Każdy świadek zdarzenia, w którym stan zdrowia
lub życia innej osoby jest zagrożone
ma obowiązek udzielić jej pierwszej pomocy
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Podstawa prawna
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 narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
• § 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy,
do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna
pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.

Zasady bezpieczeństwa

Zasady bezpieczeństwa są bardzo ważnym elementem prowadzenia akcji ratunkowej, ponieważ mają na celu zachowanie
w zdrowiu i pełnej sprawności ratownika, który próbuje udzielić pierwszej pomocy tak, żeby mógł ratować poszkodowanego
bez uszczerbku na własnym zdrowiu i życiu, także pozwala
na ewakuację poszkodowanego z miejsca zagrożenia.

Zadbaj o bezpieczeństwo własne i poszkodowanego.
Podchodząc do poszkodowanego należy starannie się
rozejrzeć, ocenić całe miejsce w którym doszło do zdarzenia,
czy nie będzie stanowiło zagrożenia dla ratownika udzielającego
pierwszej pomocy.
Zwracajmy szczególną uwagę na:
• teren w którym się znajdujemy,
• ruch uliczny,
• zagrożenie ze strony innych osób bądź zwierząt,
• substancje, które mogą pokrywać poszkodowanego,
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• różne przedmioty, które poszkodowany może mieć w rękach
np. przewody elektryczne itp.

O bezpieczeństwo własne możemy zadbać poprzez stosowanie środków ochrony w postaci; rękawic ochronnych, masek
do sztucznego oddychania i innych środków zapobiegawczych.

Jak udzielić pierwszej pomocy
przedmedycznej

1.
2.
3.
4.
5.

Zadbaj o bezpieczeństwo własne.
Zadbaj o bezpieczeństwo miejsca zdarzenia.
Prawidłowo podejdź do poszkodowanego.
Dokonaj prawidłowej oceny poszkodowanego.
Wezwij kwalifikowaną pomoc.

−− W przypadku gdy poszkodowany jest przytomny
postępowanie ratownicze powinno wyglądać wg następującego wzorca:
1. Jeśli to możliwe, podchodź do poszkodowanego tak,
żeby cię widział.
2. Komfort psychiczny - słuchanie poszkodowanego i rozmowa
z poszkodowanym:
• przedstaw się,
• poczekaj
na
przedstawienie
się
poszkodowanego
(o ile to możliwe),
• powiedz, że potrafisz udzielić pomocy,
• zapytaj się, co się stało; poczekaj na odpowiedź,
• informuj poszkodowanego, co robisz (np. zakładam opatrunek),
• zapytaj się, czy poszkodowany może swobodnie oddychać,
poruszać nogami, czy na coś choruje,
• zapytaj poszkodowanego, czy czegoś od nas oczekuje,
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• podtrzymuj uspokajającą rozmowę, o ile nie sprawia ona bólu
poszkodowanemu.
3. Poszkodowany powinien wykonywać jak najmniej czynności:
• nie można pozostawiać poszkodowanego samego. Wyjątkiem
może być wezwanie pogotowia,
• nie wolno przenosić poszkodowanego,
• nie wolno sprawiać dodatkowego bólu poszkodowanemu,
• nie wolno podawać poszkodowanemu nic do jedzenia, picia,
leków,
• należy chronić poszkodowanego przed skrajnymi temperaturami (izolowanie poszkodowanego od ziemi, wody, okrycie
poszkodowanego),
• czynności ratownicze wykonuj sprawnie i zdecydowanie,
• wykonuj tylko czynności w zakresie swoich kompetencji.
−− Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny nasze postępowanie będzie prowadzone następująco:
1.
2.
3.
4.

Podejdź do chorego zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa.
Uklęknij przy poszkodowanym, złap za ramiona i potrząśnij.
Głośno zapytaj poszkodowanego (Co się stało?).
Jeżeli poszkodowany nie reaguje wezwij pomoc;
• poszukaj osoby w pobliżu, która mogłaby razem z tobą udzielić pomocy. Wskaż ją palcem i głośno poproś o podejście, pozostanie z tobą i poszkodowanym.
5. Oceń czy poszkodowany oddycha;
• pochyl się nad poszkodowanym, sprawdź czy w ustach nie ma
ciał obcych, następnie udrożniamy drogi oddechowe,
• przyłóż ucho w okolicy ust poszkodowanego.
6. Obserwuj, słuchaj, poczuj czy jest NORMALNY oddech.
7. Obserwuj ruchy klatki piersiowej, słuchaj czy pacjent oddycha,
poczuj oddech na swoim policzku.
8. Ocena oddechu nie może trwać dłużej niż 10 sekund.
9. Nie pomyl oddechów agonalnych z normalnymi.
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10. Jeśli pacjent nie reaguje i nie oddycha należy wezwać kwalifikowaną pomoc medyczną i bezzwłocznie rozpocząć resuscytację krążeniowo - oddechową.

Resuscytacja Krążeniowo - Oddechowa (RKO)

Warto wiedzieć, że w pierwszych minutach po nagłym
zatrzymaniu krążenia, wentylacja podczas RKO jest mniej istotna
niż prawidłowe uciśnięcia klatki piersiowej.

Doświadczenia na zwierzętach pokazały, iż RKO polegające tylko
na masażu zewnętrznym serca może być tak samo efektywne jak
RKO z wentylacją i masażem - jednak tylko w pierwszych minutach po NZK (nagłym zatrzymaniem krążenia) wywołanym przyczynami innymi niż niedotlenienie (jeśli nie możesz/nie chcesz
podawać oddechów ratowniczych wykonuj tylko masaż zewnętrzny klatki piersiowej).
Rozpoczynamy procedurę
Resuscytację Krążeniowo - Oddechową według
następującego harmonogramu:

BEZPIECZEŃSTWO
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POSZKODOWANY NIE REAGUJE

WEZWIJ POMOC
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UDROŻNIJ DROGI ODDECHOWE

BRAK PRAWIDŁOWEGO ODDECHU
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ZADZWOŃ PO POMOC 999 LUB 112
WYKONAJ:
30 UCIŚNIĘĆ, 2 ODDECHY

Masaż pośredni serca
Wykonaj następujące czynności:
1. uklęknij obok poszkodowanego,
2. ułóż nadgarstek jednej ręki na środku klatki piersiowej
na mostku poszkodowanego,
3. ułóż nadgarstek drugiej ręki na już położonym,
4. spleć palce obu dłoni,
5. ustaw ramiona prostopadle do mostka,
6. uciskaj:
• 100 uciśnięć /min,
• na głębokość 4-5 cm,
• pamiętaj o zachowaniu 30 uciśnięć do 2 oddechów,
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Kontynuuj resuscytację do czasu gdy:
• przybędą wykwalifikowane służby medyczne i przejmą
działanie,
• poszkodowany zacznie prawidłowo oddychać,
• ulegniesz wyczerpaniu.

