje pomocy: Popros wlznaczonq wczesniej osobg o we^vanie pomocy.
Podaj iej numer pod kt6ry powinna zadzwonie (l 12 lub ggg), oraz mieisce
zdarzenia. Osoba kontaktujqca sig ze sluibami ratownicz)'rni powjnna r6wnie2
pEekazad jnformacje, 2e u osobv poszkodowan€i doszlo do zatr.lmania kr4,
zenia. Je6lijestessam, osobiScie ivezwij sluiby ratownicze. .Jesli nie masz tele-
fonu, pozostaw poszkodorvanego i szukaj pomocy,

7. Uciskanje klatki piersiowej: poszkodowany powinien leiea na pl€cach, na twar-
dej powierzchni.
- Uklqknij obok poszkodoivanego.

Ul62 nadgantekjednej rgki na Srcdl1l klatki pieniowej poszkodowanego.
- Umieii nadgarstek &ugiej rgki na gzbiecie pierwszej i sple6 palce.
- Upewnij si9, te nie bgdziesz uciskal ieber, nadbrzusza, ani dolnego koica

mostka.
Wlprostuj ramiona i ustaw je prostopaalle do mostka.

- Uciskaj mostek na glgbokos6 4-5 cm z czestotliwosci4 100/min (ok. ?s).
Wvkonaj 30 uci6ni€6 (zajmie to ok. 18 s.).
Stosunek czasu ucisku do czasu relakacji wynosi 1rl.
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Prawidlowo wykonany masai serca zapewia do 30% normalnego przept!,$! Iswi.

8, Oddechy ratownicze: Po 30 ucilnieciach raykonaj dwa oddechy ratoMicze.
- Udminij drogi oddechowe odginqj4c glowg i unosz4c iuchwe (tak jal

wp.4).
- Palcem wskazuj4cym i kciuhem rgh lei4cej na czole zaci6nii skrzydelka

nosa osobie poszkodowanej.
- WeZ normalny wdech i obejmij szczelnie swoimi ustami usta poszkodowa-

nego. Zuchwa powinna pozostad uniesiona!
- Wykonqj spokojny wydech trwaj4cy ok. I s. ObjQtoSC powietna,jala powin-

na si9 dostad do pluc poszkodowanego to ok. 500 ml.
- Utrzlrnuj4c dmme drog oddechowe odsu6 swoje usta od ust poszkodowa-

nego i obserwuj, czyjego klatka pietsiowa opada.
- Wykonaj 2 skuteczne oddechy ratownicze.
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Jedli pieriaszy oddech nie spowodowal uniesienia lda*i pieFiowej:
- skonfiou jam€ ustn4 po€zkodowanego i usu6 widocme ciela obce, nigdy nie

r.Wmwadzqj palcdw dojamy ustnej poszkodowanego na 6lepo.
- upewn{ si9, Ze glowa zo6tala prawidlowo odgieta a Archwa rudesiona.

Je6li nie chcesz lub nie moiesz wykony,vad oddech6w Etowniczych, poprz estah
na samych uci6nigciach kla&i pieFiowqj wykonywanych bez przerwy z czgstodiwo-
Sci4 f 00/min.

9. tfuntynuqj masaZ serc4 i oddedry ratoMricze w 6to6unlu 30:2.

Przen4i zabiegi tylko, gdy:
- przybed4 wykwalifikowane stuiby i przejmq od ciebie akqjQ ratunlowq,
- poszkodoweny zacznie prawidlowo oddyched,
- ulegniesz $,yczelpaniu.

f . Ocei b€zpt€cz66ttwo.
2. M prrttoDrno66.
3. WoId o pomoc.
4. Udmtull diogl oddechowe.
6, Ocen oddech.
6. W€zw{, polnoc (tel.l 12 lub 00e).
7. 30 uc|lDled Ltatld d6rrdowd.
8. 2 oddGchy rator dcze.

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci

Definicja wieku:
- niemowle: ponDej pien,vrego roku irycia,
- dziecko: od pie$/szego mku zycja do olaesu pokwitania.

Algorytm postepowania BLS u dzieci
1. (M b€zpt€cz€fstwo.
2. Ocei prrytomno66.
3. Wol4l o po|noc.
4. Udrointl &ost oddcchon€.
5. ocetr oddcch.
6, wytonqi 6 oddech6w



Biologiczne podstasy relaeacji ruchowej

7. 30 ud6niq6 tlatld pieEiowej.
8. 2 odd€chy rato$,nicze.
9. Po I mlnucte zabteg6w r€iuscrtacyinych zadzwo6 po pomoc

(l l2 lub 999).

