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Kurs podstawowy 

udzielania pierwszej pomocy 
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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 wyrobów 

medycznych i wyposażenia wyrobów 

medycznych oraz produktów leczniczych 

  

 

 

PRAWO A PIERWSZA POMOC: 

 

art. 4 ustawy o PRM – ........................................................................................................................ 

 

art. 5 ustawy o PRM – ........................................................................................................................ 

 

art. 6 ustawy o PRM – ........................................................................................................................ 

 

art. 162 KK – ...................................................................................................................................... 

 

art. 222 KK  - ...................................................................................................................................... 

 

Sekwencja postępowania ratowniczego: 

1) Zabezpieczenie miejsca zdarzenia (usunięcie zagrożeń) 

2) Kontrola stanu poszkodowanego 

3) Wezwanie wykwalifikowanych służb 

4) Działania zgodne ze stanem poszkodowanego 

 

ZABEZPIECZENIE MIEJSCA ZDARZENIA 

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO JEST NAJWAŻNIEJSZE! 

• Oceń czy jesteś bezpieczny – martwy ratownik to zły ratownik! 

• Jeśli jest niebezpiecznie – ............................................................................... 

• Pamiętaj – zagrożenia zewnętrzne dotyczą Ciebie i poszkodowanego! 

• Unikaj kontaktu z krwią i wydzielinami poszkodowanego - .................................. 

• NADMIERNĄ BRAWURĘ POZOSTAW BOHATEROM ZNANYM Z BAJEK! 

 

Upewnij się, czy jest bezpiecznie 
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KONTROLA STANU POSZKODOWANEGO 

Sprawdź reakcje poszkodowanego – .................................................................................................... 

a) jeśli reaguje – pozostaw w pozycji zastanej, zbierz wywiad, wezwij pomoc, zapewnij 

komfort termiczny i psychiczny, kontroluj stan poszkodowanego 

S - symptomy .............................................................................. 

A - alergie .............................................................................. 

M – medykamenty (leki) .............................................................................. 

P – przeszłość medyczna .............................................................................. 
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L – ostatni posiłek .............................................................................. 

E – dodatkowe informacje .............................................................................. 

 

b) jeśli nie reaguje – zawołaj pomocnika, obróć poszkodowanego na plecy, udrożnij drogi 

oddechowe (odegnij głowę do tyłu, unieś żuchwę), skontroluj oddech 

• wyznacz wśród zebranych osób KONKRETNEGO POMOCNIKA i przywołaj go do siebie 

–  bądź stanowczy i zdecydowany 

• jeśli potrzeba obróć poszkodowanego na plecy (chyba, że wyczuwasz oddech w pozycji 

zastanej) 

 

Kontrola oddechu: 

 

• nasłuchuj ........................................................ 

• oceń wzrokiem ...............................................                 

• staraj się poczuć na policzku .......................... 

 

WEZWANIE WYSPECJALIZOWANEJ POMOCY (SŁUŻBY RATOWNICZE) 

Numery alarmowe: 
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999 

 

998 

 

997 

 

986 

 

112 

ICE 

Treść wezwania: 

• ................................................................................................................................................ 

• ................................................................................................................................................ 

• ................................................................................................................................................ 

• ................................................................................................................................................ 

• ................................................................................................................................................ 

Dyspozytor powinien: 

• potwierdzić zadysponowanie zespołu ratownictwa medycznego (lub poinformować o 

odmowie wraz z zaleceniami dalszego postępowania) 

• w razie konieczności utrzymać kontakt z osobą wzywającą (udzielanie niezbędnych porad i 

wsparcia) 

 

DALSZE POSTĘPOWANIE ZGODNE ZE STANEM POSZKODOWANEGO 

RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO ODDECHOWA (RKO) 

Inaczej: 

• Podstawowe Podtrzymywanie Życia (PPŻ) 

• Reanimacja (potocznie) 

• Usta-usta (potocznie) 

 

Warunki rozpoczęcia RKO 

• ................................................................................................................................................. 

• ................................................................................................................................................. 

• pamiętaj o rękawiczkach i maseczce do wykonywania oddechów 
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Co zrobić przed: 

• ułóż poszkodowanego .................................................... 

• odsłoń klatkę piersiową (ubrania, biustonosz, biżuteria) 

• uklęknij pewnie obok poszkodowanego 

• ułóż ręce na klatce piersiowej ........................................ 