Jak prawidłowo wezwać pomoc
do poszkodowanego

W Polsce oraz na terenie całej Unii Europejskiej działa bezpłatny
numer alarmowy 112. Połączenie może być realizowane zarówno
z telefonu komórkowego, jak i stacjonarnego. Dzwoniąc na numer
112 dodzwonimy się do najbliższej jednostki policji lub straży
pożarnej. Dyspozytor odbierający wezwanie połączy nas z odpowiednią służbą ratunkową (pogotowiem, policją lub strażą pożarną).
Wzywając pomocy w pierwszej kolejności poproś głośno o pomoc
kogoś, kto przechodzi obok lub stoi i przygląda się.
Możesz zająć się poszkodowanym, a druga osoba może zadzwonić na numer ratunkowy. Jeśli jesteś sam, zadzwoń natychmiast,
a dyspozytor pomoże kierować Twoimi działaniami.

TELEFONY ALARMOWE:

• Pogotowie Ratunkowe - 999,
• Straż Pożarna - 998,
• Policja - 997,

• Numer alarmowy z telefonu komórkowego - 111; 112,
• Numer ratunkowy WOPR - 601 100 100,
• Numer ratunkowy GOPR - 601 100 300.
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Zgłaszając wypadek podaj:
• miejsce zdarzenia,
• co się stało,
• ile jest ofiar wypadku,
• stan zdrowia ofiar,
• powiedz, jakie czynności wykonujesz przy poszkodowanym,
• inne pomocne informacje dotyczące niebezpieczeństwa
(np. wyciek paliwa),
• kto i skąd wzywa pomocy,
• zapytaj się: Jak można pomóc poszkodowanemu?

Pamiętaj!!!
Nigdy, jako pierwszy nie przerywaj połączenia. Dyspozytor może
mieć do Ciebie pytania, może też pomóc Ci ratować poszkodowanego udzielając instruktażu. Na pytania dyspozytora odpowiadaj
konkretnie, nie podejmuj zbędnych dyskusji.

Pozycja boczna ustalona

Pozycja bezpieczna utrzymuje drożne drogi oddechowe
u nieprzytomnego, który oddycha prawidłowo. Zapobiega zapadaniu się języka, co mogłoby spowodować niedrożność dróg oddechowych oraz umożliwia łatwe wydostanie się treści pokarmowej
z jamy ustnej poszkodowanego.
Postępowanie:
1. Ściągnij poszkodowanemu okulary, jeśli są.

2. Klęknij obok poszkodowanego, upewnij
się, ze ma obie nogi
wyprostowane.
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3. Umieść ramię bliższe ciebie pod kątem
prostym do tułowia,
zegnij w łokciu, tak aby
dłoń była skierowana
ku górze.

4. Drugie ramię przełóż
przez klatkę piersiową
i przyciśnij grzbiet dłoni
poszkodowanego do jego
policzka po swojej stronie.
5. Drugą ręką chwyć
dalszą nogę poszkodowanego tuż powyżej kolana i zegnij ją utrzymując
stopę na podłożu.

6. Trzymając przyciśniętą
dłoń do policzka, pociągnij za zgiętą nogę obracając poszkodowanego
na swoją stronę.
7. Ustaw leżącą wyżej
nogę tak, aby zarówno
biodro, jak i kolano zgięte
były pod kątem prostym.

8. Odchyl głowę upewniając się, ze drogi oddechowe pozostają
drożne.
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9. Wsuń dłoń pod policzek, jeśli konieczne
to tak, aby utrzymywała
odgięcie głowy.
10. Sprawdzaj
nie oddech.
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Zadławienia
Zadławienie to ciało obce w drogach oddechowych. Może ono być
przyczyną częściowej lub całkowitej niedrożności dróg oddechowych.

−− Postępowanie u dorosłego oraz u dziecka powyżej 1 roku
życia - przytomny
1. Zachęcaj do kaszlu (kaszel generuje wysokie ciśnienie w drogach
oddechowych, co może powodować usunięcie ciała obcego).
2. Jeśli to nie pomaga:
• zastosuj 5 uderzeń w okolicę międzyłopatkową,
• stań z boku i nieco za poszkodowanym, połóż jedną dłoń
na klatce piersiowej poszkodowanego i pochyl go do przodu tak, by przemieszczone ciało obce mogło przedostać się
do ust a nie do dróg oddechowych,
• wykonaj 5 energicznych uderzeń nadgarstkiem drugiej ręki
w okolicę międzyłopatkową,
• po każdym cyklu uderzeń sprawdź czy drogi oddechowe
nadal są niedrożne.
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3. Jeśli to nie pomaga:
• zastosuj 5 uciśnięć nadbrzusza - stań za poszkodowanym
i obejmij go ramionami na wysokości nadbrzusza,
• pochyl go do przodu,
• zaciśnij pięść i umieść ją miedzy pępkiem i wyrostkiem
mieczykowatym,
• wolną ręką złap za zaciśniętą pięść i silnie pociągnij
do wewnątrz i ku górze,
• powtórz tę czynność 5 razy.
4. Jeśli to nie pomaga:
• kontynuuj uderzenia w okolicę międzyłopatkową (5 razy)
w połączeniu z uciśnięciami nadbrzusza (5 razy).
U osób ciężarnych, otyłych ucisk wykonuje się powyżej wyraźnie
zarysowanego brzucha. Jeśli jest to znaczna otyłość lub zaawansowana ciąża ucisk wykonujemy na klatkę piersiową (mostek).

Zadławienia dzieci

1. Połóż niemowlę na swoim przedramieniu z głową skierowaną w dół, twarzą zwróconą ku ziemi i 5 razy uderz je dłonią
w plecy między łopatkami.
2. Obróć dziecko twarzą do góry, przełóż je na drugą rękę.
Zajrzyj mu do buzi i zobacz, czy widać przedmiot, który blokował drogi oddechowe. Jeśli tak, usuń go.
3. Jeśli maluch dalej się dławi, wyznacz miejsce do uciskania klatki piersiowej (palec poniżej linii międzysutkowej) i 5 razy uciśnij w dół i ku głowie. Znowu zajrzyj do ust. Jeśli blokada nie
została usunięta, na przemian uderzaj w plecy i uciskaj mostek.

Wykonuj naprzemiennie 5 uderzeń między łopatki i 5 uciśnięć
klatki piersiowej, aż do momentu usunięcia ciała obcego lub utraty przytomności niemowlęcia.
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Kiedy przytomny, kiedy nie
−− Nieprzytomny
Nieprzytomność (brak świadomości) jest to taki stan, w którym osoba poszkodowana nie reaguje na bodźce zewnętrzne,
np. głos lub dotyk.

