
NZOZ „PROMEDOS” 



Drodzy uczniowie. W tym roku szkolnym 
spotykamy się po raz ostatni. Mam nadzieję, że 

we wrześniu zobaczymy się już w innych 
okolicznościach, że wszyscy zdrowi i 

wypoczęci wrócimy do szkoły. Na pewno 
wszyscy z radością ujrzymy się po tak długiej 
nieobecności i z zapałem zabierzemy się do 

nauki i pracy, czego Wam i sobie życzę. Dziś 
dla przypomnienia pierwsza pomoc.  

Pielęgniarka szkolna 



MORALNY I PRAWNY OBOWIĄZEK UDZIELANIA 
PIERWSZEJ POMOCY 

Udzielenie pomocy osobie, której życie lub zdrowie jest 
zagrożone, to nie tylko moralny obowiązek każdego 
człowieka.  

Kwestie nieudzielenia pierwszej pomocy reguluje art.162 
Kodeksu Karnego:. 

• "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." 



W nieszczęśliwych 
wypadkach oraz w 

schorzeniach przebiegających 
ostro często pierwsze minuty 
decydują o dalszych losach 
poszkodowanego! Szybka i 

właściwa pomoc może 
uratować czyjeś życie! 



* szybko ustalić, co się stało i kiedy,  

* zlokalizować zagrożenia dla siebie i dla poszkodowanego np. 
w wypadku drogowym – rozstawić trójkąt ostrzegawczy, 
włączyć światła awaryjne,  

* przy porażeniu prądem elektrycznym – poprosić o odłączenie 
napięcia głównym wyłącznikiem, nie podchodzić do porażonego 
prądem elektrycznym bez upewnienia się, że zasilanie główne 
zostało wyłączone 

* zabezpieczyć miejsce wypadku, rozpoznać liczbę 
poszkodowanych i ich stan 

* nie narażać się samemu na niebezpieczeństwo – np. założyć 
rękawiczki ochronne, nie wchodzić do pomieszczeń, gdy istnieje 
podejrzenie ulatniania się gazu lub braku tlenu 



Zadbaj o własne bezpieczeństwo, następnie oceń 
stan poszkodowanego  

 spójrz na następne slajdy  





         Oceń przytomności poszkodowanego 



      Zawołaj o pomoc 



Udrożnij drogi oddechowe 



Oceń oddech 



A) Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny, 
ale oddycha ułóż go w pozycji bezpiecznej i 
zadzwoń po karetkę pogotowia  

B) Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny i 
nie oddycha, zadzwoń po karetkę pogotowia, 
po czym rozpocznij resuscytację krążeniową 

spójrz dalej jeśli A, jeśli B 



Zadzwoń po pomoc 

Pogotowie 999 

Straż Pożarna 998 

Policja 997 

Tel. ratunkowy 112  



Wzywanie pomocy  

Przedstaw się i powiedz: 

 

• Gdzie wypadek miał miejsce  

• Co się stało  

• Ile osób jest poszkodowanych oraz ich wiek  

• Jakie mają uszkodzenia ciała  

• Czy poszkodowany/ni jest/są przytomny/ni 

• Jakiej pomocy udzieliłeś 

• Czy potrzebujesz pomocy  

• Nigdy nie rozłączaj się pierwszy!!! Do przyjazdu 
karetki nie zostawiaj poszkodowanego samego 



Pozycja bezpieczna 

jeśli A 



      Rozpocznij resuscytację 

 jeśli B 





• uklęknij obok poszkodowanego,  

• ułóż nadgarstek jednej ręki na środku jego klatki piersiowej, ułóż 
nadgarstek drugiej dłoni na grzbiecie dłoni leżącej na klatce 
piersiowej poszkodowanego,  spleć palce obu dłoni i upewnij się, że 
nacisk nie będzie kierowany na żebra poszkodowanego.  

• utrzymuj ramiona wyprostowane.  

• nie uciskaj górnej części brzucha ani dolnego końca mostka,  

• ustaw ramiona prostopadle do klatki piersiowej poszkodowanego i 
uciskaj mostek na głębokość nie mniejszą niż 5-6 cm u osoby 
dorosłej, 3-4 cm u dziecka (jedną ręką) 

• po każdym uciśnięciu zwolnij nacisk na klatkę piersiową, nie 
odrywając rąk od mostka. Powtarzaj uciśnięć z częstotliwością 
100/min 

• W przypadku dzieci oraz dorosłych po utonięciu i zadzieżgnięciu 
przed rozpoczęciem uciskania musisz wykonać 5 oddechów 
ratunkowych 





*Przyjazdu karetki pogotowia     
ratunkowego             

*Powrotu oddechu u poszkodowanego  

*W którym opadniesz z sił  





Przez chwilę pozwól krwi swobodnie wypływać, następnie włóż 
zranione miejsce pod strumień bieżącej wody i dokładnie spłucz. Jeśli 
rana jest niewielka i powierzchowna możesz użyć mydła. Ranę można 
przepłukać również ampułką soli Fizjologicznej (0,9%NaCl).  

Jeśli w ranę jest wbite ciało obce, np. gwóźdź nie wyjmuj 
go, gdyż nasili to krwawienie. Zabezpiecz ranę opatrunkiem 

i udaj się na SOR 

Nie używaj do dezynfekcji wody utlenionej, jodyny,  

ani alkoholu!!! 



Tamowanie krwawienia 



                 Zadławienie  



       Omdlenie  



Ukąszenie przez kleszcza 



 

Po ukąszeniu przez kleszcza dokładnie 

obserwuj swoje ciało przez kilka dni do  

2 tygodni. Wystąpienie rumienia świadczy 

o chorobie zwanej Boreliozą 
  

Zestaw do usuwania  

kleszczy kupisz  

w aptece 



Dziękuję za uwagę   

Życzę wszystkim pięknych, zdrowych i 
słonecznych wakacji. Wielu wspaniałych 

chwil nad morzem, jeziorem lub w górach. 
Odkrywania nowych miejsc i poznawania 

nowych ludzi.  

   Wesołych wakacji!!!  

     Pielęgniarka szkolna  

Opracowanie: mgr Karina Drelak 