 

 

UCIŚNIĘCIA KLATKI PIERSIOWEJ 

• głębokość .......................... 

• liczba powtórzeń w każdej serii: .......................... 

• częstotliwość: .................................................. 

ODDECHY RATOWNICZE: 

• udrożnij drogi oddechowe rękoczynem czoło - żuchwa 

 

 

 

 

 

 

 

• metody wdmuchnięć: ............................................................................................................... 

• wdmuchnij powietrze – ............................................................................................................ 

• czas wdmuchnięcia – ok. 1s. 

Warunki zaprzestania wykonywania resuscytacji: 

– poszkodowany poruszy się, otworzy oczy, zacznie prawidłowo oddychać 

– przyjedzie zespół ratownictwa medycznego 

– zmęczysz się tak, że dalsze działanie oceniasz jako nieskuteczne (powróć jak najszybciej do 

wykonywania działań) 

 

 

 

POZYCJA BOCZNA BEZPIECZNA (boczna ustalona) 

Warunki: 

• nie podejrzewasz urazów u poszkodowanego 

• poszkodowany oddycha prawidłowo 
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Korzyści: 

• ................................................................................................................................................... 

• ................................................................................................................................................... 

• ................................................................................................................................................... 

 

UWAGA! Kobiety w ciąży układamy na .................. boku 

 

 

Obracanie do pozycji bocznej bezpiecznej - technika 

     

 

 

OBRACANIE POSZKODOWANEGO Z BRZUCHA NA PLECY 

Korzyści: 

• ................................................................................................................................................... 

• ................................................................................................................................................... 
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ZACHOROWANIA 
 

OSTRY ZESPÓŁ WIEŃCOWY 

Objawy: 

• ból w klatce piersiowej, zlokalizowany za mostkiem, najczęściej o charakterze pieczenia, 

gniecenia, ucisku czy rozpierania. Często poprzedzony wysiłkiem lub stresem 

• może występować promieniowanie do szyi, pleców, żuchwy, lewego ramienia 

• poszkodowany jest przerażony, spocony 

 

Postępowanie: 

 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

PAMIĘTAJ! Nie wolno samodzielnie podawać leków! 

  

 

DRGAWKI 

 

Padaczka jest chorobą przewleką, objawia się napadami o różnym przebiegu, które występują w 

trudnym do przewidzenia momencie. Wiadomo jednak, że istnieje szereg czynników, które mogą 

wywołać u niektórych pacjentów napady padaczkowe. Są to: 

- infekcje 

- niesystematyczne leczenie  
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- bodźce świetlne  

- pozbawienie snu  

- intensywne oddychanie  

- zdenerwowanie  

- alkohol i inne 

Istnieją także tzw. padaczki odruchowe kiedy to napady występują po konkretnych bodźcach 

indywidualnych dla każdego pacjenta. Może to być np. patrzenie na wzorce geometryczne. 

 (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę) 

 

Inne: 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 
 

Postępowanie: 

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

................................................................... 

 

 

CIAŁO OBCE W DROGACH ODDECHOWYCH 

 

Upewnij się, czy poszkodowany potrzebuje Twojej pomocy (różnicowanie ciężkości niedrożności 

dróg oddechowych) - głośno zapytaj: „Czy się zakrztusiłeś?” 

1) jeśli poszkodowany może odpowiedzieć – lekka niedrożność – zachęcaj do kaszlu! 

 

2) poszkodowany nie może mówić, kiwa głową – poważna niedrożność 

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

................................................................... 
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OMDLENIE 

 

Objawy: 

• przed omdleniem poszkodowany może: pocić się, odczuwać mdłości, zaburzenia widzenia 

• poszkodowany osuwa się na podłogę, nie odpowiada (przyczyną jest zaburzenie przepływu 

krwi z tlenem przez mózg) 

 

Postępowanie: 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

WSTRZĄS 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

URAZY CIAŁA 

 

Postępowanie ogólne: 

– zabezpiecz się przed kontaktem z krwią poszkodowanego 

– zabezpiecz poszkodowanego przed kolejnymi urazami (połóż/posadź) 

– oceń miejsce rany (odsłoń zdejmując lub rozcinając ubranie) 

– zabezpiecz obrażenie w zależności od jego rodzaju 

– nie dezynfekuj! 

 

RANA 
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RANA Z CIAŁEM OBCYM 

 

 

KRWOTOK 

 

OPARZENIE 

 

 

 

PORAŻENIE PRĄDEM 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 
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