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„Instrukcja pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy jako
standardowe wyposażenie wszystkich apteczek” jest uwieńczeniem mojej pięcioletniej edukacji na
Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
Została napisana Zakładzie Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof pod kierunkiem
dr n med. Krzysztofa Ulbricha.
Jest zgodna z najnowszymi standardami Europejskiej i Polskiej Rady
Resuscytacji. Skierowana jest do wszystkich osób zajmujących się zawodowo i nie zawodowo
ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego oraz osób pragnących poszerzyć swą wiedzę w w/w zakresie.

Oświadczenie:
Wydawcy oraz autor niniejszego opracowania nie ponoszą odpowiedzialności za szkody, mogące
w jakikolwiek sposób być związane z materiałem zawartym w tej instrukcji.
Wykorzystanie w celach niekomercyjnych:
Materiały te można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby
(w celach niekomercyjnych), pod warunkiem podania źródła (źródłem jest „Instrukcja pierwszej pomocy
i kwalifikowanej pierwszej pomocy” autor: Maciej Marszałek oraz witryna internetowa:
www.pierwszapomoc.cal.pl). Na opublikowanie materiałów ilustracyjnych (fotografii i rysunków)
wymagana jest każdorazowo pisemna zgoda właściciela praw.
Wykorzystanie w celach komercyjnych:
Każde użycie w celach komercyjnych materiałów z mojej instrukcji wymaga uzyskania zgody
na piśmie. Przez użycie materiału w celach komercyjnych rozumiemy każdy rodzaj upowszechniania
(kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucję, transmisję, publikowanie oraz prezentowanie) w całości lub
części.
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BADANIE WSTĘPNE POSZKODOWANEGO:

(DOTYCZY STRAŻAKÓW)

Gdy przybędziesz na miejsce zdarzenia -rozpoznaj sytuację:
- charakter zdarzenia,
- jego okoliczności,
- rodzaj zagrożeń dla akcji,
- orientacyjnie oceń liczbę poszkodowanych i obrażenia,
- ewentualnie uznaj zdarzenie za masowe.

Zabezpiecz miejsce zdarzenia i ratowników:
- załóż rękawiczki, okulary, maski przed przystąpieniem
do badania,
- oświetl miejsca zdarzenia,
- zlikwiduj zagrożenia wybuchem i pożarem,
- zastosuj sprzęt ochronny.

Dotrzyj do poszkodowanego i wstępnie oceń mechanizm
urazów i odniesione obrażenia;

Udziel pierwszej pomocy medycznej lub ewakuuj
poszkodowanego (zależnie od okoliczności);
Wykonaj dostęp do poszkodowanego.
(Musi być możliwość zbadania i przemieszczania
poszkodowanego.)

WYPADEK KOMUNIKACYJNY – WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA:
- zatrzymaj swój pojazd w bezpiecznej odległości od miejsca
zdarzenia;
- włącz światła awaryjne;
- ustaw trójkąt ostrzegawczy;
- ubierz kamizelkę odblaskową;
- zatrzymaj ruch, gdy jest to konieczne;
- zabierz apteczkę i udaj się do poszkodowanych;
- wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki;
- zaciągnij hamulec ręczny;
- zabezpiecz pojazd pod względem pożarowym.
Uwaga!
Odłączaniem klem od akumulatora w celu zminimalizowania
zagrożenia pożarowego zajmuje się straż pożarna!
Duże niebezpieczeństwo stanowią niespracowane poduszki
powietrzne.
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WSTEPNA OCENA MECHANIZÓW I ODNIESIONYCH OBRAŻEŃ:
Podejdź do pacjenta i wstępnie oceń:
Jeżeli to możliwe, do poszkodowanego należy podchodzić
od przodu.

Ogólne wrażenie (oceń mechanizm urazu):
- ułóż poszkodowanego,
- zlokalizuj obecność krwotoku,
- określ widoczne gołym okiem obrażenia,
- określ zapach z ust,
- określ dźwięki wydawane przez poszkodowanego.
Wstępnie oceń stan pacjenta (przytomność):
- stabilizuj szyjny odcinek kręgosłupa, z jednoczesnym
sprawdzeniem stanu przytomności chorego
(przez próbę nawiązania kontaktu słownego).
- Jeżeli poszkodowany jest przytomny pozostaw go na
miejscu. Ewakuacji z pojazdu dokonuj tylko wtedy,
gdy poszkodowany jest nie przytomny (podejrzewasz
zatrzymanie krążenia). Ewakuacja z pojazdu za
pomocą chwytu Rauteka ze stabilizacją odcinka
szyjnego kręgosłupa.
- nakaż drugiemu członkowi zespołu kontynuowanie
stabilizacji szyjnego odcinka kręgosłupa z udrożnieniem
dróg oddechowych, gdy to konieczne.
Jeżeli nieprzytomny :
- udrożnij drogi oddechowe, z uwzględnieniem
konieczności stabilizacji kręgosłupa szyjnego
i wdrożenia procedur resuscytacji i defibrylacji,
jeżeli to konieczne.
Jeżeli przytomny :
- skontroluj ABC i oceń stan poszkodowanego pod kontem
ewentualnych urazów i obrażeń z zastosowaniem
odpowiednich procedur.
- skontroluj stan układu oddechowego (drożności dróg
oddechowych, częstości, głębokości oddechu,
(podejmij decyzję o tlenoterapii- jeżeli jesteś strażakiem);
- skontroluj stan układu krążenia,
- zlokalizuj obecność krwotoków, oceń nawrót kapilarny,
temperaturę ciała, kolor skóry i jej wilgotność;
- wykonaj stabilizację odcinka szyjnego kręgosłupa
(załóż poszkodowanemu kołnierz ortopedyczny).
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SZYBKIE BADANIE URAZOWE:

(DOTYCZY STRAŻAKÓW)

Po wstępnej ocenie podstawowych funkcji życiowych
(świadomość, schemat ABC) przystąp do szybkiego badania
urazowego pacjenta.
W tym czasie jeden z członków zespołu rozcina
odzież pacjenta i ocenia obecność ran i obrażenia.

1. Zbadaj głowę i szyję poszkodowanego poprzez:
- oglądanie;
- badanie palpacyjne (przez obmacywanie);
- poszukuj ran, krwawień, obrzęków i zniekształceń;
- zbadaj bolesność;
- określ zniekształcenia odcinka szyjnego kręgosłupa;
- zbadaj napięcie mięśni przykręgowych;
- oceń położenia tchawicy i wypełnienia żył szyjnych;
- po badaniu szyi załóż kołnierz ortopedyczny.

2. Zbadaj klatkę piersiową:
Przy badaniu klatki piersiowej wizualnie oceń:
- obecność ran;
- otarć;
- zasinień;
- zniekształceń i symetryczność ruchów oddechowych.
Badanie klatki piersiowej polega na uciskaniu każdego
z czterech kwadratów dzielących klatkę piersiową, możliwie
szeroko rozłożonymi palcami, w celu oceny stabilności,
ruchomości i bolesności uciskowej.