Przyczyn utraty świadomości jest bardzo wiele, do jednej z nich,
a zarazem najgroźniejszej należą urazy głowy, które bardzo często
występują podczas wypadku samochodowego.
Aby stwierdzić, czy mamy do czynienia z osobą nieprzytomną
powinniśmy wykonać kilka prostych, a zarazem skutecznych
czynności:
• osobę poszkodowaną należy chwycić za bark i lekko,
a zarazem stanowczo potrząsnąć nią,
• następnie należy osobie poszkodowanej dość głośno zadać
pytanie np. „Czy Pan/Pani mnie słyszy?”, „Halo! Czy coś się
stało?” lub „Czy może Pan/Pani otworzyć oczy?”,
• jeżeli jednak dwa poprzednie działania nie przynoszą efektu można u poszkodowanego sprawdzić tzw. punkty bólowe,
takim punktem jest np. płatek ucha, który należy chwycić
w dwa palce i 2-3 razy ucisnąć.
−− Przytomny

To osoba w pełni reagująca na bodźce zewnętrzne - głos i dotyk, spełniająca polecenie, porozumiewająca się z otoczeniem
w sposób logiczny.
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Rany
Rana jest to przerwanie ciągłości tkanki skórnej lub błon śluzowych, np. jamy ustnej. Rozległość i głębokość ran zależy od rodzaju urazu, jego siły i miejsca, na które działał. Rany powstają
na skutek działania:
• czynników mechanicznych, które powodują rany: cięte, rąbane, kłute, tłuczone, postrzałowe,
• czynników termicznych, które wywołują oparzenia i odmrożenia,
• czynników chemicznych, które wywołują oparzenia chemiczne, martwicę lub rozpuszczenie tkanek,
• czynników elektrycznych, które wywołują oparzenia i zwęglenia tkanek.
−− Rodzaje ran:
• Otarcie naskórka - powstaje najczęściej wskutek działania
na skórę twardego, tępego narzędzia, upadku lub uderzenia o twarde chropowate podłoże; uszkodzeniu ulega tylko
powierzchowna warstwa skóry.
• Rana cięta - powstaje w następstwie działania ostrego narzędzia
(np. nóż, szkło). Brzegi
rany są gładkie i równe,
ranie towarzyszy zwykle
obfite krwawienie, a wypływająca krew usuwa zanieczyszczenia, co zmniejsza ryzyko zakażenia.
• Rana kłuta - powstaje w wyniku zranienia ostrym długim
przedmiotem (np. gwóźdź, sztylet) - krwawienie zewnętrzne jest zwykle niewielkie. Głębokie rany mogą spowodować
rozległe uszkodzenia wewnętrzne z wystąpieniem krwotoku
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•

•

•

•

wewnętrznego. Szczególnie niebezpieczne są rany kłute klatki piersiowej oraz brzucha ze względu na możliwość uszkodzenia płuc, serca, jelit oraz dużych naczyń krwionośnych.
Rana tłuczona - powstaje w wyniku uderzenia tępym narzędziem (np. kamień, młotek) - brzegi rany są zgniecione i nierówne, krwawienie zewnętrzne jest skąpe ponieważ naczynia krwionośne także ulegają zgnieceniu, co zwiększa ryzyko
zakażenia.
Rana szarpana - powstaje przy gwałtownym
wyszarpnięciu
wbitego
zakrzywionego przedmiotu np. haka. Brzegi rany
są nierówne, poszarpane,
w dnie rany widoczna jest
poszarpana tkanka mięśniowa i tłuszczowa, często występuje ubytek skóry i głębszych tkanek.
Rana kąsana - jest to rana zadana zębami ludzi lub zwierząt,
wiąże się z tym duże niebezpieczeństwo zakażenia ze względu na bogatą florę bakteryjną jamy ustnej. Szczególnie niebezpieczne są wirusy wścieklizny, które wraz ze śliną zwierząt
mogą wniknąć przez najdrobniejsze otarcie naskórka, nawet
wtedy, gdy ukąszenie nastąpiło przez ubranie.
Rana postrzałowa - może być spowodowana przez pociski
z broni palnej albo przez odłamki wybuchającego pocisku.
Pocisk lub odłamek może pozostać w tkankach (rana ślepa)
lub przebić je na wylot (rana przestrzałowa). Rana wlotowa
pocisku jest mała i gładka, podczas gdy rana wylotowa jest
większa, o postrzępionych brzegach.

−− Pierwsza pomoc przy zranieniach:
• zatamowanie krwotoku (w przypadku dużego krwawienia),
• zabezpieczenie rany jałowym opatrunkiem - bezpośrednio
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•

•
•
•
•
•

na ranę kładziemy jałową gazę,
całość bandażujemy bandażem dzianym;
33 nie kładziemy na ranę waty, ligniny, chusteczek higienicznych itp.,
33 nie dotykamy rany palcami ani żadnymi środkami
nie jałowymi,
33 nie usuwamy ciał obcych tkwiących w ranie,
33 nie przemywamy ran.
unieruchomienie - jeśli zranienie jest duże i dotyczy kończyny,
ułożenie poszkodowanego w pozycji przeciwwstrząsowej,
aby zapobiec rozwijaniu się wstrząsu pourazowego,
kontrolowanie czynności życiowych poszkodowanego
(oddech i tętno),
zapewnienie poszkodowanemu komfortu termicznego
i psychicznego,
kontrolowanie tętna poniżej miejsca założenia opatrunku.

Krwotoki

Krwotok - to wypływ krwi poza naczynie krwionośne wskutek
przerwania jego ciągłości.

• Krwotok tętniczy - to szybki wypływ pod dużym ciśnieniem
jasnoczerwonej krwi z uszkodzonego naczynia tętniczego.
• Krwotok żylny - to powolny wypływ ciemnoczerwonej,
nieutlenowanej krwi z uszkodzonego naczynia żylnego.
• Krwotok miąższowy - to krwawienie w wyniku uszkodzenia
lub przerwania ciągłości drobnych naczyń, głównie włosowatych.
• Krwawienie - to wypływ krwi z naczyń krwionośnych;
na zewnątrz ciała, do jam ciała, narządów lub tkanek.
• Krwawienie zewnętrzne - to wypływ na zewnątrz ciała krwi
z naczyń krwionośnych.
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• Krwawienie wewnętrzne - to wypływ krwi z naczyń krwionośnych do jam ciała, narządów lub tkanek.

−− Ogólne zasady postępowania w przypadku krwawienia
zewnętrznego
Udzielając pierwszej pomocy w przypadku krwawienia zewnętrznego, należy:
1. Ocenić sytuację.
2. Zapewnić bezpieczeństwo sobie i poszkodowanemu
(rękawiczki ochronne).
3. Ocenić stan ogólny poszkodowanego (przytomność, oddychanie),
4. Wezwać pomoc specjalistyczną.
5. Ułożyć poszkodowanego w odpowiedniej pozycji (leżąca,
półleżąca).
6. Odsłonić uszkodzoną okolicę.
7. Wstępnie zatamować krwawienie poprzez;
• uniesienie uszkodzonej kończyny ponad poziom serca,
• zastosowanie ucisku miejsca krwawienia lub ucisku naczynia
do kości,
• wykonanie zgięcia w stawach: biodrowym, kolanowym,
łokciowym,
8. Wykonać opatrunek uciskowy.
Opatrunek uciskowy składa się z warstwy bezpośrednio pokrywającej ranę (jałowy materiał opatrunkowy) oraz z warstwy uciskowej (gruba warstwa materiału opatrunkowego,
zwiniętej gazy, bandaża lub improwizowanej warstwy materiału uciskowego - w kształcie poduszki) i umocowania (bandaż, chusta trójkątna - podtrzymująca z uciskiem poprzednie
warstwy).
Warstwa uciskowa musi być odpowiednio duża (obejmująca miejsce krwawiące i okolicę), a umocowanie wykonane
z właściwym uciskiem (aby poprzez ucisk zatrzymało krwawienie, ale nie spowodowało zaburzenia ukrwienia okolicznych
tkanek).
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Gdy opatrunek uciskowy przekrwawi, nie należy go zdejmować, tylko nałożyć następną warstwę materiału opatrunkowego i z uciskiem go przymocować, następnie;
• unieść kończynę ponad poziom serca,
• unieruchomić kończynę,
• zapewnić poszkodowanemu dalszą pomoc.

