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Pierwsza pomoc 

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



Ból w klatce piersiowej 



Zawał mięśnia sercowego

Zawałem serca nazywamy ostre niedokrwienie ściany 
mięśnia sercowego spowodowane niedrożnością 
naczynia wieńcowego. Zatkane naczynie nie 
odprowadza krwi do części mięśnia sercowego, w 
konsekwencji powodując niedotlenienie i martwicę.







Zawał mięśnia sercowego

Przyczyny zawału serca:
 miażdżyca naczyń krwionośnych
 nadciśnienie tętnicze
 cukrzyca
 otyłość
 hiperlipidemia (podwyższony poziom tłuszczów we 

krwi)
 palenie tytoniu
 stres



Zawał mięśnia sercowego

Objawy zawału mięśnia sercowego:
 ból w okolicy mostka piekący, ściskający,                       

promieniujący do lewej ręki, lewej strony 
żuchwy,między łopatki, nadbrzusza

 duszność
 zimne poty
 osłabienie
 niepokój, strach przed śmiercią
 nudności, wymioty







Ból w klatce piersiowej – postępowanie 

Postępowanie w przypadku bólu w klatce piersiowej
niespowodowanego urazem u dorosłych, przytomnych pacjentów, 
u których podejrzewa się zawał mięśnia sercowego (OZW):
Należy uspokoić poszkodowanego
Poszkodowanego należy posadzić lub położyć w wygodnej pozycji
Należy wezwać pomoc
Osoby przeszkolone w zakresie pierwszej pomocy powinny zachęcić 

poszkodowanego i pomóc mu w doustnym za- życiu aspiryny w dawce 
150-300 mg jak najszybciej od momentu pojawienia się bólu w klatce 
piersiowej

Dorosłym osobom nie należy podawać aspiryny w przypadku 
potwierdzonej alergii na aspirynę lub występowania przeciwwska- zań, 
takich jak ciężka astma lub potwierdzone krwawienie z przewodu 
pokarmowego.



UDAR MÓZGU



F - FACE



A-ARMS



S-SPEECH

Bełkotliwa 
Niewyraźna 
Nielogiczna 
Bezgłośna 
Skandowana 
Problemy z wymawianiem poszczególnych głosek – 

TSD, PBM



T- TIME TO CALL

Zapisać godzinę wystąpienia objawów lub czas w 
którym Pacjent był widziany w pełni sprawny 

Przygotować dokumentację medyczną
Przygotować leki zażywane przez Pacjenta aktualnie 

wraz z dawkowaniem
Zapisać kontakt do rodziny 



Przed prowokacją 10 minut po 
prowokacji

Astma – dlaczego jest nam 
duszno ???



Astma – pierwsza pomoc 

Osobom chorującym na astmę które mają problemy 
z oddychaniem należy pomóc w przyjęciu leku 
rozszerzającego oskrzela. 

Osoby przeszkolone w zakresie pierwszej po- mocy 
powinny znać różne metody podawania leków 
rozsze- rzających oskrzela.



Anafilaksja



ANAFILAKSJA

Reakcja anafilaktyczna jest zazwyczaj opisywana jako 
ostra ogólnoustrojowa reakcja alergiczna 
obejmująca drogi oddechowe, układ naczyniowy, 
przewód pokarmowy i skórę.

W ciężkich przypadkach może dojść do całkowitej 
niedrożności dróg oddechowych w wyniku obrzęku 
krtani, skurczu oskrzeli, spadku ciśnienia tętniczego 
krwi, niewydolności krążenia i w konsekwencji do 
zatrzymania krążenia . 



Obrzęknięta nagłośnia 



Anafilaksja cd.

Inne objawy tej reakcji obejmują:
katar
 zapalenie spojówek
 ból brzucha
 wymioty
 biegunkę
 uczucie śmiertelnego zagrożenia.
 dochodzi też  zwykle do zmiany koloru skóry, jest ona 

zaczerwieniona lub blada.



ANAFILAKSJA

Reakcja anafilaktyczna może rozwijać się z rożną prędkością: 
szybko, wolno lub (nietypowo) dwufazowo i może mieć´ 
zróżnicowany przebieg. Niekiedy objawy mogą wystąpić z 
opóźnieniem (jak w alergii na lateks) lub trwać dłużej niż 24 
godziny.