3. Zbadaj brzuch:
Zwróć uwagę na:
- widoczne podbiegnięcia krwawe;
- rany i ich charakter;
- obecność ciał obcych;
- zgłaszany przez poszkodowanego ból;
- charakter zdarzenia, sposób ułożenia poszkodowanego.
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4. Zbadaj miednicę:
Zwróć uwagę na:
- ułożenie poszkodowanego;
- zgłaszanie przez poszkodowanego dolegliwości bólowe;
- widoczne rany, ciała obce;
- niestabilność, którą należy ocenić poprzez delikatne
naciskanie oburącz z góry, boku i z dołu,
bada się jednocześnie oba talerze biodrowe
oraz rozchodzenie się talerzyka na bok;
- symetrie kolców biodrowych;
- bezwiednie oddawanie moczu lub stolca.
Przy urazie miednicy strażacy używają do przekładania
poszkodowanego na deskę ortopedyczną - nosze podbierakowe,
natomiast laicy mogą przełożyć poszkodowanego na drzwi,
jeżeli jest to konieczne. ( W 5,4,3 osoby - optymalnie w 5 osób)

5. Zbadaj kończyny dolne i górne:
W pierwszej kolejności zwróć uwagę na ułożenie kończyny.
- patologiczne położenie;
- czy jest to ułożenie dowolne, czy przymusowe;
- czy kończyny są zablokowane, zmiażdżone;
- badaj je oburącz, każdą kończynę oddzielnie;
- rozetnij części garderoby w celu dostania się do rany;
- poszukuj zniekształceń (obrzęków, deformacje) w obrębie
kości i stawów;
- poszukuj zaburzeń ruchomości stawów
(nie zginaj kończyn w stawach na siłę ani gdy wywołuje
to ból);
- poszukuj upośledzenia czucia (np. przy podejrzeniu urazu
kręgosłupa, gdy poszkodowany podaje, że nic nie czuje);
- poszukuj ran, krwawień, wystających odłamów kostnych
(złamanie otwarte);
- gdy jest to poparzenie - zdejmij poszkodowanemu obrączki,
pierścionki, bransoletki itp.;
- narastający obrzęk i zasinienie może świadczyć o krwotoku
wewnętrznym.
6. Zbadaj plecy:
Należy je wykonać jeszcze przed ułożeniem poszkodowanego
na sprzęcie służącym do ewakuacji, by nie obracać go
dwukrotnie po ich obrażeniu.
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RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA:
1. Zapewnij bezpieczeństwo sobie i ratowanemu.
Podchodź ostrożnie. Uważaj na zagrożenia:
prąd elektryczny, gazy, ruch uliczny, urządzenia mechaniczne
w ruchu itp.

2. Sprawdź, czy poszkodowany jest przytomny.

Delikatnie potrząsając za
ramię głośno zapytaj:
„Czy Pan(i) mnie słyszy?”

Jeśli ratowany odpowiada lub porusza się:
- pozostaw go w pozycji, zastanej;
- dowiedz się, co mu dolega;
- regularnie oceniaj stan ratowanego.
Jeśli ratowany nie reaguje:

3. Głośno wezwij pomoc.
- Odwróć poszkodowanego na plecy i ułóż na twardym podłożu

4. Udrożnij drogi oddechowe.
- połóż jedną dłoń na czole i delikatnie odchyl jego głowę
do tyłu;
- opierając końce dwóch palców (wskazujący i środkowy)
drugiej reki poniżej bródki, unieś ją do góry.
Rękoczyn ten powoduje
odsunięcie się języka od
tylnej ściany gardła
i udrażnia drogi oddechowe.

Sprawdzenie oddechu nie
powinno trwać dłużej niż
10 sekund.
Uwaga na oddech agonalny!
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5. Oceń oddech.
- utrzymując drożność dróg oddechowych sprawdź, za pomocą
trzech zmysłów, czy poszkodowany oddycha:
- WZROKU – zobacz ruchy klatki piersiowej;
- SŁUCHU – usłysz szmer towarzyszący oddechom;
- DOTYKU – poczuj strumień powietrza na swoim
policzku.
W ciągu pierwszych kilku minut po zatrzymaniu krążenia
poszkodowany może wykonywać pojedyncze oddechy
lub głośne westchnięcia przypominające oddychanie.
Nie należy mylić tego z prawidłowym oddechem.

Jeżeli poszkodowany nie reaguje i nie oddycha
prawidłowo:
jesteś sam:
6. Wezwij pogotowie dzwoniąc na numer ratunkowy 112
lub 999 (jeżeli to konieczne, zostaw poszkodowanego)
- jak najszybciej przygotuj AED do pracy (jeśli jest dostępne).
jest ktoś obok Ciebie:
- poproś go o wezwanie karetki pogotowia ratunkowego
(tel. 112 lub 999);
- poproś o szybkie przyniesienie AED. W tym samym czasie
rozpocznij RKO (resuscytację krążeniowo – oddechową).

Stosunek uciśnięć
klatki piersiowej
do sztucznych oddechów
30:2

Jeżeli pierwszy oddech
ratowniczy nie uniósł klatki
piersiowej
poszkodowanego,
skontroluj jamę ustną i usuń
wszelkie przeszkody,
ponownie udrożnij drogi
oddechowe i wykonaj
oddechy ratownicze.
Jeśli nie możesz, nie chcesz
wykonywać oddechów
ratowniczych – wykonuj
tylko pośredni masaż serca
z częstością 100/min.

7. Wykonuj pośredni masaż serca.
- ułóż lewą dłoń centralnie na klatce piersiowej, prawą
na lewej i spleć palce;
- uciskaj klatkę piersiową na głębokość 4-5 cm,
z częstotliwością 100/min (trochę wolniej niż
2 uciśnięcia na sekundę), głośno licz do 30;
- nie odrywaj rąk od mostka klatki piersiowej;
- utrzymuj ręce wyprostowane w łokciach.

8. Wykonuj oddechy ratownicze.
- po 30 uciśnięciach klatki piersiowej wykonaj 2 oddechy
ratownicze;
- utrzymuj drożność dróg oddechowych
(odchylenie głowy i uniesienie bródki);
- wykorzystaj palce (kciuk i palec wskazujący)
swojej ręki, która leży teraz na czole
poszkodowanego – zaciśnij jego nos;
- drugą ręką utrzymuj uniesiony jego podbródek;
- weź wdech (objętością swoich płuc tak jak normalnie
oddychasz);
- obejmij swoimi ustami usta poszkodowanego
i uszczelnij je;
- wdmuchuj spokojnie powietrze do płuc
poszkodowanego około 1 sekundę;
- obserwuj jego klatkę piersiową, czy się podnosi
podczas każdego wdechu ratowniczego;
- odsuń usta, powietrze powinno teraz opuścić
płuca ratowanego a klatka piersiowa opaść.
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DEFIBRYLACJA ZA POMOCĄ AED:
OCEŃ
BEZPIECZEŃSTWO

1. Upewnij się, że ty, poszkodowany i pozostali świadkowie
zdarzenia jesteście bezpieczni.
2. Oceń przytomność.
Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny i nie oddycha
prawidłowo,
3. Poproś kogoś o przyniesienie AED i wezwij pomoc.

4. Udrożnij drogi oddechowe.

5. Rozpocznij RKO zgodnie z wytycznymi BLS.

6. Wezwij pogotowie ratunkowe tel. 112

Gdy pojawi się defibrylator AED:
7. Uruchom AED i naklej elektrody.
RKO powinna być prowadzona do chwili naklejenia elektrod
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8. Szybkim ruchem odsłoń klatkę piersiową
poszkodowanego.
- wyjmij i rozpakuj elektrody;
- przyklej je zgodnie z rysunkami na opakowaniu
i na samych elektrodach.

Miejsca przyklejenia elektrod:
Jedna elektroda powinna być przyklejona po lewej stronie
w linii środkowo-pachowej poniżej pachy.
Druga elektroda powinna być przyklejona po prawej stronie
w linii środkowo-obojczykowej poniżej obojczyka.