Podczas udzielania pierwszej pomocy jedyną z metod zatamowania krwawienia z uszkodzonych naczyń szyjnych jest przyciśnięcie
ich do kręgosłupa szyjnego ręką ratownika lub ręką z materiałem
opatrunkowym i utrzymywanie ucisku aż do momentu udzielenia
pomocy specjalistycznej w szpitalu.
W przypadku obficie krwawiących ran głowy i ściany klatki piersiowej ratownik w pierwszej kolejności powinien zastosować
ucisk miejsca obrażenia wolną ręką lub trzymającą materiał
opatrunkowy.
Następnie należy wykonać opatrunek uciskowy i przymocować
go z uciskiem obwojami śrubowymi (obwój śrubowy - to taki,
przy którym każda warstwa następna pokrywa w 2/3 warstwę
poprzednią) lub chustą trójkątną. Ratownik powinien dodatkowo
własną ręką nadal uciskać opatrunek.
−− Ogólne zasady postępowania w przypadku krwawienia wewnętrznego
Krwawienie wewnętrzne jest najczęściej następstwem ciężkiego
urazu (wypadek komunikacyjny, pobicie, upadek z wysokości),
ale może także wystąpić samoistnie (np. krwawienie z owrzodzenia żołądka).
Udzielając pierwszej pomocy w przypadku krwawienia wewnętrznego, należy:
• ocenić sytuację,
• ocenić bezpieczeństwo,
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• ocenić stan ogólny poszkodowanego (przytomność,
oddychanie),
• wezwać pomoc specjalistyczną,
• ułożyć poszkodowanego w pozycji przeciwwstrząsowej,
• zapewnić poszkodowanemu dalszą opiekę.

−− Pierwsza pomoc w przypadku amputacji
Do amputacji urazowych najczęściej dochodzi w następstwie
wypadków komunikacyjnych oraz wypadków w pracy (w budownictwie, rolnictwie, przemyśle).

Amputacje urazowe w następstwie wypadków komunikacyjnych przeważnie dotyczą kończyn dolnych, natomiast amputacje
urazowe w następstwie wypadków w pracy - kończyn górnych.
Zazwyczaj do amputacji urazowych dochodzi na skutek urazów
miażdżonych (przejechanie, przygniecenie, przysypanie).
W tych przypadkach naczynia krwionośne ulegają zgnieceniu
i nie występuje gwałtowne, tryskające krwawienie zewnętrzne.
W celu zatamowania krwawienia i zaopatrzenia rany należy wykonać opatrunek uciskowy, który w razie potrzeby można wzmocnić dodatkowymi opaskami elastycznymi. Kikut kończyny trzeba
ułożyć powyżej poziomu serca poszkodowanego. W przypadku
całkowitej amputacji urazowej należy, oprócz zaopatrzenia kikuta, jałowo zaopatrzyć odcięte tkanki (możliwość operacji odtwórczych). Wskazane jest także oziębienie amputowanych tkanek
przez obłożenie ich kostkami lodu czy termoforem z zimną wodą.
W przypadku niecałkowitej amputacji urazowej kończyny należy
po zaopatrzeniu rany wykonać prowizoryczne unieruchomienie tak, aby utrzymać amputowaną część w osi kończyny. Takie postępowanie - gdy istnieje nawet niewielkie krążenie w uszkodzonej
obwodowej części kończyny może dopomóc przy operacyjnym
odtwarzaniu ciągłości kończyny.
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Złamania
Pierwsza pomoc polega na unieruchomieniu dwóch sąsiednich
stawów, w których skład wchodzi złamana kość, lub dwóch sąsiednich kości, jeżeli uszkodzony jest staw. Jako szyny mogą służyć deseczki, laska, parasol, kij. Można też unieruchomić złamaną nogę
przywiązując ją do zdrowej. Jeżeli jest to możliwe, staraj się nie
zmieniać położenia złamanej kończyny, przytrzymaj ją dłońmi po
obu stronach złamania,
podczas gdy ktoś inny delikatnie założy opatrunek
usztywniający.
Jeśli jesteś sam, na chwilę założenia opatrunku
możesz kazać choremu
przytrzymać
złamaną
kończynę (rękę). Wyściel
zaimprowizowaną szynę
watą lub czystym materiałem i przywiąż do niej
kończynę ściśle (ale nie
za ciasno) bandażem,
paskiem lub pasami podartego ubrania. Szyny
muszą być na tyle długie,
by wystawały poza stawy
powyżej i poniżej złamania.

Jeśli kość przebiła skórę i rana obficie krwawi, zatamuj krwawienie, ale nie próbuj nastawiać kości ani oczyszczać rany, możesz
uczynić zbyt dużą krzywdę.
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Załóż jałowy opatrunek
uciskowo - osłonowy
i natychmiast wezwij
pogotowie.
Nie przesuwaj ofiary, jeśli
ma uszkodzony kręgosłup, szyję lub miednicę.

Zwichnięcia
Nie próbuj poruszać zwichniętym stawem lub samemu nastawiać zwichnięcia. Unieruchom dwie sąsiednie kości wchodzące
w skład uszkodzonego stawu i zgłoś się do lekarza. Jeśli zwichnięte jest biodro, wezwij pogotowie lub przetransportuj rannego
na noszach do szpitala na ostry dyżur. Jeśli możesz zdobyć woreczek z lodem, przyłóż go w miejscu zwichnięcia, aby zmniejszyć
opuchliznę i złagodzić ból.

Krwawienie z nosa

Postępowanie:
• posadź chorego,
• lekko pochyl do przodu,
• odsącz nos przez chusteczkę - nie należy wydmuchiwać!
• zastosuj ucisk skrzydełek nosa przez chusteczkę,
• połóż zimny okład na kark.
Nie wolno:
• kłaść osoby,
• odchylać głowy do tyłu,
• wkładać tamponów do nosa.
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Wstrząs
Wstrząs to zespół reakcji, które zachodzą w organizmie, głównie
w układzie krążenia, jako odpowiedź na niedotlenienie na poziomie tkankowym - inaczej - zespół reakcji obronnych organizmu
na dysproporcję pomiędzy zapotrzebowaniem a zaopatrzeniem
w tlen poszczególnych narządów i układów.

