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Program zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego



Pierwsza pomoc – definicja wg ERC

Pierwsza pomoc (PP) jest definiowana jako 
zachowanie służące udzieleniu pomocy i wstępna 
opieka w nagłym zachorowaniu lub urazie. Pierwsza 
pomoc może być rozpoczęta przez każdego w każdej 
sytuacji. 

Osoba udzielająca pierwszej pomocy jest 
definiowana jako ktoś przeszkolony w tym zakresie, 
kto powinien:

 rozpoznać, ocenić i określić priorytety w zakresie PP
 udzielić pomocy w kompetentny sposób



Pierwsza pomoc w świetle przepisów  

Art. 5.1 Ustawy o PRM - Osoba udzielająca pierwszej 
pomocy……. korzysta  z ochrony przewidzianej w ustawie z 
dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny dla funkcjonariuszy 
publicznych.

 Prawny obowiązek udzielenia pomocy jest określony 
artykułem 162 Kodeksu Karnego (Ustawa z dnia 6.07.1997)

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



Pierwsza pomoc w świetle przepisów 

§ 2. Nie podlega karze, kto nie udziela pomocy, do 
której jest konieczne poddanie się zabiegowi 
lekarskiemu, albo w warunkach, w których jest 
możliwa natychmiastowa pomoc ze strony instytucji 
lub osoby bardziej do tego powołanej



Consensus





Ocena oddechu

 Upewnij się, że ty jako ratownik oraz dziecko jesteście bezpieczni. Sprawdź 
odpowiedź na bodziec głosowy i delikatną stymulację. Poproś osoby na 
miejscu zdarzenia o pomoc.

 Jeżeli dziecko nie reaguje  udrożnij drogi oddechowe i nie dłużej niż przez 
10 sekund oceń oddychanie

 Jeżeli masz trudności w udrożnieniu dróg oddechowych za pomocą odgięcia 
głowy i uniesienia brody, a zwłaszcza w przypadku dziecka po urazie, zastosuj 
wysunięcie żuchwy. Jeżeli jest to konieczne, nieznacznie odchylaj głowę aż do 
udrożnienia dróg oddechowych

 W pierwszych kilku minutach zatrzymania krążenia dziecko może 
prezentować rzadkie, nieregularne westchnięcia. Je- żeli masz jakiekolwiek 
wątpliwości co do obecności prawidłowego oddechu, działaj tak, jakby był 
nieobecny Obserwuj wysiłek oddechowy, słuchaj i wyczuwaj ruch powietrza z 
nosa i/lub ust. Jeżeli jest obecny wysiłek oddechowy, ale nie wyczuwasz 
ruchu powietrza, oznacza to, że drogi oddechowe nie są drożne



Odgięcie głowy i uniesienie żuchwy u niemowlaka



Wysunięcie żuchwy



Odgięcie głowy i uniesienie żuchwy u dziecka 



Ocena oddechu

 Jeżeli nieprzytomne dziecko nie oddycha prawidłowo: wykonaj pięć 
pierwszych oddechów ratunkowych

  U niemowląt zapewnij neutralną pozycję głowy. U starszych dzieci 
konieczne będzie większe odchylenie głowy ku tyłowi (odgięcie głowy)

  Wdmuchuj jednostajnie powietrze do ust dziecka (lub ust i nosa w 
przypadku niemowląt) przez około jedną sekundę, wystarczająco do 
widocznego uniesienia klatki piersiowej dziecka

  Jeżeli osiągnięcie skutecznego wdechu jest utrudnione, drogi oddechowe 
mogą być niedrożne .Usuń jakąkolwiek widoczną przeszkodę. Nie 
wygarniaj ciała obcego palcem bez jego uwidocznienia („na ślepo”). 
Ponownie ułóż głowę lub dostosuj metodę udrożnienia dróg oddechowych. 
Wykonaj do pięciu prób, aby osiągnąć skuteczny wdech. Jeżeli żadna próba 
nie była skuteczna, przejdź do uciśnięć klatki piersiowej