9. Postępuj zgodnie z zaleceniami głosowymi.
Podczas analizy rytmu przez AED - nie dotykaj
poszkodowanego.

Jeżeli wyładowanie jest wskazane:
10. Upewnij się, że nikt nie dotyka poszkodowanego;
- naciśnij przycisk „defibrylacja” zgodnie
z poleceniem AED.

11. Postępuj zgodnie z dalszymi poleceniami
głosowymi.
Jeżeli wyładowanie niewskazane:
12. Podejmij RKO (w stosunku 30 uciśnięć klatki piersiowej
i 2 oddechy ratownicze).
13. Kontynuuj postępowanie zgodnie z zaleceniami
głosowymi AED do chwili:
- aż przybędzie kwalifikowana pomoc,
- poszkodowany odzyska oddech,
- aż całkowicie ulegniesz zmęczeniu.
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RESUSCYTACJA DZIECKA:
1. Zapewnij bezpieczeństwo ratowanemu i ratownikowi.

2. Sprawdź reakcję (przytomność).
Jeżeli jest to niemowlę, noworodek to:
- połaskocz delikatnie okolicę stóp;
- sprawdź reakcję na głos.
Jeżeli jest to dziecko starsze np. w wieku przedszkolnym:
- delikatnie potrząśnij dzieckiem, połóż swoją dłoń na jego
czole i zapytaj: „Co się stało?”

Jeżeli dziecko nie reaguje to:
3. Zawołaj o pomoc.

4. Udrożnij drogi oddechowe:
- niemowlę, noworodek – podłuż pod łopatki pieluszkę
lub kocyk tak by główka skierowana była ku górze
(pozycja neutralna);
- dziecko w wieku przedszkolnym - odchyl głowę
delikatnie do tyłu (połóż jedną dłoń na czole i delikatnie
odchyl jego głowę do tyłu, opierając końce dwóch palców
wskazujący i środkowy drugiej reki poniżej bródki, unieś
ją wysuwając żuchwę do góry).

5. Utrzymując drożność dróg oddechowych, za
pomocą trzech zmysłów oceń, czy występują
prawidłowe oddechy.
- WZROKU – zobacz ruchy klatki piersiowej;
- SŁUCHU – usłysz szmer towarzyszący
wdechowi i wydechowi;
- DOTYKU – poczuj strumień powietrza na
swoim policzku.
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Jeżeli dziecko oddycha prawidłowo:
- ułóż je w pozycji bezpiecznej;
- regularnie oceniaj oddech.
Jeżeli dziecko nie oddycha lub ma oddechy
agonalne (nieregularne, rzadkie oddechy):
- delikatnie usuń widoczne ciała obce mogące powodować
niedrożność dróg oddechowych.
6. Wykonaj 5 oddechów ratowniczych.
- nabierz powietrza, obejmij swoimi ustami usta i nos dziecka
i wykonaj powolny wdech trwający 1-1,5 sekundy, obserwując
równocześnie unoszenie się klatki piersiowej;
- utrzymując drożność dróg oddechowych, odsuń swoje usta
od ust poszkodowanego i obserwuj opadanie jego klatki
piersiowej;
- zwróć uwagę na pojawienie się kaszlu;
- odruchów z tylnej ściany gardła.
7. Wykonaj pośredni masaż serca połączony z oddechami
ratowniczymi:
Jeżeli jeden ratownik a poszkodowany to niemowlę
lub noworodek to:
- pośredni masaż serca wykonuj dwoma
palcami (wskazującym i środkowym).
Jeżeli jest was dwóch ratowników a poszkodowany
to noworodek lub niemowlę:
- pośredni masaż serca wykonuj dwoma
kciukami, ( drugi ratownik przygotowany
jest do wykonywania sztucznej wentylacji
i głośno liczy).

Jeżeli poszkodowany to dziecko w wieku przedszkolnym to:
- pośredni masaż serca możesz wykonać jedną lub dwoma
rekami, jak u osoby dorosłej;
- punkt ucisku to odległość 1/3 dolnej części mostka
(szerokość 1 palca powyżej wyrostka mieczykowatego);
- ucisk mostka na głębokość 1/3 wymiaru przednio-tylnego
klatki piersiowej;
- częstość ucisku klatki piersiowej 100/min;
- stosunek uciśnięć mostka do oddechów ratowniczych:
jeden ratownik (lub ratujący jest laikiem) - 30:2.
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POZYCJA BEZPIECZNA (BOCZNA USTALONA):
W pozycji tej powinien być ułożony każdy, kto prawidłowo oddycha, ma wyczuwalne
tętno i nie doznał urazu kręgosłupa. Ułożenie takie powoduje, że ewentualne wymiociny,
krew czy ślina będą wypływały na zewnątrz i nie dostaną się do dróg oddechowych.
Sekwencje postępowania :
1. Uklęknij przy poszkodowanym,
- zdejmij okulary poszkodowanemu;
- upewnij się, że obie nogi i ręce są wyprostowane.
2. Rękę, która znajduje się bliżej ciebie zegnij pod kątem
prostym tak aby, dłoń była skierowana do góry.

3. Dalszą rękę przełóż w poprzek klatki piersiowej,
tak by strona grzbietowa jej dłoni dotykała całą
powierzchnią do bliższego policzka poszkodowanego,

4. Jedną ręką złap za dalszą kończynę dolną, nad kolanem
i podciągnij ją do góry nie odrywając stopy od podłoża.

5. Pociągnij za dalszą kończynę dolną, jednocześnie
przytrzymując dłoń przy policzku poszkodowanego
i przewróć go na bok w twoim kierunku.

6. Udrożnij jeszcze raz drogi oddechowe, poprzez odgięcie
głowy do tyłu.
- dłoń pod policzkiem poszkodowanego będzie utrzymywać
odgięcie jego głowy do tyłu;
- upewnij się, że części garderoby nie uciskają
poszkodowanego pod pachą;
Może to spowodować upośledzenie krążenia w kończynie.
- regularnie sprawdzaj oddech.
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TLENOTERAPIA:

(DOTYCZY STRAŻAKÓW)

Laicy nie powinni podawać tlenu poszkodowanym (nie mają dostępu do niego).
Tlen od 5 lat jest uznany za lek. Długo trwające dyskusje, czy można osobom
niewykonującym zawodów medycznych umożliwić podawanie tlenu w sytuacjach
nagłych, zakończyły się decyzją zezwalającą strażakowi na użycie go w stanach
zagrożenia życia.
Powszechnie wiadomo, że długotrwałe podawanie tlenu jest szkodliwe.
W ratownictwie nie stosuje się go długotrwale. Jeżeli nawet są to wysokie stężenia,
do 100% włącznie, to poszkodowany powinien w krótkim czasie trafić pod opiekę
jednostek ochrony zdrowia i w konsekwencji parametry tlenoterapii zostaną ściśle
dopasowane do jego potrzeb.
Objawy niedotlenienia (hipoksji):
- duszność i niepokój;
- bóle głowy, senność, zaburzenia widzenia, smaku, węchu,
a następnie drgawki do utraty przytomności włącznie;
- czynność serca początkowo przyspiesza, a potem zwalnia;
- ciśnienie tętnicze spada, aż do całkowitego zatrzymania
krążenia.
Metody tlenoterapii:
- Bierna – tlen jest wdychany dzięki zachowanej wydolnej
wentylacji chorego.
Podawanie tlenu przez maskę twarzową z rezerwuarem
tlenowym i zastawką. Worek oddechowy stanowi
zbiornik, z którego pobierany jest tlen podczas wdechu,
wydech następuje natomiast do otoczenia poprzez zastawkę
jednokierunkową.
Maska ta umożliwia uzyskanie do 85% stężenia tlenu
w mieszaninie oddechowej i stosowana jest w leczeniu ostrego
niedotlenienia.
- Czynna – tlen (lub mieszanina oddechowa) wtłaczany jest
do dróg oddechowych i pęcherzyków płucnych przy pomocy
oddechu wymuszonego (oddech zastępczy za pomocą
respiratorów).