−− Rodzaje wstrząsu:
• Hipowolemiczny (z utraty płynów) - zmniejszenie objętości
krwi krążącej spowodowanej utratą pełnej krwi (krwotok),
osocza (oparzenie), wody i elektrolitów (wymioty, biegunka).
• Kardiogenny (pochodzenia sercowego) - zmniejszenie wydolności serca w następstwie np. zawału mięśnia sercowego.
• Neurogenny - brak kontroli układu nerwowego nad napięciem ścian naczyń, np. wskutek urazu rdzenia kręgowego.
• Anafilaktyczny (uczuleniowy) - wskutek gwałtownej reakcji
organizmu na czynnik uczulający np. lek, jad.
• Septyczny - wynik gwałtownie przebiegającej reakcji organizmu na zakażenie, np. wskutek nieprawidłowego opatrzenia
ran.
Objawy:
• skóra blada, wilgotna, zimna,
• oddech płytki i przyśpieszony,
• tętno szybkie, słabo wyczuwalne na obwodzie lub brak,
• opóźniony nawrót kapilarny - powyżej 2 sekund,
• zaburzenia świadomości - pobudzenie, apatia, utrata
przytomności.
Postępowanie:
• ocena zdarzenia,
• kontrola podstawowych funkcji życiowych,
• zaopatrzenie widocznych obrażeń,
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• ułożenie w pozycji przeciwstrząsowej - na plecach, uniesione
kończyny dolne, 30-40 cm nad podłożem,
• zabezpieczenie przed wychłodzeniem poszkodowanego,
• wezwanie pomocy lekarskiej.

UWAGA!!!
−− U nieprzytomnego z podejrzeniem urazu głowy nie unosimy nóg!
−− Nie wolno podawać jedzenia, picia, leków, używek.

Padaczka
Na padaczkę (epilepsję) choruje ok. 1% ludzi w Polsce.

Występowanie:
Przyczyny występowania padaczki są różnorodne, zarówno
wrodzone, jak i nabyte.
W rzadkich przypadkach są to przyczyny genetyczne. Wśród
czynników nabytych należy wymienić między innymi: nieprawidłowy przebieg ciąży i porodu, urazy głowy, choroby naczyń mózgowych. Kolejną grupę stanowią padaczki, których przyczyny na
podstawie dostępnych badań nie można jednoznacznie ustalić.
Pomimo ogromnego rozwoju diagnostyki, właśnie ta grupa padaczek występuje najczęściej.

Postępowanie podczas drgawkowego napadu padaczkowego:
• zachowaj spokój. Większość napadów ustępuje samoistnie
w ciągu 2-3 minut,
• jeżeli chory znajduje się w miejscu niebezpiecznym
(np. na ulicy) zapewnij mu bezpieczeństwo - chroń szczególnie głowę przed okaleczeniem o okoliczne przedmioty.
Odsuń gapiów,
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• ułóż chorego na boku - taka pozycja chroni przed zakrztuszeniem się czy zadławieniu. Nie próbuj powstrzymywać na siłę
drgawek,
• nigdy nie wkładaj choremu żadnych przedmiotów do ust może być to szkodliwe,
• nie podawaj nic do picia,
• po napadzie zostań przy chorym tak długo, aż jego stan wróci
do normy,
• sen po napadzie jest zjawiskiem naturalnym i korzystnym dla
chorego.

Zawiadom Pogotowie Ratunkowe, jeżeli napad przedłuża się
powyżej 7-10 min. Jeżeli napad ustąpił, a chory jest przewlekle
leczony, nie ma takiej potrzeby.

Cukrzyca

Cukrzyca jest przewlekłą chorobą metaboliczną wywołaną
brakiem lub nieprawidłowym działaniem insuliny. Charakteryzuje się podwyższonym stężeniem glukozy (hiperglikemią) we krwi.
Stanem nagłym u chorego z cukrzycą może być śpiączka hipoglikemiczna, czyli stan niedocukrzenia wynikający z zastosowania
zbyt dużej ilości dawki insuliny lub/albo pominięcia posiłku.

Objawy:
• bladość skóry,
• zlewne poty,
• drżenie mięśniowe,
• możliwa utrata przytomności ze zniesieniem niektórych odruchów.
Wcześniej mogą pojawić się zaburzenia świadomości, najczęściej
z pobudzeniem i brakiem orientacji, co do miejsca i czasu.
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Postępowanie:
• jeśli osoba jest przytomna należy podać mocno osłodzony
płyn (np. sok, herbatę), zapewnić wsparcie psychiczne, komfort psychiczny,
• jeśli osoba jest nieprzytomna - należy zapewnić drożność
dróg oddechowych, komfort termiczny, ułożenie w pozycji
bezpiecznej, następnie wezwać pogotowie.

Oparzenia

Następstwa działania ciepła i zimna.

−− Stopnie oparzeń - objawy:
• Oparzenie I stopnia
(uszkodzenie naskórka) zaczerwienienie skóry, ból.
Objawy ustępują po kilku
dniach bez pozostawienia
blizn.
• Oparzenie II stopnia
(uszkodzenie skóry właściwej) - zaczerwienienie skóry, ból, pojawiają
się pęcherze wypełnione
przezroczystym płynem.
Goi się w ciągu 10-21 dni,
nie pozostawia blizn.
• Oparzenie III stopnia
(uszkodzenie tkanek oraz
komórek
nerwowych,
uszkodzone tkanki mogą
być białawe lub szare) zwęglenie, brak bólu występujący w miejscu st. III.
-26-

Jeżeli występuje trzeci stopień oparzenia, to należy pamiętać
o tym, że wokół występują często stopnie II i I.

Postępowanie:
1. Jeśli oparzenie miało miejsce na naszych oczach należy zdjąć
biżuterię i odzież z miejsca oparzenia. W pierwszym etapie
oparzenia np. wrzątkiem, wysoka temperatura jest utrzymywana przez odzież, zdjęcie odzieży w takiej sytuacji może
zapobiec głębszym oparzeniom. Nie zdejmujemy ubrania
z miejsca oparzenia w przypadku przywarcia do skóry.
2. Schładzamy powierzchnię oparzenia pod chłodną bieżącą
wodą nie krócej niż 15 min. lub do ustania bólu.
3. Zakładamy luźny opatrunek lub opatrunek hydrożelowy
chłodzący.
4. Każde oparzenie twarzy, oczu lub krocza, oparzenia znacznej
powierzchni ciała (pow. 10 % - 1 % to powierzchnia dłoni
ratowanego), wszystkie oparzenia III stopnia należy traktować
jako ciężkie i zapewnić pomoc lekarską.
5. Nie przykrywamy oparzeń twarzy chyba, że posiadamy
specjalny opatrunek hydrożelowy.
6. Jeśli powierzchnia oparzenia jest większa niż 10 % (1 dłoń
poszkodowanego = około 1 % powierzchni jego ciała) należy
chłodzić 1 minutę i zastosować termoizolację.
7. Z uwagi na większą podatność dzieci i niemowląt na wychłodzenie, należy chłodzić uważnie i w razie potrzeby przerwać
schładzanie.
8. Opatrunki piankowe stosujemy tylko na oparzenia I stopnia,
np. słoneczne.
9. Nie przekłuwamy pęcherzy.
10. Nie smarujemy niczym oparzonej skóry.
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Oparzenia chemiczne
Postępowanie:
1. Zachowujemy szczególną ostrożność.
2. Mechanicznie usuwamy większe kawałki substancji o ile nie
są wbite.
3. Obficie spłukujemy wodą
(rozproszonym
strumieniem) i dalej postępujemy
jak z oparzeniami termicznymi.
4. Z osób oparzonych substancjami
chemicznymi
ściągamy odzież, biżuterię. Ściąganie odzieży należy przeprowadzać ostrożnie tak, by
nie doszło do wtórnego poparzenia ratowanego i ratownika.
W razie konieczności odzież przecinamy.
5. Jeśli to możliwe, zabezpieczamy próbkę substancji.
6. Nie zobojętniamy kwasów zasadami i na odwrót.
7. Należy niezwłocznie wezwać pomoc lekarską.