Oddech

 Wyszkolony personel zamiast wentylacji wydychanym 
powietrzem powinien prowadzić wentylację workiem 
samorozprężalnym z maską (WWM) z użyciem tlenu, jeżeli 
tylko taki sprzęt jest dostępny. U starszych dzieci, jeżeli 
WWM jest niedostępna, przeszkolony ratownik może do 
prowadzenia oddechów ratunkowych użyć również maski 
kieszonkowej

 W przypadkach gdy personel wykonujący PBLS nie jest w 
stanie lub nie chce rozpocząć postępowania od wenty- lacji, 
powinien prowadzić resuscytację z uciskaniem klatki 
piersiowej i dodać do sekwencji wentylację, jak najszybciej 
możliwe będzie jej wykonanie



Uciśnięcia klatki piersiowej 

 Natychmiast przejdź do wykonania 15 uciśnięć klatki 
piersiowej, chyba że obecne są pewne oznaki krążenia

 Częstość 100-120/min zarówno u niemowląt, jak i dzieci 
Głębokość: uciskaj dolną połowę mostka na głębokość równą 

przynajmniej jednej trzeciej przednio-tylnego wy- miaru 
klatki piersiowej. Uciśnięcia nigdy nie powinny przekraczać 6 
cm, maksymalnej zalecanej głębokości dla dorosłych (w 
przybliżeniu wymiar równy długości kciuka dorosłego)

Odkształcenie: unikaj opierania się na klatce piersiowej. 
Zwolnij jakikolwiek nacisk pomiędzy uciśnięciami klatki 
piersiowej i pozwól na pełne odkształcenie się klatki 
piersiowej



Uciśnięcia klatki piersiowej 

 Jeżeli jest to możliwe, prowadź uciśnięcia na twardym 
podłożu. Przenieś dziecko jedynie wtedy, jeżeli będzie to 
skutkowało wyraźnie lepszymi warunkami prowadzenia 
RKO (powierzchnia, dostęp). Ubrania usuń tylko 
wówczas, gdy znacząco utrudniają prowadzenie 
uciskania klatki piersiowej.

U niemowląt preferowaną techniką jest uciskanie klatki 
piersiowej za pomocą dwóch kciuków – uważaj, aby 
unikać niepełnego odkształcenia klatki piersiowej. 

Pojedynczy ratownik może alternatywnie używać 
techniki dwóch palców.



Uciskanie klatki piersiowej u niemowląt



Uciśnięcia klatki piersiowej 

U dzieci powyżej jednego roku życia użyj techniki 
uciskania jedną lub dwoma splecionymi rękami – w 
zależności od rozmiaru i rozpiętości dłoni. Jeżeli 
używana jest technika uciskania jedną ręką, druga 
może być ułożona w sposób pozwalający na utrzyma- 
nie drożności dróg oddechowych podczas 
prowadzenia ucisków (lub do stabilizacji w łokciu 
ramienia uciskającego).



Uciskanie klatki piersiowej u dzieci

Aby wykonać uciskanie klatki piersiowej u dziecka powyżej 
1 roku życia należy umieścić nadgarstek jednej ręki w dolnej 
części mostka .Konieczne jest uniesienie palców , aby 
upewnić się , że nie uciska się żeber .



Uciśnięcia klatki piersiowej 

 Po 15 uciśnięciach powinny nastąpić dwa oddechy ratownicze, 
następnie należy wykonywać te czynności naprzemiennie (w 
cyklu 15:2). W żadnym momencie nie przerywaj prowadzenia 
RKO, chyba że pojawią się pewne oznaki krążenia (ruch, 
kaszel) lub siły ratownika ulegną wyczerpaniu

 Aby uniknąć zmęczenia, w przypadku obecności dwu lub 
więcej ratowników należy często wymieniać osobę uciskającą 
klatkę piersiową, a w przypadku pojedynczego ratownika 
powinien on zmieniać ręce 

 W przypadku gdy obecne są pewne oznaki życia, ale dziecko 
jest nieprzytomne i nie oddycha prawidłowo, kontynuuj 
wspomaganie oddychania z częstością odpowiednią dla wieku.