Maska kieszonkowa z
łącznikiem O2 lub przewód
tlenowy wkładany pod
maskę.

W zestawach PSP R1 i R2 oddanych do dyspozycji straży
pożarnej znalazły się:
- aluminiowa butla tlenowa 2,7litra, wersja DIN-standard polski
(możliwość napełnienia do 200 atmosfer = 540 litrów tlenu,
reduktor DIN z przepływomierzem obrotowym 0-25l/min
i gniazdem systemu AGA O2.
- maski inhalacyjne z zaworem jednokierunkowym,
rezerwuarem, przewodem tlenowym;
- rurki ustno-gardłowe Guedela,
- worek samorozprężalny z zastawką bezpieczeństwa
i rezerwuarem,
- urządzenie do odsysania ręczne,
- respirator (opcjonalnie w wyposażeniu zestawu PSP R2.
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CIAŁO OBCE W DROGACH ODDECHOWYCH ;
DOROSŁY I DZIECKO POWYŻEJ 1 ROKU ŻYCIA:
Rozróżniamy 2 rodzaje niedrożności dróg oddechowych:
- częściowa (poszkodowany może nabierać powietrze do płuc,
trzyma się za gardło, słychać świsty oddechowe, kaszel);
- całkowita (poszkodowany nie może oddychać).
Postępowanie w przypadku częściowej niedrożności dróg
oddechowych:
- zapytaj: Czy się zakrztusiłeś?
- ustal, czy poszkodowany może kaszleć lub mówić?
- zachęcaj go do kaszlu;
- staraj się go uspokoić.
Postępowanie w przypadku całkowitej niedrożności dróg
oddechowych:
- stań nieznacznie z boku za poszkodowanym;
- podeprzyj jedną ręką klatkę piersiową pacjenta;
- pochyl do przodu jego tułów tak by przemieszczone ciało
obce mogło przedostać się do ust, a nie przesuwało się głąb
dróg oddechowych;
- wykonaj energiczne uderzenia w okolicę międzyłopatkową
(5 razy).
- po każdym uderzeniu sprawdź, czy ciało obce nie wydostało
się i czy drogi oddechowe są nadal niedrożne.

U kobiet w ciąży i dzieci
poniżej 1 roku życia nie
stosujemy uciśnięć
nadbrzusza!
U kobiet w ciąży ucisk
wykonujemy na klatkę
piersiową!
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Jeśli nie przynosi to oczekiwanego rezultatu to:
- stań za poszkodowanym i obejmij go ramionami na
wysokości nadbrzusza;
- pochyl go do przodu;
- zaciśnij pięść i umieść ją pomiędzy pępkiem i wyrostkiem
mieczykowatym;
- wolną ręką złap za zaciśniętą pięść i silnie pociągnij
do wewnątrz i ku górze;
- powtarzaj czynność uciśnięcia nadbrzusza 5 razy.
Jeżeli wcześniejsze czynności nadal nie przynoszą rezultatu to:
- kontynuuj uderzenia w okolicę międzyłopatkową
naprzemiennie z uciśnięciami nadbrzusza.
Jeżeli poszkodowany traci przytomność z powodu
niedotlenienia to:
- ułóż poszkodowanego na plecach;
- wezwij pomoc;
- rozpocznij resuscytację;
- udrożnij drogi oddechowe;
- rozpocznij uciskanie klatki piersiowej;
- przed próbą wykonania sztucznej wentylacji sprawdzaj
jamę ustną czy ciało obce się uwolniło.

CIAŁO OBCE W DROGACH ODDECHOWYCH;
POSZKODOWANY TO NIEMOWLĘ:
Zadławienie u dziecka podejrzewamy, kiedy początek jest nagły, brak innych objawów
choroby (zapalenie nagłośni lub podgłośniowe zapalenie krtani objawia się podobnie jak
częściowe zadławienie, ale postępowanie jest inne).
Jeżeli jesteśmy pewni, że to zadławienie ( w obecności świadków, informacja o połknięciu
lub zabawie małym przedmiotem).
Rozróżniamy 2 rodzaje niedrożności dróg oddechowych:
U niemowlęcia nie
- częściowa (poszkodowany może nabierać powietrze do płuc,
stosuje się uciśnięć
trzyma się za gardło, słychać świsty oddechowe, kaszel);
nadbrzusza
- całkowita (poszkodowany nie może oddychać).
(groźba
uszkodzenia
narządów jamy
brzusznej

Postępowanie:
- wezwij pomoc;
- zachęcaj dziecko do kaszlu;
- dodatkowe działania są niepotrzebne.
Jeżeli kaszel jest nieefektywny to:
- natychmiast wołaj o pomoc;
- ułóż dziecko głową w dół, podpierając głowę niemowlęcia;
- kciuk jednej dłoni połóż na kącie żuchwy po jednej stronie,
a po drugiej stronie żuchwy jeden lub dwa palce tej samej reki;
- wykonaj 5 uderzeń w okolicę międzyłopatkową.
Jeżeli uderzenia w okolicę międzyłopatkową są nieskuteczne:
- obróć dziecko na wznak głową skierowaną w dół;
- utrzymuj dziecko leżące głową skierowana w dół na twoim
przedramieniu opartym o udo;
- wyznacz miejsce do uciśnięcia klatki piersiowej
(dolna połowa mostka, szerokość jednego palca powyżej
wyrostka mieczykowatego);
- wykonaj uciśnięcia klatki piersiowej u niemowląt;
- kontroluj jamę ustną (ciało obce usuwamy tylko wtedy,
gdy jest widoczne i zasięgu naszego palca).
Jeżeli dziecko, niemowlę jest nieprzytomne lub traci
przytomność, należy:
- położyć je na twardym, płaskim podłożu;
- wołaj o pomoc nie zostawiaj dziecka samego;
- udrożnij drogi oddechowe;
- otwórz usta i spróbuj jednorazowo wygarnąć ciało obce
za pomocą swojego palca - tylko, jeżeli jest widoczne
i w zasięgu;
- podejmij 5 prób wykonania oddechów ratowniczych.
Jeżeli brak reakcji (poruszanie się, kaszel, spontaniczny
oddech), przejdź do uciśnięć klatki piersiowej.
- Postępuj zgodnie z BLS (zasadami resuscytacji dla
niemowląt).
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WSTRZĄS:
Objawy wstrząsu:
skóra – blada, wilgotna, zimna;
oddech – przyspieszony, płytki;
tętno – szybkie, słabo wyczuwalne lub brak;
opóźniony nawrót kapilarny - (uciskając płytkę paznokciową
po jej zblednięciu zmierzyć czas powrotu normalnego
zabarwienia - jeżeli powyżej 2 sekund to wstrząs;
Zaburzenia świadomości – pobudzenie, apatia, do utraty
przytomności włącznie.
Postępowanie:
Wszystkie ofiary wypadków, urazów traktować jak
we wstrząsie!
- oceń charakter zdarzenia (rodzaj obrażeń,
mechanizm wstrząsu);
- skontroluj podstawowe funkcje życiowe (ABC).
Jeżeli wskazane - rozpocznij RKO;
- Jeżeli dysponujesz urządzeniem tlenowym i jesteś
przeszkolony w tym zakresie – podaj poszkodowanemu
tlen do oddychania (maska z rezerwuarem,
przepływ tlenu 12-15l/min);
- zaopatrz widoczne obrażenia przede wszystkim
krwotoki, i krwawienia);
- zastosuj pozycję przeciwwstrząsową:
Połóż poszkodowanego na plecach z uniesionymi
kończynami dolnymi na 30-40 cm od podłoża, nie unoś
jego głowy i klatki piersiowej.
Jeżeli podejrzewasz uraz kręgosłupa to:
manewruj całą deską ortopedyczną lub połóż
poszkodowanego na drzwiach (przekładanie
poszkodowanego bez użycia zbieraków tylko
w 3,4 lub 5 osób);
- zbadaj poszkodowanego w poszukiwaniu innych
ciężkich uszkodzeń ciała i je zaopatrz;
- unieruchom te części ciała, które podejrzewasz
że są złamane, pęknięte, lub zwichnięte;
- kontroluj w sposób ciągły podstawowe funkcje
życiowe i założone opatrunki u poszkodowanego;
- zabezpiecz poszkodowanego przed wychłodzeniem
(okryj go kocem ratunkowym – „folią życia”;
- prowadź wsparcie psychiczne;
- nie podawaj poszkodowanemu nic do picia,
jedzenia, ani żadnych używek (papierosów, alkoholu);
- wezwij pomoc (zespół pogotowia ratunkowego).
Jeżeli w ułożeniu przeciwwstrząsowym ustępują objawy to:
możesz położyć jego nogi płasko. Nie unoś nóg, gdy
poszkodowany nieprzytomny z urazem głowy.
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KRWAWIENIA I KRWOTOKI:
Krwotok to wypływ krwi z przeciętych lub rozerwanych naczyń tętniczych, żylnych lub
włosowatych.
Postępowanie przy łagodnym krwawieniu:
(drobne skaleczenia zadrapania, krwawienia z naczyń włosowatych)
- opatrunek osłaniający:
- zapobiegaj zanieczyszczeniu rany i jej zakażeniu;
- przykryj całą powierzchnię rany jałowym materiałem
opatrunkowym (zabezpiecza to przed drażnieniem rany
przez czynniki zewnętrzne – wodę, części garderoby,
substancje chemiczne, wchłania pewną ilość wynaczynionej
krwi, zabezpiecza ranę przed zakażeniem w przypadku
oparzeń i złamań otwartych).