Najczęstsza przyczyną zagrażających życiu reakcji 
anafilaktycznych są leki, owady posiadające żądło i pokarmy. W 
około 5% przypadków nie da się zidentyfikować  antygenu 
wywołującego reakcję anafilaktyczną.

Lateks i guma naturalna są najczęstszymi czynnikami 
wywołującymi reakcję anafilaktyczną u hospitalizowanych 
chorych.



ANAFILAKSJA

W rzadkich przypadkach użądlenie przez owady 
może spowodować pozostawienie w ciele pacjenta 
żądła z pęcherzykiem jadowym. Dotyczy to pszczół, 
ale nie os. Należy natychmiast usunąć z miejsca 
użądlenia wszelkie fragmenty owada  i pamiętać, że 
ściskanie tego miejsca może spowodować 
uwolnienie większej ilości toksyn.



Usuwać czy nie usuwać ?? Oto jest pytanie  







Anafilaksja 

Jeśli objawy anafilaksji nie ustępują po pięciu 
minutach od pierwszej dawki adrenaliny lub 
zaczynają nawracać, należy podać domięśniowo 
drugą dawkę adrenaliny z ampułkostrzykawki.



Padaczka

Napad padaczkowy to przejściowe zaburzenia 
czynności mózgu spowodowane 
niekontrolowanymi wyładowaniami 
bioelektrycznymi w komórkach nerwowych, 
powodujące drgawki.





Padaczka

Objawy (najczęściej występujące):
 utrata  przytomności
 drgawki toniczne / kloniczne
 mimowolne oddanie moczu
 piana w ustach (możliwie podbarwiona krwią)
 szczękościsk
 sinica



Padaczka

Postępowanie:
 pamiętaj o własnym bezpieczeństwie
 zabezpiecz poszkodowanego przed urazami (w     

szczególności chroń głowę)
 po ataku udrożnij górne drogi oddechowe
 sprawdź podstawowe czynności życiowe
 jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny, ale         

oddycha ułóż go w pozycji bocznej bezpiecznej
 zapewnij poszkodowanemu komfort termiczny
 wezwij pomoc





Hipoglikemia



Hipoglikemia - objawy

Objawy hipoglikemii polegają na nagłym zaburzeniu 
świadomości, którego zakres obejmuje zarówno zawroty 
głowy, omdlenie, niekiedy nerwowość i zaburzenia zachowania 
(wahania nastroju, agresję, splątanie, zaburzenia koncentracji, 
objawy podobne do zatrucia alkoholowego) aż po utratę 
przytomności.

Osoby z łagodną hipoglikemią zazwyczaj mają mniej nasilone 
objawy i zachowaną zdolność połykania oraz spełniają 
polecenia.



Hipoglikemia – postępowanie 

Należy podać jej doustnie tabletki zawierające glukozę (dekstrozę) w dawce 15-
20 g

Jeśli tabletki z glukozą nie są dostępne, należy podać inne produkty spożywcze 
zawierające podobną ilość cukru, takie jak cukierki Skittles™, Mentos™ lub 
cukierki żelowe, cukier w kostkach lub sok pomarańczowy

Jeśli objawy się utrzymują i po 15 minutach nie następuje poprawa, należy 
powtórzyć podanie cukru

Jeśli poszkodowany nie jest wstanie przyjąć glukozy doustnie, można podać do 
policzka glukozę w żelu, która częściowo wchłania się z policzka, a częściowo jest 
połykana przez poszkodowanego

Należy wezwać pogotowie ratunkowe, jeśli:
Poszkodowany jest nieprzytomny lub straci przytomność
Stan poszkodowanego nie ulega poprawie
Jeśli objawy hipoglikemii ustąpią po podaniu glukozy, należy zachęcić pacjenta 

do spożycia lekkiej przekąski, takiej jak kanapka lub ciastko.