Ratownicy szkoleni w BLS 

Ratownicy wyszkoleni w BLS dla dorosłych, ale nie 
przeszkoleni w PBLS powinni postępować zgodnie z 
algorytmem dla dorosłych z wentylacją zgodnie z ich 
przeszkoleniem, dostosowując technikę do 
rozmiarów dziecka. Jeżeli w ich szkoleniu było to 
zawarte, powinni rozważyć dostarczenie pięciu 
pierwszych oddechów ratowniczych przed 
rozpoczęciem uciskania klatki piersiowej.



Osoby bez przeszkolenia 

Kroki algorytmu RKO u dzieci prowadzonego przy 
instruktażu dyspozytora są podobne do algorytmu 
PBLS. 

Aby zmniejszyć liczbę zmian, preferowane może być 
użycie cykli 30:2. 

Jeżeli świadkowie zdarzenia nie mogą wykonać 
oddechów ratowniczych, powinni prowadzić 
resuscytację wyłącznie z uciśnięciami klatki 
piersiowej.



AED

Kiedy bardzo prawdopodobne jest, że pierwotnym 
rytmem zatrzymania krążenia jest rytm 
defibrylacyjny (jak w przypadku nagłej utraty 
przytomności w obecności świadków), jeżeli AED jest 
dostępne, ratownik powinien szybko przynieść i 
podłączyć AED (podczas dzwonienia po ZRM). 

W przypadku obecności więcej niż jednego 
ratownika druga osoba natychmiast dzwoni po 
pomoc, a następnie przynosi i podłącza AED (jeżeli 
jest dostępne).



AED

U niemowląt i dzieci poniżej ósmego roku życia, 
jeżeli jest to możliwe, użyj AED z pediatryczną 
przystawką zmniejszającą dostarczaną energię. Jeżeli 
takie urządzenie nie jest dostępne, użyj 
standardowego AED u dzieci w każdym wieku

Postępuj zgodnie z poleceniami AED
Odpowiednie ułożenie elektrod 
 Podczas ładowania AED uciskaj klatkę piersiową
 Pamiętaj o własnym bezpieczeństwie 



ZADŁAWIENIA 



Kiedy ciało obce dostaje się do dróg oddechowych 
dziecka, reaguje ono natychmiast kaszlem i próbuje je 
wykrztusić. Spontaniczny kaszel wydaje się być bardziej 
skuteczny i bezpieczny aniżeli jakikolwiek inny rękoczyn 
wykonywany przez ratownika. Niemniej jednak, jeśli 
dziecko nie kaszle, albo kaszel jest nieefektywny a ciało 
obce powoduje całkowita niedrożność dróg oddechowych, 
to bardzo szybko dojdzie do uduszenia. Tylko wtedy, gdy 
kaszel staje się nieefektywny wymagane jest szybkie 
podjecie zdecydowanych działań mających na celu 
usuniecie ciała obcego



Większość przypadków zadławienia u niemowląt 
i dzieci zdarza się podczas zabawy lub podczas 
jedzenia posiłków w obecności opiekunów.

Zadławienie podejrzewamy, jeśli:
 początek jest nagły
 brak innych objawów choroby
 w wywiadzie występują wskazówki alarmujące 

ratownika, np. posiłek lub zabawa małymi 
przedmiotami tu przed początkiem objawów



Oznaki niedrożności dróg oddechowych
spowodowanej ciałem obcym.