Oparzenia oczu

Postępowanie:
1. Przemywamy oko pod zimną bieżącą wodą, strumień wody
kierujemy od wewnętrznego do zewnętrznego kącika oka
(nie należy dopuścić do kontaktu wody spłukującej oparzone
oko z okiem zdrowym!).
2. Zakładamy opatrunki na obydwoje oczu.
3. Zapewniamy pomoc lekarską i wsparcie psychiczne.
4. W przypadku chemicznego oparzenia oczu należy zidentyfikować substancję parzącą / zachować opakowanie.
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Udar słoneczny
Jest to podrażnienie opon mózgowych i mózgu na skutek działania
promieni UV.
Objawy:
• ból i zawroty głowy,
• nudności i wymioty,
• możliwe zaburzenia świadomości,
• sucha skóra,
• tętno przyspieszone,
• osłabienie,
• omdlenie.

Postępowanie:
1. Osobę, u której jest podejrzenie udaru słonecznego należy
przeprowadzić lub przenieść w chłodne, zacienione miejsce,
następnie umieścić w pozycji półsiedzącej ( u przytomnych).
2. Schładzamy głowę i kark zimnymi lub wilgotnymi okładami.
3. Osobom przytomnym można podać chłodne płyny do picia.
Ważne
Osobom nieprzytomnym należy udzielić pierwszej pomocy adekwatnie do stanu poszkodowanego i wezwać pogotowie.
W przypadku braku oddechu należy zastosować resuscytację
krążeniowo - oddechową, do czasu przybycia zespołu ratownictwa medycznego lub odzyskania oddechu przez poszkodowanego.
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Udar cieplny
Jest najcięższym skutkiem przegrzania. Są to zaburzenia termoregulacji polegające na niewydolności procesów ochładzających
organizm przy zwiększonej produkcji ciepła w wysokiej temperaturze otoczenia.
Objawy:
• gorąca sucha skóra,
• zaczerwienienie skóry,
• wysoka temperatura ciała (do 40°C),
• dreszcze, drgawki,
• tętno przyspieszone,
• różnie nasilone zaburzenia świadomości (np. zaburzenie
orientacji, chwiejny chód),
• możliwa utrata przytomności,
• możliwe wystąpienie wstrząsu.

Postępowanie:
1. Osobę, u której jest podejrzenie udaru cieplnego należy przeprowadzić lub przenieść w chłodne, zacienione miejsce.
2. Jeśli nie ma objawów wstrząsu - obniżamy temperaturę
ciała (spryskujemy wodą, wachlujemy, lód zawinięty w ręczniki umieszczamy w okolicach pachwin i pod pachami).
3. Pozycja przeciwwstrząsowa zapewnienie pomocy lekarskiej.

Porażenie prądem elektrycznym

Objawy:
• oparzenia (rany wejścia - wyjścia),
• możliwa utrata przytomności,
• zatrzymanie oddychania i akcji serca.
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Postępowanie:
1. Zapewnienie własnego bezpieczeństwa.
2. Odizolowanie poszkodowanego od źródła prądu (wyłączenie
bezpieczników, odłączenie urządzenia powodującego porażenie, odsunięcie poszkodowanego za pomocą przedmiotu
nie przewodzącego prąd).
3. Kontrola ABC (A - udrożnienie dróg oddechowych, B - sprawdzenie oddechu, C - sprawdzenie oznak krążenia).
4. Działanie w zależności od potrzeb, zaopatrzenie ewentualnych
obrażeń (ran wejścia - wyjścia).
5. Zapewnienie pomocy lekarskiej.

Odmrożenie

Odmrożenie to uszkodzenie skóry, powstające w wyniku działania
na nią niskiej temperatury.
−− Stopnie odmrożeń - objawy:
• I stopień (uszkodzenie naskórka) zaczerwienienie, ból.
• II stopień (uszkodzenie skóry właściwej) - zaczerwienienie, ból, pęcherze
wypełnione przezroczystym płynem.
• III stopień (uszkodzenie tkanek oraz
komórek nerwowych) - deformacja
skóry, skóra blada, sina lub czerwona,
brak bólu.
Postępowanie:
1. Należy;
• zdjąć z poszkodowanego mokre, zimne ubranie, a z jego palców ściągnąć
biżuterię,
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• włożyć kończyny do chłodnej wody i stopniowo dolewać ciepłej,
• osuszyć,
• założyć delikatny opatrunek.
2. Zawsze należy zabezpieczyć poszkodowanego przed wychłodzeniem.
3. Przytomnemu można podać ciepłą, słodką herbatę lub czekoladę (nie podajemy alkoholu).
4. Nie nacieramy odmrożonych kończyn śniegiem.
5. Nie przebijamy pęcherzy.
W każdym przypadku odmrożenia stan poszkodowanego
powinien ocenić lekarz.

Hipotermia - wychłodzenie organizmu

Hipotermia, jest to obniżenie temperatury ciała poniżej 35°C.
Stan taki jest spowodowany zbyt szybkim ochładzaniem organizmu w stosunku do jego zdolności wytwarzania ciepła. Najczęściej
jest to spowodowane działaniem zimnego powietrza a zwłaszcza
zimnej wody lub zahamowaniem procesów przemiany materii.
Przechłodzenia i odmrożenia zdarzają się również w temperaturze powyżej 0°C.
Przyczyny:
• gwałtowne np. wpadnięcie do przerębla (niska temperatura wody),
• stopniowe np. długotrwałe przebywanie w niskich temperaturach, szczególnie przy wietrznej i deszczowej pogodzie,
w górach wysokich (niska temperatura powietrza),
• u osób z upośledzonymi mechanizmami termoregulacji
(osoby starsze, niemowlęta) może rozwinąć się nawet w niezbyt chłodnym otoczeniu,
• ryzyko wystąpienia hipotermii wzrasta w wyniku spożycia leków lub alkoholu, ale też chorób, urazów oraz u osób
zaniedbanych.
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Objawy:
• blada, zimna, sucha skóra,
• zwolnione tętno i oddech,
• dreszcze, możliwe zaburzenia świadomości o różnym nasileniu.
Postępowanie:
−− poszkodowany przytomny:
1. Kontrola parametrów życiowych oddechu, przytomności.
2. Stopniowe doprowadzenie do ogrzania ciała poszkodowanego
(położenie do łóżka).
3. Podanie ciepłej, osłodzonej herbaty i czekolady.
4. Zdejmujemy mokre lub wilgotne ubrania.
5. Osuszamy ciało unikając nacierania.
6. Minimalizujemy dalszą utratę ciepła - zastosować termoizolację.
7. Minimalizujemy ruchy poszkodowanego.
8. Poszkodowanego w terenie należy ocieplać ciepłem własnego
ciała, odizolować od podłoża, chronić przed wiatrem, zastosować termoizolację.
9. W jaskini można wykorzystać folie NRC oraz wytwornicę
do utworzenia tzw. namiotu cieplnego należy przy tym zachować szczególną ostrożność.
−− poszkodowany nieprzytomny:
1. Oceniamy czy poszkodowany oddycha przez 1 minutę.
2. W przypadku braku oddechu rozpoczynamy RKO.
3. Stosujemy termoizolację.
4. Zdejmujemy mokre lub wilgotne ubrania.
5. Osuszamy ciało unikając nacierania.
6. Poszkodowanego w terenie należy ocieplać ciepłem własnego
ciała, odizolować od podłoża, chronić przed wiatrem, zastosować termoizolację.
7. W jaskini można wykorzystać folie NRC oraz wytwornicę
do utworzenia tzw. namiotu cieplnego należy przy tym zachować szczególną ostrożność.
-33-