Ad. 6
Dziecko powZej 1 roku iycia.

Zapewnij drcZnoSC dr6g oddechowych poprzez odgigcie glowy i uniesienie Zu-

- Nabierz pot,lletrza, nastepnie obejmij szczelnie swoimi usgmi usta dziecka.
- Upewniajqc sie, Ze powietve nie przeciel..a, wykonqj powolny wydech, obser-

wqj unoszenie sie ldatki pieFiowej. 11056 wdmuchiwanego powietrza powinna
byC tala, by dopmwadziC do uniesienia klatki piersiowej.

- Odsui usta od ust dziecka, obserwqj opadanie klatki piersiowej caly czas utizy-
mujqc dloine drogi oddechowe.

- Powt6rz podanq s€kwencj€ 5 razJa

Dziecko poniiej 1 roku icia
- Glowg umiei6 w pozycji neufa]nej, unie6 br6dk.
- Nabierz powietrze. Obejmii swoimi ustami nos oraz usta niemowlaka, jesl sig

nie da, spr6buj objqd sem nos lub usta.
- Powoli wdmuchuj powietrze ai do udesienia klatki pieEiowej.
- Obserwqj, czy klatka pieBiowa opada podczas wydechu.
- Powtdrz podarq sekwencjg 5 mzla

M . 7
- U dzieci uciskamy I/3 doln4 mostka na glgboko66 1/3 klath pieFiowej. Nale-

iy z$T6cid uwagg, aby nie uciskad nadbrzusza.
- Czastodd ucisk6w okolo 100/min.
- Ratownicy niemedycmi wykonuj4 30 uci6ni96.
- U niemowht ratownik niemedyczny wykonuje ucicnigcia kla*i pieBiowej

opuszkami dw6ch palc6w
- U dzieci powyzej 1 roku icia: uciSnigcia klath pie|siowej wykonuje si9 nad-

garstkiem jednej reh. Natomiast u dzieci staEzych i wigkszych za pomocq
dw6ch rqk ze splecion).rni palcami. Do decy4i ratownika naleiy kt6ry z po-
wyiszych sposob6w uciskania ldatki piersiowej bgdzie dla niego najbardziej od-
powiedni, ze wzglgdu na wielkos6 dziecka.

Ad. I
- Kedyjest tylkojeden ratownik, prowailzi on resusc''taqje (ucish kla*i pielsio-

wej omz oddechy ratowrricze) przez 1 minute, zanim zadzwoni lub uda sig
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PostePowanie
Ocena pa-rametr6w iciorvych.

- Poszuhwanie zlamai (Nie zdeimowad ubrai i but6w bez potrzeby).
- W mzie zlamania otwartego, rue wprowadzamy do rany !T stajqcego odlamu

kostnego,
- Na rang zaldadamyjalowy oparunek.

Jesli trzeba transpotowad poszkodowanego, damana korlczyna musi zostat
unieruchomiona (bez pr6by nastawiania), tak aby zapobiec przemieszczaniu

siq odlam6w

skrecenie stawu
Pow6taje w wyniku przelooczenia frqiologicmego zalaesu ruchu w 6tawie Po-

wi€rzchnie stawowe nie tlaca ze sobq kontaldu, a po ustaniu dzialania sily wracajq

do prawidlowego ustawienia. W \aFiku przekoczenia prawidlowego zakrcsu nrchu
w stawie dochodzi do uszkodzenia tkanek miql*ich; wiQzadel, SciQgien' torebh sta-
wowej; czQsty jest dwniei wylew lawi do jamy stawowej, czego konsekwenci4 iest
obrzek i zsinienie okolicy stawu. Irme obiawy toi b6l, ocieplenie miejsca urezu' ogra_

niczenie zalcesu ruchu w stawie.

Zwichnigcie stawu
Zwichnieci€m stawu nazywamy Przemieszczenie si9 stawowych koic6w ko6ci

wzglQdem siebie, Powierrchrne stawowe trac4 ze sob4 kontakt, czego konsekwencj4
jest uszkodzenie tkanek migkkich

- Postepowaniem dolalnyn w obu przr?adkach jest unieluchomienie uszko-
dzonej koiczFy w ustawieniu powlpadkowym i transPort do spitala

Stluczenie mieini
Na skutek zgniecenia *anli dochodzi do uszkodzenia nacryi lawionodnych i wy-

lewu lawi, czego kon6ekwencj4jest krwiak (wynaczlnienie lcwi do tkanek)

Objawy:
- obrzEk,
- podbiegnieciekrwawe,

b6l,
- ocieplenie mieisca urazu.