Postępowanie przy silnym krwawieniu:
(krwawienia tętnicze lub żylne)
- skontroluj podstawowe funkcje życiowe
poszkodowanego (ABC);
- ułóż poszkodowanego na plecach;
- doraźnie zatamuj krwawienie ucisk palcem, dłonią:
(unieś zranioną kończynę, uciśnij swoją ręką miejsce
krwawienia przez jałową gazę lub uciśnij naczynie
doprowadzające krew;
- w miejscu krwawienia załóż jałowy opatrunek uciskowy
(bezpośrednio na ranę połóż jałową gazę tak by całkowicie
zakryła ranę, na gazę połóż zwiniętą rolkę bandaża, wszystko
owiń, przewiąż bandażem lub chustą trójkątną tak by
wytworzyć odpowiednio duży ucisk na ranę a tym samym
na krwawiące naczynie, aż do całkowitego zahamowania
krwawienia.
- Jeżeli krwawienie jest obfite i krew przesiąka przez
opatrunek to:
- dokładaj kolejne warstwy i owiń opaską dzianą;
- w razie jeszcze nie skutecznego opatrunku możesz przełożyć
przez przesiąkający opatrunek folię i dokładać kolejną
warstwę;
- nie zdejmuj wcześniejszych warstw opatrunku !;
- obserwuj wygląd poszkodowanego i jego opatrunku;
- unieruchom zranioną kończynę
(uniemożliwia przemieszczenie odłamów kostnych, ogranicza
ból, poprawia warunki krążenia i unerwienia, polepsza
transport);
- postępuj przeciwwstrząsowo (połóż pacjenta w pozycji
leżącej na wznak lub boku, jeżeli jesteś strażakiem - podaj tlen
przez maskę twarzową przepływ 12-15l/min, okryj go folią
ratunkową).
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OPASKA ZACISKAJĄCA JAKO OSTATECZNA METODA
TAMOWANIA KRWOTOKU:
Ze względu na niebezpieczne następstwa dla zdrowia poszkodowanego, zakładanie opaski
zaciskającej rozważa się ściśle w określonych sytuacjach.
Wskazanie do założenia opaski zaciskającej:
- amputacja urazowa;
- zmiażdżenie kończyny;
- czasowo, jeśli zachodzi potrzeba jednoczesnego udzielania
pomocy wielu rannym;
- utrzymujące się krwawienie z powodu nieskutecznego
opatrunku uciskowego;
- brak możliwości zastosowania opatrunku uciskowego
na ranę.
Opaskę zaciskającą stosuj tylko na kończynach.
(1/3 odległości - koniec bliższy kończyny górnej
lub 1/3 odległości - koniec bliższy kończyny dolnej)
Zrób najprostszą opaskę zaciskającą za pomocy chusty.
Zwiń chustę trójkątną w rulon, tak by miał on grubość
8-12 cm (by nie wrzynał się w tkanki tworząc
nieodwracalne zmiany)
Zapisz dokładny czas założenia opaski.
Zwolnienia opaski może dokonać dopiero lekarz.
Wcześniejsze poluzowanie opaski powoduje powstanie
wstrząsu, uwolnienie substancji powstającej na skutek
niedokrwienia w tkankach znajdujących się obwodowo
od opaski, mogą prowadzić do zatorów w naczyniach i innych
narządów i ich uszkodzenia a nawet może to doprowadzić do
śmierci poszkodowanego.

AMPUTACJA URAZOWA:
Postępowanie:
- zatamuj krwotok z kikuta przez zastosowanie
opatrunku uciskowego lub w razie konieczności opaski
zaciskającej;
- unieruchom kikut;
- postępuj przeciwwstrząsowo
(połóż pacjenta w pozycji leżącej na wznak lub boku,
jeżeli jesteś strażakiem - podaj tlen przez maskę twarzową z
przepływem 12-15l/min, okryj go folią ratunkową);
- odszukaj i zabezpiecz amputowaną część kończyny;
(obłóż amputowaną kończynę jałową gazą a następnie
umieść ja w plastikowym worku szczelnie go zamykając
a ten w drugim worku zalewając wszystko wodą z lodem
lub samą zimną wodą);
- całość przekaż razem z poszkodowanym personelowi
wchodzącemu w skład zespołu ratunkowego.
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RANY PENETRUJĄCE KLATKI PIERSIOWEJ:

PROCEDURA 11

Następstwem ran penetrujących do klatki piersiowej jest odma opłucnowa.
W prawidłowych warunkach ciśnienie w jamie opłucnowej jest niższe od
atmosferycznego. W razie zranienia, ciśnienia się wyrównują i do jamy
opłucnowej przedostaje się powietrze i/lub płyn. Płuco dzięki swojej
sprężystości zapada się zmniejszając powierzchnię wymiany gazowej.
Objawy:
- rana klatki piersiowe z wydobywającą się spienioną
z pęcherzykami powietrza krwią;
- poduszkowate nagromadzenie powietrza na szyi
oraz klatce piersiowej;
- narastająca duszność, przyspieszenie oddechu;
- rzężenie, charczenie;
- sinica skóry i/lub warg;
- czasem przesunięcia krtani.
Postępowanie:
- skontroluj podstawowe funkcje życiowe (ABC);
- postępuj przeciwwstrząsowo
(połóż pacjenta w pozycji leżącej na wznak, jeżeli
dysponujesz tlenem i jesteś strażakiem przeszkolonym
w jego podawaniu - podaj tlen przez maskę twarzową z
przepływem 12-15l/min, okryj poszkodowanego folią
ratunkową);
- na ranę klatki piersiowej załóż opatrunek zastawkowy
typu Flatter (czyli, szczelny opatrunek foliowy przyklejony
przylepcem do skóry klatki piersiowej z trzech stron
lub gotowy opatrunek zastawkowy, który pełni funkcję
zastawki – uniemożliwia dostanie się powietrza do jamy
opłucnowej, a umożliwia jego wypływanie na zewnątrz);
- staraj się uspokoić chorego;
- kontroluj oddech i krążenie;
- pomóż przyjąć poszkodowanemu pozycję
półleżącą – półsiedzącą przechylając na stronę zranioną
lub na plecach;
- powiadom szpital / pogotowie o stanie poszkodowanego.