Zadławienie u przytomnego dziecka

Jeśli dziecko jest nadal przytomne, ale nie kaszle 
lub kaszel jest nieefektywny, wykonaj uderzenia w 
okolice miedzyłopatkową

Jeśli uderzenia w okolice miedzyłopatkową nie 
usuną przyczyny zadławienia, wykonaj uciśnięcia 
klatki piersiowej u niemowląt, a u dzieci uciśnięcia 
nadbrzusza. Zabiegi te powodują wytworzenie 
„sztucznego kaszlu” i maja na celu usuniecie ciała 
obcego poprzez zwiększenie ciśnienia wewnątrz 
klatki piersiowe



Uderzenia w okolicę miedzyłopatkową u niemowląt

Ułóż dziecko twarzą i głowa w dół, tak, aby do usunięcia 
ciała obcego wykorzystać silę grawitacji  

Siedzący lub klęczący ratownik powinien być w stanie 
bezpiecznie podtrzymywać dziecko na swoim kolanie

Podeprzyj głowę niemowlęcia kładąc kciuk jednej reki na 
kacie żuchwy po jednej stronie, a po drugiej stronie żuchwy 
jeden lub dwa palce tej samej reki

 Nie uciskaj na miękkie tkanki pod żuchwą, bo może to 
nasilić niedrożność dróg oddechowych

 Wykonaj do 5 mocnych uderzeń w plecy nasada jednej reki 
w okolice miedzyłopatkową



Uderzenia w okolicę międzyłopatkową u przytomnego niemowlęcia



Uciśnięcia klatki piersiowej u niemowląt

Obróć dziecko na wznak głowa skierowana w dół. Aby to 
bezpiecznie wykonać, połóż dziecko na wolnym 
przedramieniu i obejmij ręką jego potylice

Podtrzymuj dziecko leżące głową skierowaną w dół na 
twoim przedramieniu opartym o udo

Wyznacz miejsce jak do uciskania klatki piersiowej (dolna 
połowa mostka  szerokość jednego palca powyżej wyrostka 
mieczykowatego)

Wykonaj 5 uciśnięć klatki piersiowej (podobnie jak przy 
RKO ale gwałtowniej i z mniejszą częstotliwością)



Uciśnięcia klatki piersiowej u niemowląt



Dzieci powyżej 1 roku życia

Uderzenia w okolice miedzyłopatkową sa bardziej 
efektywne, jeśli dziecko będzie ułożone głowa w dół

małe dziecko, podobnie jak niemowlę, może być 
ułożone wzdłuż kolan ratownika

jeśli to nie jest możliwe, utrzymuj dziecko nachylone 
do przodu i wykonaj od tyłu uderzenia w okolice 
miedzyłopatkową



Uciśnięcia nadbrzusza u dzieci powyżej roku

Stan lub uklęknij za dzieckiem, ułóż swoje ramiona 
pod ramionami dziecka i obejmij jego tułów

Zaciśnij ręke w pieść i ułóż ja pomiędzy pępkiem a 
wyrostkiem mieczykowatym

Chwyć ja druga ręką i mocno pociągnij ręce do 
siebie i ku górze

Powtórz te czynność do 5 razy
Upewnij się, że nie uciskasz wyrostka 

mieczykowatego lub dolnych żeber, bo może to 
doprowadzić do urazu jamy brzusznej



Uciśnięcia nadbrzusza u przytomnego dziecka



Zadławienie 

Jeśli przedmiot nie został usunięty i poszkodowany jest wciąż 
przytomny, konieczne jest wykonywanie sekwencji uderzeń w 
okolice miedzyłopatkową i uciśnięcia klatki piersiowej (u 
niemowląt) lub uciśnięcia nadbrzusza (u dzieci)

Jeśli przedmiot został usunięty, ocen stan kliniczny dziecka. 
Istnieje możliwość, że fragmenty ciała obcego mogły pozostać 
w drogach oddechowych i spowodować powikłania

 w przypadku utraty przytomności schemat PBLS lub PALS 
Personel medyczny winien użyć kleszczyków Magilla celem 

usunięcia ciała obcego 
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