OMDLENIE

Omdlenie to przypadłość, dla której charakterystyczna 
jest krótkotrwała utrata przytomności na skutek 
niewystarczającej ilości tlenu dostarczanego do mózgu. 
Omdlenie zazwyczaj trwa od kilku sekund do kilku 
minut, niektórzy opisują to uczucie jako "ciemność przed 
oczami". Omdlenie zwykle poprzedzają takie objawy, 
jak:

zblednięcie twarzy,
sinica warg,
zimny pot na czole i skroniach



OMDLENIE - PRZYCZYNY

silne przeżycia emocjonalne,
strach,
niskie ciśnienie krwi,
silny ból,
odwodnienie,
niskie stężenie cukru we krwi,
długotrwałe przebywania w pozycji stojącej,
zbyt szybkie wstanie z miejsca,
uprawianie aktywności fizycznej w wysokiej temperaturze,
nadmierne spożywanie alkoholu,
zażywanie narkotyków,
nadmierny wysiłek podczas oddawania stolca,
silny kaszel,
drgawki,
szybki i płytki oddech







Porażenie prądem elektrycznym

Najważniejszymi powikłaniami po porażeniu prądem 
elektrycznym są: zatrzymanie oddechu   i 
zatrzymanie krążenia.                                 

 Oprócz tych najważniejszych dochodzi również do 
oparzeń







Porażenie prądem elektrycznym

Postępowanie:                                                                                    
                    - pamiętaj o własnym bezpieczeństwie            
                                        - odłącz źródło zasilania 
(bezpieczniki, wtyczka)            
- sprawdź podstawowe funkcje życiowe                          
- jeżeli poszkodowany nie oddycha podejmij RKO          
- jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny, ale oddycha ułóż 
go w pozycji bocznej bezpiecznej i obserwuj        
- wezwij pomoc                                                                 
- załóż opatrunki na miejsca poparzone                            - 
zapewnij poszkodowanemu komfort psychiczny i           
termiczny



Oparzenia

Oparzenie to uraz tkanek spowodowany 
działaniem wysokiej temperatury (90% oparzeń), 
płynów żrących (5%) oraz prądu elektrycznego 
lub wyładowania atmosferycznego (5%).



Oparzenia

Podział głębokości oparzeń:                                            
 - I stopień: oparzenie obejmuje tylko naskórek,     
            występuje ból, zaczerwienienie i obrzęk 
skóry              - II stopień: uszkodzenie dotyczy 
naskórka                        i powierzchownej warstwy 
skóry właściwej. Skóra jest zaczerwieniona, 
powstają na niej pęcherze, czucie jest zachowane      
                                                                - III stopień: 
martwica całego naskórka i skóry                  
właściwej, może obejmować też mięśnie i kości



Oparzenia 



Postępowanie – wg ERC

W przypadku oparzenia termicznego należy:
 Natychmiast rozpocząć chłodzenie oparzenia w chłodnej lub 

zimnej (ale nie lodowatej) wodzie.
 Kontynuować chłodzenie przez co najmniej 20 minut.
 Luźno okryć oparzenie czystym, jałowym opatrunkiem lub folią 

spożywczą.

Niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej





Krwawienia





NZK - STATYSTYKI

Około 70% europejskich krajów posiada rejestr pozaszpitalnych 
zatrzymań krążenia, ale dokładność gromadzenia danych znacznie 
się między nimi różni

Roczna częstość występowania pozaszpitalnych zatrzymań 
krążenia w Europie wynosi od 67 do 170 na 100 000 
mieszkańców.

Resuscytacja jest podejmowana lub kontynuowana przez ZRM w 
około 50-60% przypadków NZK (19-97 na 100 000 
mieszkańców).

Częstość podejmowania RKO przez świadków NZK jest różna w 
poszczególnych krajach i wynosi średnio 58% (od 13% do 83%).



NZK - STATYSTYKI

 

Zastosowanie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych 
(AED) jest nadal małe w Europie (3,8-59%, średnio 28%).

W 80% krajów Europy możliwe jest prowadzenie RKO z 
instruktażem dyspozytora, a 75% krajów posiada rejestr 
automatycznych defibrylatorów zewnętrznych. Większość, 
bo aż 90% krajów, ma dostęp do centrów leczenia 
pacjentów po zatrzymaniu krążenia, które prowadzą opiekę 
poresuscytacyjną pacjentów.