Postqpowane:
- W pierwsrych 24 godzj'r ch stosuiemy opatrunek uciskowy oraz zimne

oklady.
Postepowanie talie ma na celu zapobiegnigcie narast niu lawiaka i st nu za-
palnego.
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Po 24 gotlzinach, kiedy obrzgk przestanie narastad, moina zestosowad cieple
oldady maj4ce na celu przyspievenie r"sorpcjl i organizacji ,awiaka.

Krwotok
wydosEnie siq krwi na zewrqtrz systemu sercowo-naczyniowego.

Podziat:
Zewnetrzner raydostanie sie hwi poza obrgb ciala.

- WewngtMne: lqew li1pelnia naturalne jamy ciala, (np. jamg brzusznq) lub
tworzy kwiak w uszlodzonych &adach Q<rwial w sk6rz€ po pewnym czasie
widoczny jest jalo sinia.k).

- Ostre.
- Przewlekle.

Krwotoh ostr€ prowadzq do hipowolemi, czyli redukqi objQtosci krwi krqZqcej
w naczyniach. Mniejsza objQtosd krwi dopiowadza do spadku ci6nienia w naczy-
niach, czego efektem jest zaburzenie ukrwienia tkanek organizmu. Krew tetnicza
niesie ze sobq tlen potrzebny do prawidlowej pracy kom6rek, wFikiem zaburzenia
ukrwienia bedzie wiQc niedostatek denu w tkankach, czyli hipokja. Z kolei uTni-
hem niedotlenienia bgdq zaburzenia metabolicme kom6rek, ktdre mogq doplo-
wadzid do zaburzenia Placy narl4d6w. Stan tah nazlvamy wstrzAsem hipowole-
micznym.

Objawy wstrzqsu hipowolemicznego (wedlug stopnia $,ylawawienia):
- blada, spocona sk6ra,
- prr)spieszone tQtno,
- w p6rniejs4m olaesie spadek cilnienia kwi,
- zaburzenia Swiadornodci.

Postgpowanie we wstrzAsie hipowolemicmym (wynikaj4cym z lawawienia):
- Zatamowac lawawienie (opisane niiej - postepowanie w kwolokach).
- Ul62 poszkodowanego w pozycji przeciwwstrz4sowej: kGzkodowany leZy na

plecach z koiczynami dolnymi uniesionymi na wysokos6 okolo 30 cm.
- Zabezpiecz przed utrat4 ciepla (folia termiczna, koc).
- Wezwii pomoc.
- Do czasu nadejscia pomocy regularnie oceniaj stan poszkodolrtsnego.

Utrata lawi w przebiegu lmr/otok6w osEych:
- 500 r - roleroraena (obietodd jak4 oddaj4 dawcy lawi),
- 1000-1500 r zagmienie wlst+ienia lasfzqsu hipowolemicarego,
- >1500n - Smier6.
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Postepowanie w lawotokach
- Dorarnie uciskemy palcem lub dloni4 miejsce lrrwawi4ce (uiywamy rqkawi-

czek i jalowego gazika).
- Opafunek uciskowy: Kilka wa$tw jalowych gazik6w Przykladamy do rany

i mocno bandazujemy.
- Ucisk tgtnicy powyiei rany: Gdy wyiej wymienione metody nie skutkuiq, uci-

Snij palcami Qmice powyzel |any parnigtaj4c, ab co jaki! czas zwolnic ucisk
(dziQki temu nie dojdzie do niedokwienia).

- Uniesienie koicz),ny: zwiQksza skut€cmosd powyiszych metod.
- T:rmponada rany: duie mny wFehiamyia.low4 gazq, po czym zakladamy opa'

trunek ucjskowy

Nie stosujemy opasek uciskowych za.kladanych na konczlne powyiej lawawqce-
go miEsca ze wzglqdu na ryryko t4lstqpienia ciQzhego niedolrwienia. OdstQpstwem
od tej regutyj$t amputada kofczyn]l hedy moha zalozyd opask€ uciskow4 na lawa-
wiqcy kikut.