Tonięcia
Śmierć z powodu utonięcia jest spowodowana skurczem krtani, który uniemożliwia oddychanie. Do płuc dostają się tylko
niewielkie ilości wody.

Woda wydostająca się z ust poszkodowanego pochodzi raczej
z żołądka niż z płuc. U ofiary tonięcia mogą wystąpić objawy
wychłodzenia.

Postępowanie:
1. Wezwać pomoc,
2. Wyciągając ofiarę z wody trzymamy jej głowę nad powierzchnią.
3. Należy pomyśleć, że mogło dojść do urazu kręgosłupa szyjnego.
4. Ułożyć poszkodowanego na wznak i udrożnić drogi oddechowe.
5. Rozpocząć resuscytację krążeniowo - oddechową RKO,
od pięciu oddechów ratowniczych.
6. U ofiary tonięcia mogą wystąpić objawy wychłodzenia.
7. Chronić przed dalszym wychłodzeniem.

Wypadek drogowy

Pierwsza pomoc:
• zatrzymaj
samochód
w bezpiecznej odległości,
włącz światła awaryjne,
• oceń sytuację czy jest bezpiecznie,
• wezwij pomoc - policję
lub pogotowie ratunkowe,
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• nocą załóż na siebie coś jasnego lub przyczep sobie jakiś
materiał odblaskowy i używaj latarki,
• ustaw trójkąty ostrzegawcze lub światła awaryjne w odpowiedniej odległości (wg kodeksu ruchu drogowego) od miejsca wypadku z obu stron,
• sprawdź, które drzwi otwierają się ułatwi to kontakt z poszkodowanymi, jeżeli drzwi nie dają się otworzyć, zbij szybę
(zbijając szyby zachowaj szczególną ostrożność), w taki sposób, aby nie powodować dodatkowych urazów u poszkodowanych,
• wyłącz zapłon we wszystkich uszkodzonych pojazdach,
zaciągnij hamulec ręczny, następnie zamknij dopływ paliwa
w pojazdach z silnikiem Diesla i w motocyklach,
• oceń stan poszkodowanych,
• udziel pierwszej pomocy poszkodowanym,
• zajmij się w pierwszej kolejności tymi, których życie jest
zagrożone.

W wyniku zderzenia dochodzi do różnych obrażeń u kierowcy
i pasażerów. Szybko oceń stan poszkodowanych.
Z samochodu wyciągaj ich tylko w następujących sytuacjach:
• kiedy istnieje niebezpieczeństwo zapalenia się pojazdu,
• kiedy istnieje niebezpieczeństwo najechania na uszkodzony
pojazd przez inny pojazd,
• kiedy potrzebna jest reanimacja poszkodowanego.
Wyjątek - zawsze zakładaj, że nastąpiło uszkodzenie kręgów
szyjnych. Podtrzymuj rękami głowę i szyję ofiary, tak aby mogła ona swobodnie oddychać. W miarę możliwości obserwuj
stale wszystkich poszkodowanych aż do nadejścia specjalistycznej pomocy.
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Wypadek w górach
1. Przed wyjściem w góry zapoznaj się
z mapą i zasięgnij informacji o terenie,
o miejscach noclegowych.
2. W miejscu swojego zamieszkania lub
ostatniego pobytu zostaw wiadomość
gdzie idziesz, którędy i kiedy masz
zamiar wrócić.
3. Dobierz sobie odpowiedniego towarzysza - w żadnym wypadku nie udawaj się w góry samotnie.
4. W góry wychodź wcześnie rano, abyś zdążył do celu przed
zmrokiem, ubierz się odpowiednio do pory roku i weź ze sobą
nieprzemakalne okrycie i zapasową odzież.
5. Nie schodź nigdy ze znakowanego szlaku turystycznego,
pod żadnym pozorem nie skracaj sobie w ten sposób drogi.
W okresie zimowym poruszaj się tylko szlakami tyczkowanymi, one wskażą Tobie kierunek we mgle i w nocy. Nie niszcz
tyczek na szlaku. Gdy zbłądziłeś, cofnij się drogą, którą dotychczas podążałeś.
6. Organizując wycieczkę z biura podróży, PTTK-owską lub szkolną, zadbaj aby prowadził ją kwalifikowany przewodnik górski, on gwarantuje Wasze bezpieczeństwo. Idąc na wycieczkę
rodzinną dbaj o swoje dzieci aby się nie pogubiły.
7. Skompletuj małą apteczkę, która nie zabierze tobie wiele miejsca w plecaku, a zawsze będzie pod ręką.
8. Dla własnego dobra i bezpieczeństwa korzystaj z informacji, które możesz zawsze uzyskać w stacji centralnej GOPR przyjdź lub zadzwoń.
9. Dbaj o przyrodę - to nasze wspólne dobro. Nie zakłócaj ciszy
górskiej krzykiem, możesz spowodować fałszywy alarm.
10. W razie wypadku wzywaj pomoc dostępnym Ci sygnałem
optycznym lub akustycznym (międzynarodowy sygnał) z częstotliwością 6 razy na minutę (co 10 sekund), po tym zrób
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1-minutową przerwę i znów powtarzaj sygnał wzywania
pomocy. Gdy usłyszysz sygnał wzywania pomocy, odpowiedź
podobnym sygnałem z częstotliwością 3 razy na minutę,
po tym 1-minutowa przerwa, powtórz to kilkakrotnie. Wiadomość o wypadku zgłoś do najbliższej stacji ratunkowej GOPR
lub schroniska.
11. W partiach zalesionych sygnały optyczne nie będą widoczne,
a sygnały akustyczne mogą być tłumione przez drzewa.
12. Pamiętaj, nigdy nie pozostawiamy poszkodowanego samego
bez opieki, nawet jeżeli musielibyśmy utrzymać z nim jedynie
kontakt głosowy ze względu na trudności terenowe.

Poszkodowany będący pod wpływem
środków odurzających

Pamiętaj - różne narkotyki, różne stany
świadomości, różne objawy.
Stosujemy te same standardy, które
odnoszą
się
do
„zwykłych”
poszkodowanych będących pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Należy jednak pamiętać, że te osoby należą do grupy o zwiększonym ryzyku zakażenia WZE (wirusowe zapalenia wątroby)
i HIV.
Udzielając pomocy, należy zwrócić szczególną uwagę na stan świadomości, źrenice, mowę, i oddychanie oraz ślady po ukłuciach,
miejsce zdarzenia, środowisko, w jakim osoba przebywa itp.