• Przeżywalność pacjentów do czasu wypisu ze 
szpitala wynosi średnio 8% (od 0% do 18%).



Jak rozpoznać zatrzymanie krążenia??

RKO należy rozpocząć u każdej osoby, która nie 
reaguje i nie oddycha lub oddycha 
nieprawidłowo.

Wolny oddech z wysiłkiem (agonalny) należy 
interpretować jako objaw zatrzymania krążenia.

W pierwszych chwilach od zatrzymania krążenia można 
zaobserwować u poszkodowanego krótki epizod ruchów 
przypominających drgawki. Po ich ustąpieniu należy 
ocenić poszkodowanego: jeśli nie reaguje i nie oddycha 
lub oddycha nieprawi- dłowo, należy rozpocząć RKO.



Ocena stanu przytomności   



Ocena oddychania

Wzrokiem – ruchy klatki 
piersiowej i nadbrzusza

Słuchem – szmer 
wydychanego powietrza

Czuciem – ruch wydychanego 
powietrza

Oceniać nie dłużej niż 
10 sekund
Ocena oddychania a 

podejrzenie choroby zakaźnej 







Jak wezwać służby ratunkowe ??

Służby Ratownictwa Medycznego należy powiadomić 
natychmiast, gdy rozpozna się osobę, która nie reaguje i 
nie oddycha lub oddycha nieprawidłowo.

Świadek zdarzenia, który jest sam i posiada telefon 
komórkowy, powinien zadzwonić pod numer ratunkowy, 
włączyć tryb głośno- mówiący lub inny umożliwiający 
rozmowę bez użycia rąk i natychmiast rozpocząć RKO 
zgodnie z instruktażem dyspozytora.

 Jeśli świadek zdarzenia, który jest sam, musi opuścić 
poszkodowanego, aby wezwać Pogotowie Ratunkowe, 
powinien najpierw wezwać służby ratunkowe, a dopiero 
potem rozpocząć RKO.





Uciśnięcia klatki piersiowej 

Uciśnięcia klatki piersiowej należy rozpocząć jak najszybciej.
Należy uciskać dolną połowę mostka („na środku klatki 

piersiowej”).
Należy uciskać na głębokość co najmniej 5 cm, ale nie głębiej niż 

na 6 cm.
Należy uciskać z częstością 100-120 na minutę i jak 

najrzadziej przerywać uciśnięcia.
Po każdym uciśnięciu należy pozwolić klatce piersiowej powrócić 

do pierwotnego kształtu; nie należy się opierać na klatce 
piersiowej.

Jeśli tylko jest to możliwe, uciśnięcia należy prowadzić na 
twardym podłożu.



Pośredni masaż serca:
Częstość 100-120 razy 
na minutę
Obniżenie mostka
 o 5-6 cm







Oddechy ratownicze 

Uciśnięcia klatki piersiowej należy prowadzić na zmianę z od- 
dechami ratowniczymi, tak aby po każdych 30 uciśnięciach 
wykonać 2 oddechy.

Jeśli wykonanie oddechów ratowniczych jest niemożliwe, należy 
prowadzić nieprzerwane uciśnięcia klatki piersiowej



Oddechy ratownicze

Zamknąć nos 
poszkodowanego

Utrzymywać drożność dróg 
oddechowych

Wziąć głęboki wdech
Utrzymywać szczelność 

między ustami ratującego i 
poszkodowanego



Oddechy ratownicze

Wdmuchiwać powietrze przez 
usta ratowanego 
(co najmniej 1 s.)

Obserwować unoszenie klatki 
piersiowej 

Utrzymując drożność odsunąć 
własne usta

Obserwować opadanie klatki 
piersiowej



O P A D A N I E  K L A T K I  P I E R S I O W E J



30-2 



   SA M E  U C I Ś N I Ę C I A  1 0 0 -
1 2 0 / M I N U T Ę



Kiedy i jak używać AED 

Gdy tylko dociera AED lub dostępne jest od razu na miejscu 
zatrzymania krążenia, należy je włączyć.