Po6tQpowanie przy aanieniach:
- Ocena parametr6w Zyciowych. Kiedy poszkodowany tego wytnaga mzpoczy-

ftuny resusq4aqe.
- JeSli poszkodowanyjest w stanie stabilnym, moiemy Prrystqpid do zaopatrze-

nia ranlr
- Oczys'zczamy sk6rQ rekil mny srodhem de4'nfekuj4clm. C4szc|.z4c sk6rQ wy-

konujemy ruchyi ,,od Mny na zewn4trz", aby nie dopuscid do jE zabludzenia.
- Pluczemy rane rcztworem soli fi4iologiczn€j. Nie ueywamy do tego celu plyn6w

de4nfekuj4cych, gdyi mog4 one uszkodziC delikatnq tkanlq
- Przylaywamy ran9 jalow4 gaz4, zapervni ona ochlonQ Przed zabrudzeniem

oraz czynnikami mechanic:mymi mog4cymi pmwadzi6 do doda&o\a'ych uszko-
dzeh.

Rany z wbitym cialem obcym
Zr,r,ykle wbite ciaia obce pozostawja siQ w ranie, gdyi ich usuniQcie moZe gozid

ciei.ldm lawotohem. Cialo obce moina usun4d jed)'nie, gdy utudnia ono prowa-
dzenie resusc].taqji

0parzenia
Uszkodzenie sk6ry i &anek lei4cych pod ni4 na skutek dzialania:
- cieple,
- chenicznych substancji zr4cych o.wasy zasady),
- prqdu elektrycanego,
- Dmmieni slonecrrYch,
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Stopnie oparzei:
1. Uszkodzenie dotyc:zy tylko nasktka, charakeryzuje sig zaczerwienieniem omz

silnq bolesnosciq. Oparzenie goi sie po klku dniach bez pozostawienia blizn.
IL A) Obejmuje nask6rek oraz cz€66 sk6ry wlarciwej, cech4 chamkerystycznq s4

pecherze wypekfone surcwiczlm pl,nem. Silna bolesno66. Goi sig w ciqgu
okolo 20 dni bez pozostawienia blizn.

II. B) Obejmuje nask6rek oraz cal4 grubosd sk6ry wlasciwej. Sk6B przyjmuje ko-
Ior bialy z czerwonymi punkcikami (spalone cebulki wlos6w). R&mieZ Wste,
puj4 pgcherze. Bolesnogt mniejsza nii w stopniu II a. po lvygojeniu pozostaje
blizna.

Ill.Uszkodzenie obejmuje sk6rg ai do tkar*i tluszczowej. Skdrajest koloru per-
lowego, czqsto pohy'ta bnmatnym stlupem. Bolesno66 nie $ystepuje ze wzglg-
du na uszkodzenie zakoiczeli nerw6w czuciowych,

Manwicy ulegaj4 tlGnh najglgbiej polozone, czyli miesnie i kosci, kt6re mogq
byd widoczne w ranie. Czgsto wystgpuj4 zwgglenia. podobnie jak w stopniu
III bolesnosd jest umiarkowana.

Cig2kim nastgpstwem oparzenia jest zwigkszenie przepuszczalnosci naczy6
hwionodnych, pazez ktdre do rany przedostaje sig osocze. W konsekwencji powodu-
je to zaggszczenie krwi, ktdla traci przez to swoj4 objgtosa. prowadzi to do ostr€j nie-
wydolnosci lcqzenia, nerekoraz wstrz4su hipowolemicmego.

Postgpowanie przy opar-zeniach :
- Ja-k najszybciej chlodzirny opanenie zimn4 wod4 przez 15 do 30 minur. Roz-

legle oparzenia chlodzimy lstcej, aby nie doprowadzid do wychlodzenia.
- Zakladamy opatrunek zjatowej gazla
- Poparzenia jamy u6tnej - podajemy chlodne plyny do picia w ma\ch ilosciach.
- Poparzenia chemicme - przemywamy duzq ilosciq wody. Je6li substancja zo-

stala spoi)'ta, nie Fowokujemy w]'rniot6w

0dmroienia
Uszkodzenie tkanek na skutek dzialania zirnna. Najbardziej narar2one na odmrc-

ienie cz96ci cia.la, to te eksponowane na zimno, gorzej ulawione oraz slabiej chro-
nione przez tkar € podsk6m4. Nalezq do nichr palce r4lq n6g, broda, uszy nos.

Glgbokosd odrffozenia:
I. Skdra zaczerwieniona lub blada, obrzelodeta. Wystgpuje silna bolesnos6.
IL Sk6ra zaczerwieniona + pqcherze w)?€hrione tr4'nem surowicz),rn.
III. Maftwica skdt kolor niebieskoc?arny
IV Martrvica glgboka, calkowite zamarnigcie tkanki. MoZe dochodzid do samo,

istnych amputacji.