Każdy poszkodowany pod wpływem środków odurzających ma
zaburzenia świadomości. Należy jednak pamiętać, że taki stan
może być spowodowany urazem głowy lub wstrząsem.
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Poszkodowani, którzy nadużyli opioidów, często mają zwężone źrenice, natomiast osoby pod wpływem amfetaminy, kokainy,
halucynogenów lub marihuany mają rozszerzone źrenice.
Barbiturany powodują zwężenie źrenic we wczesnej fazie, jeśli zaś
zostały użyte w dużych dawkach, to źrenice ostatecznie ulegają
rozszerzeniu i nie reagują na światło.
Poszkodowani pod wpływem alkoholu lub środków uspokajających mogą mieć bełkotliwą mowę, halucynogeny natomiast powodują, że wypowiedź staje się chaotyczna i nieskładna.
Opioidy i środki uspokajające mogą w znacznym stopniu upośledzić oddychanie.

Jak udzielać pierwszej pomocy by nie narazić się na zakażenie, pamiętając o AIDS.
Należy unikać kontaktu śluzówki i miejsc skaleczonych na swoim
ciele z krwią ofiary wypadku. Do opatrywania ran najbezpieczniej
jest założyć gumowe rękawiczki, ale można użyć nawet foliowej
torby. Należy też chronić oczy, a więc np. nie trzeć oczu ręką pobrudzoną krwią. Jeśli ofiara nie krwawi z ust, bez ryzyka można
stosować oddychanie usta - usta.
Najczęściej zakażenie wirusem zdarza się podczas:
1. Stosunków płciowych.
2. Wspólnego używania igieł i strzykawek do narkotyków
lub wstrzyknięcia narkotyku zabrudzonego krwią.
3. Możliwe jest też zakażenie w wyniku:
• skaleczenia przedmiotami, na których może znajdować
się świeża krew, np. żyletki i maszynki do golenia, przybory
do tatuażu lub przekłuwania uszu, szczoteczki do zębów, niewyjałowiony sprzęt medyczny, części samochodu rozbitego
w wypadku,
• transfuzji krwi (ryzyko jest minimalne).
-38-

4. Można urodzić się z zakażeniem, ponieważ zakażona matka
może przekazać wirusy swojemu dziecku w czasie ciąży lub
porodu.

Słownik ratownika

Podstawowe terminy i znaczenie najczęściej spotykanych skrótów
Resuscytacja krążeniowo - oddechowa, RKO - zespół czynności
stosowanych u poszkodowanego, u którego wystąpiło podejrzenie nagłego zatrzymania krążenia, czyli ustanie czynności serca
z utratą świadomości i bezdechem. Celem resuscytacji jest utrzymanie przepływu krwi przez mózg i mięsień sercowy oraz przywrócenie własnej czynności układu krążenia. Natychmiastowe
rozpoczęcie resuscytacji przez świadków zdarzenia zwiększa
przeżycie trzykrotnie.
W skład resuscytacji krążeniowo - oddechowej wchodzą:
• BLS (Basic Life Support) - podstawowe zabiegi resuscytacyjne czyli czynności podtrzymujące życie, obejmujące
udrożnienie dróg oddechowych, podtrzymanie oddychania
i krążenia.
• ALS (Advanced Life Support) - Zaawansowane zabiegi
resuscytacyjne. Angielski skrót w dosłownym tłumaczeniu
oznacza „zaawansowane podtrzymywanie życia”, czyli profesjonalne zabiegi resuscytacyjne (defibrylacja, intubacja, EKG,
farmakologia).

Nagłe zatrzymanie krążenia - NZK - stan, w którym dochodzi
do zatrzymania czynności mechanicznej serca, co powoduje
ustanie krążenia krwi i niedotlenienie narządów oraz tkanek.
Niezbędna w takim wypadku okazuje się resuscytacja i jak najszybsza defibrylacja, aby przywrócić prawidłową czynność serca.
Dlatego niezwłocznie należy wezwać pomoc medyczną.
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Defibrylator - urządzenie oddziałujące na mięsień sercowy prądem stałym o odpowiednio dużej energii (wyrażanej w dżulach),
który podczas defibrylacji powoduje „zresetowanie” nieregularnie pracującego mięśnia sercowego i umożliwienie mu powrotu
do normalnej, regularnej pracy.

ABC - algorytm stosowany w pierwszej pomocy:
• A (ang. airways) - udrożnienie dróg oddechowych za pomocą tzw. rękoczynu czoło-żuchwa lub ewentualnie rurki intubacyjnej;
• B (ang. breath) - sztuczne oddychanie prowadzone bezprzyrządowo metodą usta-usta, usta-nos, a u dzieci do 1. roku
życia usta-nos-usta lub metodą przyrządową za pomocą worka samorozprężającego;
• C (ang. circulation) - przywrócenie krążenia poprzez
pośredni masaż serca, prowadzony w rytmie podwyższonej aktywności serca (100 uciśnięć na minutę) i w stosunku
30:2 (30 uciśnięć mostka, 2 oddechy);
Kolejny etap to:
• D (ang. drugs) - leki (np. adrenalina, amiodaron, lidokaina,
wodorowęglan sodu, atropina).
Wstrząs - dysproporcja między zapotrzebowaniem a zaopatrzeniem w tlen poszczególnych narządów na skutek ostrej niewydolności krążenia.

Wstrząs termiczny - szok termiczny - powstaje wskutek nagłej
zmiany temperatury otoczenia ciała z wysokiej na niską - lub
odwrotnie - np. przy wskoczeniu lub wpadnięciu do zimnej wody
osoby mocno nagrzanej promieniami słonecznymi. Może wystąpić
już przy różnicy temperatur równej 14°C.
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Hiperglikemia - zbyt wysoki poziom cukru we krwi; śpiączka cukrzycowa spowodowana zbyt dużą ilością węglowodanów
lub obciążenie psychicznym.

Hipoglikemia - zbyt niski poziom cukru we krwi; niedocukrzenie
występujące u cukrzyków.
Hipotermia - przechłodzenie organizmu - dolegliwość, w wyniku
której temperatura ciała (u ludzi) spada poniżej bezwzględnego
minimum normy fizjologicznej (36°C). Przechłodzenia i odmrożenia zdarzają się również w temperaturze powyżej 0°C.
Folia NRC, czyli inaczej koc ratunkowy, koc przeciwwstrząsowy,
folia termiczna, folia izotermiczna - jest to cienka metalizowana
płachta z tworzywa sztucznego.

Czerwona wstążeczka - symbol solidarności z ludźmi żyjącymi
z HIV i AIDS, ich rodziną i przyjaciółmi.
Symbolizuje poświęcenie i zaangażowanie
w walkę z AIDS. Stanowi pierwszy krok
na drodze upowszechnienia problematyki HIV i AIDS i oswojenia ludzi ze słowem
AIDS.
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