Elektrody AED należy przykleić do klatki piersiowej 
poszkodowanego zgodnie z oznakowaniem ich położenia 
umieszczonym na urządzeniu lub na elektrodach.

Jeśli pomocy udziela więcej niż jeden ratownik, należy 
kontynuować RKO w czasie przyklejania elektrod.

Należy postępować zgodnie z wydawanymi przez AED 
poleceniami głosowymi (i/lub wizualnymi).

Należy się upewnić, że nikt nie dotyka poszkodowanego w 
czasie, gdy AED analizuje rytm.



Kiedy i jak używać AED 

Jeśli wskazane jest wyładowanie, należy się upewnić, że nikt nie 
dotyka poszkodowanego. Należy nacisnąć przycisk wyładowania 
zgodnie z poleceniem wydanym przez AED. Następnie natychmiast 
należy wznowić RKO zaczynając od 30 uciśnięć.

Jeśli defibrylacja nie jest wskazana, należy natychmiast wznowić 
RKO zaczynając od 30 uciśnięć.

W każdym z powyższych przypadków należy kontynuować RKO 
zgodnie z poleceniami AED. Po pewnym czasie prowadzenia RKO 
(zazwyczaj po dwóch minutach) AED znów wyda polecenie 
przerwania RKO na analizę rytmu

Gdy defibrylator jest gotowy do użycia, nie należy opóźniać 
defibrylacji w celu przeprowadzenia dodatkowych uciśnięć lub 
oddechów.















Pozycja boczna bezpieczna

Pozycja boczna bezpieczna zapewnia drożność dróg 
oddechowych, zapobiega aspiracji do dróg 
oddechowych np. wymiocin, umożliwia kontrolę 
stanu poszkodowanego (oddech) i ponowne ułożenie 
na plecach w celu rozpoczęcia RKO.



Pozycja boczna bezpieczna



Pozycja boczna bezpieczna



Niedrożność dróg oddechowych 
spowodowana ciałem obcym

Zadławienie należy podejrzewać, gdy ktoś nagle 
przestanie rozmawiać lub nie może mówić, 
szczególnie jeśli ma to miejsce podczas spożywania 
posiłku.

Należy zachęcać poszkodowanego do kaszlu.
Jeśli kaszel staje się nieefektywny, należy wykonać 

do pięciu uderzeń w okolicę 
międzyłopatkową



Niedrożność dróg oddechowych spowodowana ciałem 
obcym

W tym celu należy:
Pochylić poszkodowanego do przodu
Nadgarstkiem jednej dłoni uderzać poszkodowanego 

w plecy w okolicę między łopatkami.



Uderzenia w okolicę międzyłopatkową



Uciśnięcia nadbrzusza 

Jeśli uderzenia w okolicę międzyłopatkową są 
nieskuteczne, należy wykonać do pięciu uciśnięć 
nadbrzusza. 

W tym celu należy:
Stanąć za poszkodowanym i dwiema rękami objąć go  w 

górnej części brzucha
Pochylić poszkodowanego do przodu
Zaciśnąć pięść i umieścić ją pomiędzy pępkiem a klatką 

piersiową poszkodowanego
Chwycić pięść drugą dłonią i pociągnąć obie ręce do siebie 

i do góry.



Uciśnięcia nadbrzusza 



Niedrożność dróg oddechowych spowodowana ciałem 
obcym

Jeśli mimo wykonania pięciu uciśnięć nadbrzusza 
nie udaje się usunąć ciała obcego, należy 
kontynuować naprzemiennie pięć uderzeń w 
okolicę międzyłopatkową z pięcioma 
uciśnięciami nadbrzusza do czasu usunięcia cała 
obcego z dróg oddechowych lub do momentu, gdy 
poszkodowany straci przytomność.

Jeśli poszkodowany straci przytomność, należy 
rozpocząć RKO.





W Y T Y C Z N E  R E S U S C Y T A C J I  
2 0 2 1

W W W . P R C . K R A K O W . P L

Pierwsza pomoc 

Program zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

DZIĘKUJEMY 
ZA UWAGĘ!
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