CIAŁO OBCE W RANIE:
Postępowanie:
- nie usuwaj sterczących w ranie ciał obcych;
- zabezpiecz ciało obce przed przemieszczaniem się
(za pomocą zwiniętych rolek bandaża umocowanych
plastrem).
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RANY JAMY BRZUSZNEJ Z WYTRZEWIENIEM:
PROCEDURA 6
Czyli wydostawanie się zawartości jamy brzusznej (trzewi) poza obręb rany.
Postępowanie:
- połóż poszkodowanego w pozycji leżącej na plecach
ze zgiętymi w stawach biodrowych i kolanowych
kończynami dolnymi;
- podłóż poszkodowanemu wałek, zrolowany koc pod
kolana, zmniejszy to napięcie powłok brzusznych
poszkodowanego;
- nie wpychaj wytrzewionych jelit z powrotem do jamy
brzusznej;
- przykryj ranę i trzewia jałowym opatrunkiem
przyklejając go delikatnie do skóry plastrem;
- wszystko okryj jeszcze raz folią ratunkową;
- jeżeli dysponujesz tlenem i jesteś strażakiem przeszkolonym
w jego podawaniu - podaj tlen na maskę 100% przepływ
12-15l/min;
- w razie potrzeby wdrażaj postępowanie
przeciwwstrząsowe;
- kontroluj czynności życiowe ABC;
- powiadom szpital o stanie poszkodowanego.

URAZY CZASZKOWO-MÓZGOWE

PROCEDURA 3

Uszkodzenie pierwotne jest następstwem bezpośredniego działania urazu.
Prowadzi do zaburzeń świadomości bez lub z widocznymi uszkodzeniami tkanek
znajdujących się w czaszce.
Uszkodzenie wtórne mózgu następuje na skutek niedotlenienia, krwawienia
lub zwiększenia objętości tkanek i płynów wewnątrz czaszki (wzrost ciśnienia
śródczaszkowego).
Objawy:
- rana głowy;
- zaburzenia świadomości, aż do utraty przytomności i śpiączki;
- ból głowy;
- nudności, wymioty;
- nierówne źrenice;
- prężenia, drgawki;
- zaburzenia oddechu i krążenia;
- krwiaki okularowe;
- wypływ płynu mózgowo-rdzeniowego lub tkanki mózgowej
z rany głowy, nosa, ust lub ucha;
- krwawienia z rany głowy, nosa, ust lub ucha.
Postępowanie:
- skontroluj podstawowe funkcje życiowe (ABC);
- stabilizuj odcinek szyjny kręgosłupa;
- zabezpiecz i udrożnij drogi oddechowe;
- ułóż poszkodowanego w pozycji z uniesionym
tułowiem o 15-300;
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-

jeżeli dysponujesz tlenem i jesteś strażakiem
przeszkolonym w jego podawaniu - podaj tlen przez
maskę twarzową z przepływem 12-15l/min;
- zatamuj krwawienia i opatrz rany za pomocą opatrunku
osłaniającego (pamiętaj nie uciskaj rany);
- uspokój poszkodowanego lub przytrzymaj go w razie
pobudzenia ruchowego;
- okryj poszkodowanego folią ratunkową;
- stale kontroluj podstawowe funkcje życiowe pacjenta,
- ewakuuj poszkodowanego;
- powiadom szpital o stanie poszkodowanego.

RANY GŁOWY Z WYCIEKIEM KRWI I/LUB PŁYNU
MÓZGOWO-RDZENIOWEGO Z USZU LUB NOSA:
KRWAWIENIA SZYI:
Postępowanie:
- nie stosuj żadnych szczelnych opatrunków uciskowych;
- załóż opatrunek osłaniający i często go zmieniaj;
- pozwól wyciekać płynowi mózgowo-rdzeniowemu wraz
z krwią na jałowy opatrunek
(gdy na miejsce zdarzenia przyjedzie zespół ratunkowy, lekarz
na podstawie powierzchni tego opatrunku obliczy ilość
utraconego płynu mózgowo-rdzeniowego i krwi;
To ważna informacja potrzebna do dalszego leczenia.
- na krwawienia z szyi zastosuj ucisk dłonią przez jałowy
opatrunek lub zastosuj specjalny sposób.
Jeżeli krwawienia z tętnicy szyjnej to:
- zastosuj ucisk dłonią przez jałowy opatrunek
lub zrób opatrunek sposobami jak na rysunku obok.

ZRANIENIE OKA:
Postępowanie:
- na zranione oko połóż jałowy opatrunek, ale bandażuj
Jedno i drugie oko na raz tak by poszkodowany nic
nie widział
(Oczy są synchronizowane, jeżeli pacjent porusza jednym
okiem to drugie pod opatrunkiem też będzie się poruszać
i narażać na wtórne urazy.
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URAZ KREGOSŁUPA:

PROCEDURA 4

Zdarzenia, po których podejrzewamy uraz kręgosłupa to wypadki komunikacyjne, upadki
z wysokości, skoki do wody, pobicia z urazem twarzoczaszki. W przypadkach tych
obchodzimy się w sposób szczególny z poszkodowanym. Tak by jak najmniej był
poruszany.
Objawy:
- ból;
- patologiczne położenie głowy;
- zaburzone poruszanie kończynami;
- całkowita lub częściowa utrata czucia poniżej miejsca urazu;
- bezwiedne oddawanie moczu i kału;
- zaburzenia oddychania.
Postępowanie:
- oceń podstawowe funkcje życiowe (ABC) i ogólny stan
poszkodowanego;
- załóż poszkodowanemu kołnierz ortopedyczny
(zawsze w dwie osoby- jedna stabilizuje głowę wykonując
lekki wyciąg do góry w stosunku do osi ciała, druga zakłada
kołnierz);
- postępuj przeciwwstrząsowo
(połóż pacjenta w pozycji leżącej na wznak, jeżeli
dysponujesz tlenem i jesteś przeszkolony w jego podawaniu
to podaj tlen przez maskę twarzową z przepływem 12-15l/min,
okryj poszkodowanego folią ratunkową);
- ułóż poszkodowanego na plecach na desce ortopedycznej
lub drzwiach i przymocuj go za pomocą 4 pasów,
nogi muszą być wyprostowane
(masz prawo podejść do pierwszego domu, wyjąć drzwi
z zawiasów i wykorzystać je do stabilizacji pozycji
poszkodowanego);
- prowadź wsparcie psychiczne;
- wezwij zespół pogotowia ratunkowego.
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PRZEKŁADANIE POSZKODOWANEGO Z URAZEM KRĘGOSŁUPA
NA DESKĘ ORTOPEDYCZNĄ LUB DRZWI:
Bezpieczne przekładanie pacjenta z urazem kręgosłupa na nosze, deskę ortopedyczną lub
drzwi wymaga współpracy kilkorga ratowników. Optymalna liczba to 5 osób, ale można
również wykonać tę czynność z udziałem mniejszej liczby osób.
Przekładanie poszkodowanego z urazem kręgosłupa na
deskę, nosze lub drzwi w 5 osób:
- jeden ratownik klęczy za poszkodowanym i stabilizuje jego
głowę ( wsuwa jak najgłębiej swoje ręce pod łopatki
poszkodowanego, jednocześnie stabilizując swoimi
przedramionami jego głowę, on jest odpowiedzialny
za podawanie komend do równoczesnego podnoszenia
pacjenta);
- dwóch ratowników ustawia się po lewej stronie
poszkodowanego a dwóch po prawej;
- krzyżując swoje ręce z rękoma sąsiada (by jeszcze bardziej
zsynchronizować ruchy),podkładają je jak najgłębiej
pod poszkodowanego (barki, miednica, nogi)
- na komendę podaną przez ratownika stabilizującego głowę
(trzy-cztery) podnoszą poszkodowanego do góry i powoli
układają na deskę, nosze lub drzwi;
Przekładanie poszkodowanego z urazem kręgosłupa
na deskę, nosze lub drzwi w 4 osoby:
- jeden ratownik klęczy za poszkodowanym i stabilizuje
jego głowę analogicznie jak wyżej;
- trzech pozostałych ratowników staje okrakiem nad
poszkodowanym, podkładając swoje ręce jak najgłębiej
pod pacjenta (barki, biodra, nogi);
- na komendę podaną przez ratownika stabilizującego głowę
(trzy-cztery) podnoszą poszkodowanego do góry, przechodzą
z nim nad deskę, nosze lub drzwi i powoli go układają;
Przekładanie poszkodowanego z urazem kręgosłupa
na deskę, nosze lub drzwi w 3 osoby:
- jeden ratownik klęczy za poszkodowanym i stabilizuje jego
głowę analogicznie jak wyżej;
- dwóch ratowników ustawia się po lewej lub prawej stronie
poszkodowanego;
- krzyżując swoje ręce z rękoma sąsiada (by jeszcze bardziej
zsynchronizować ruchy),podkładają je jak najgłębiej
za poszkodowanego (barki, miednica, nogi);
- na komendę podaną przez ratownika stabilizującego
głowę (trzy-cztery) przekładają poszkodowanego na bok
i powoli układają na deskę, nosze lub drzwi (tzw. Rolowanie).
Przekładanie poszkodowanego stojącego z urazem
kręgosłupa na deskę ortopedyczną:
- postępuj tak jak na rysunku.
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WYDOBYWANIE POSZKODOWANEGO Z POJAZDU:
Postępowanie:
- oceń podstawowe funkcje życiowe (ABC) i ogólny stan
poszkodowanego;
Jeżeli poszkodowany oddycha:
- jeżeli nic mu nie zagraża, pozostaw poszkodowanego
na miejscu w pojeździe;
- obserwuj stan poszkodowanego;
- zatamuj krwawienia, opatrz rany (zwróć uwagę na
mechanizm urazu);
- zabezpiecz złamania;
- zabezpiecz odcinek szyjny kręgosłupa (załóż kołnierz
ortopedyczny);
- postępuj przeciwwstrząsowo
(połóż pacjenta w pozycji leżącej na wznak, jeżeli
dysponujesz tlenem i jesteś przeszkolony w jego podawaniu,
podaj tlen przez maskę twarzową z przepływem 12-15l/min);
- okryj poszkodowanego folią ratunkową;
- prowadź wsparcie psychiczne w stosunku do
poszkodowanego;
- wezwij personel pogotowia ratunkowego;
Jeżeli poszkodowany nie oddycha:
- stabilizuj głowę poszkodowanego jeszcze w pojeździe
wykonując lekki wyciąg do góry w stosunku do osi ciała;
- jedną ręką trzymaj podbródek poszkodowanego oraz
za pomocą swojej głowy i barku stabilizuj głowę
poszkodowanego;
- drugą ręką, pod pachą pacjenta złap za jego nadgarstek
i powoli wyciągaj poszkodowanego z pojazdu niech ktoś
uwalnia nogi (tzw. „Chwyt Rauteka”);
- ułóż poszkodowanego na twardym podłożu i przystąp
do RKO ( resuscytacji krążeniowo-oddechowej );
Jeżeli poszkodowany jest z urazem kręgosłupa i występuje
niebezpieczeństwo, trzeba ewakuować rannego z pojazdu to:
- obserwuj podstawowe funkcje życiowe pacjenta;
- stabilizuj głowę poszkodowanego jeszcze w pojeździe
wykonując lekki wyciąg do góry w stosunku do osi ciała;
- ubierz poszkodowanego w kamizelkę KED
(stabilizacja odcinka szyjno-piersiowego kręgosłupa);
- wyciągaj poszkodowanego z pojazdu za pomocą deski
ortopedycznej lub drzwi.
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ZŁAMANIA:

PROCEDURA 5

Złamanie to przerwanie ciągłości tkanki kostnej obejmujące cały przekrój. Nadłamanie lub
pęknięcie obejmuje część przekroju. Postępowanie podczas udzielania pierwszej pomocy
w obu przypadkach jest takie samo.
Objawy:
- ból;
- obrzęk, czasem krwawienie;
- utrudnione poruszanie złamana kończyną czasem ruchy
nienaturalne;
- zmian kształtu, patologiczne położenie;
- trzeszczenie odłamów kostnych, czasem widoczne
odłamy kostne;
Postępowanie:
- ocena stanu poszkodowanego (ABC);
- uwidocznij obrażenia (nigdy nie rozbieraj
poszkodowanego by dostać się do złamanej kończyny,
ale zawsze rozcinaj jego części garderoby);
- zatamuj krwotok i załóż opatrunek zabezpieczając
wystające odłamy kostne;
- postępuj przeciwwstrząsowo
(połóż pacjenta w pozycji leżącej na wznak, jeżeli
dysponujesz tlenem i jesteś przeszkolony w jego
podawaniu - podaj tlen przez maskę twarzową z przepływem
12-15l/min, okryj poszkodowanego folią ratunkową);
- unieruchom złamaną kończynę za pomocą szyny
Kramera, SamSplint lub szyn próżniowych - według
zasady Potta – złamaną kość i dwa sąsiednie stawy.
(jeżeli to kości długie np: kończyny dolnej
i poszkodowany może je wyprostować – zwiąż
lub zabandażuj obie kończyny razem zdrową z chorą
kończyną.
Jeżeli to uszkodzony staw i zastałeś kończynę
w patologicznym położeniu to:
- nie nastawiaj, nie przemieszczaj jej (odłamy kostne
są ostre jak nóż i mogą poprzecinać sąsiednie struktury
biegnące wzdłuż kości – nerwy, żyły i tętnice);
- stabilizuj kości współtworzące ten staw w takim
położeniu, jakim go zastałeś
( uformuj szynę na swojej kończynie a dopiero tak
uformowaną przyłóż do złamanej i zabandażuj);
- obłóż chore miejsce zimnym okładem
(powoduje to zmniejszenie obrzęku);
- prowadź wsparcie psychiczne;
- wezwij pogotowie ratunkowe.
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URAZ MIEDNICY:

PROCEDURA 9

Uraz miednicy należy podejrzewać u każdego uczestnika w przypadku:
wypadku komunikacyjnego, upadku z wysokości, pobicia, skoku do wody.
Objawy:
- ból w okolicy miednicy, bioder, podbrzusza, pachwin, pleców;
- utrudnione albo całkowity brak możliwości chodzenia,
poruszania kończynami dolnymi;
- krew w moczu, utrudnione oddawanie moczu;
- obrzęk w okolicy miednicy;
- trzeszczenie odłamów kostnych;
- zasinienie miednicy.
Postępowanie:
- skontroluj podstawowe funkcje życiowe poszkodowanego
(ABC);
- stabilizuj odcinek szyjny kręgosłupa za pomocą
kołnierza ortopedycznego;
- ułóż poszkodowanego na plecach na desce ortopedycznej
lub drzwiach i przymocuj go za pomocą 4 pasów,
nogi wyprostowane lub lekko podkurczone, włóż zwitek koca
między jego uda, unieruchom kończyny dolne
poszkodowanego za pomocą bandaża przewiązując
je w newralgicznych miejscach (masz prawo podejść
do pierwszego domu, wyjąć drzwi z zawiasów i wykorzystać
je do stabilizacji pozycji poszkodowanego);
- postępuj przeciwwstrząsowo
(połóż pacjenta w pozycji leżącej na wznak, jeżeli
dysponujesz tlenem i jesteś przeszkolony w jego
podawaniu - podaj tlen przez maskę twarzową z
przepływem 12-15l/min, okryj poszkodowanego folią
ratunkową);
- obserwuj podstawowe funkcje życiowe aż do przyjazdu
specjalistycznej pomocy;
- prowadź wsparcie psychiczne;
- nie zmieniaj pozycji poszkodowanego.
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OPARZENIA:

PROCEDURA NR 13

Oparzeniem nazywamy uszkodzenie tkanki na sutek zadziałania czynnika termicznego,
chemicznego lub elektrycznego.
Postępowanie:
- palącą odzież ugaś nakrywając szczelnie kocem, nigdy nie
polewaj wodą (wtórne poparzenia od pary);
- oceń miejsce zdarzenia, zadbaj o bezpieczeństwo;
- skontroluj podstawowe funkcje życiowe poszkodowanego
(ABC);
- ewakuuj poszkodowanego w bezpieczne miejsce;
- usuń spaloną odzież (rozcinając części garderoby), gdy nie
jest przylepiona, wtopiona w skórę;
- zdejmij obrączki pierścionki, bransoletki z poparzonych
kończyn;
- oceń powierzchnię poparzoną;
Jeżeli powierzchnia poparzona jest mniejsza niż 10%
- schładzaj miejsce poparzenia bieżącą wodą do ustąpienia
bólu (metoda piętnastek – woda o temp 15 st. Celsjusza
z odległości 15 cm, przez czas minimum 15 min);
- ochładzaj poparzone miejsce nawet po 30 min. od czasu
powstania oparzenia;
- załóż suchy jałowy opatrunek lub opatrunek hydrożelowy;
Jeżeli powierzchnia poparzona jest większa niż 10%
- schładzaj bieżącą wodą przez minutę;
- połóż mokrą gazę na miejsce poparzone (15-30 min.);
- załóż jałowy opatrunek lub opatrunek hydrożelowy;
- postępuj przeciwwstrząsowo
(połóż pacjenta w pozycji leżącej na wznak z nogami
uniesionymi na 30-40 cm., jeżeli dysponujesz tlenem i jesteś
przeszkolony w jego podawaniu - podaj tlen przez maskę
twarzową z przepływem 12-15l/min, okryj poszkodowanego
folią ratunkową);
- prowadź wsparcie psychiczne w stosunku do osoby
poszkodowanej;
- wezwij personel pogotowia ratunkowego;
- kontroluj podstawowe funkcje życiowe poszkodowanego.
Oparzenia ciężkie to:
- oparzenie II stopnia, powyżej 25% powierzchni ciała
(ból, zaczerwienienie, obrzęk, pęcherze, wyciek płynu);
- oparzenia III stopnia, powyżej 10% powierzchni ciała
(brak czucia dotyku, bólu; sucha biała lub szara skóra,
zwęglenie tkanek);
- oparzenia twarzy, rąk, oczu, stóp i krocza.
- poparzenie dróg oddechowych, prądem elektrycznym,
poparzenia z dużym urazem, wydychanie dymu.
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OPARZENIA CHEMICZNE:

PROCEDURA NR 14

Oparzenia chemiczne spowodowane np.: środkiem żrąco-parzącym.
Objawy:
- ostry piekąco-kłujący ból;
- zaczerwienienie lub plamy na skórze;
- pęcherze;
- złuszczenie skóry.
Jeżeli oparzenie pokarmowe lub wziewne to:
- ból w jamie ustnej i klatce piersiowej;
- duszność, kaszel;
- wymioty.
Postępowanie:
- oceń miejsce zdarzenia pod względem bezpieczeństwa;
- ewakuuj poszkodowanego w bezpieczne miejsce;
- skontroluj podstawowe czynności życiowe
poszkodowanego (ABC);
- usuń wierzchnią odzież ( nie rozbieraj poszkodowanego
ale rozcinaj jego części garderoby);
- usuń elementy biżuterii szczególnie, gdy są w kontakcie
z substancja chemiczną;
- usuń mechanicznie ze skóry substancję chemiczną
(gdy jest to wapno nie stosuj od razu wody ale, dopiero
po usunięciu mechanicznym);
- oceń powierzchnię oparzoną;
Jeżeli powierzchnia poparzona jest mniejsza niż 10%
- schładzaj miejsce poparzenia bieżącą wodą do ustąpienia
bólu (metoda piętnastek – woda o temp 15 st. Celsjusza
z odległości 15 cm, przez czas minimum 15 min);
- załóż suchy jałowy opatrunek lub opatrunek hydrożelowy.
Jeżeli powierzchnia poparzona jest większa niż 10%
- schładzaj bieżącą wodą przez minutę;
- połóż mokrą gazę na miejsce poparzone (15-30 min.);
- załóż jałowy opatrunek lub opatrunek hydrożelowy;
- postępuj przeciwwstrząsowo
(połóż pacjenta w pozycji leżącej na wznak z nogami
uniesionymi na 30-40 cm., jeżeli dysponujesz tlenem
i jesteś przeszkolony w jego podawaniu - podaj tlen
przez maskę twarzową z przepływem 12-15l/min, okryj
poszkodowanego folią ratunkową);
- prowadź wsparcie psychiczne w stosunku do osoby
poszkodowanej;
- wezwij personel pogotowia ratunkowego;
- zabezpiecz próbki substancji chemicznej;
- gdy jest to poparzenie pokarmowe nie prowokuj
wymiotów.
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PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM:

PROCEDURA NR 20

Prąd wywiera wpływ na ustrój człowieka, powodując w nim zmiany fizyczne, chemiczne
i biologiczne. Skutki działania prądu elektrycznego na organizm ludzki to oparzenia,
oszołomienie, omdlenie, zaburzenie oddychania, nagłe zatrzymanie krążenia, urazy wtórne
(np. po upadku).
Postępowanie:
- odłącz źródło napięcia (wykręć bezpieczniki, odłącz
główny włącznik, wyciągnij wtyczkę z gniazdka uwaga
nie zbliżaj się do przewodów wysokiego napięcia
na odległość mniejszą niż 18m – duże niebezpieczeństwo
porażenia łukiem elektrycznym);
- powiadom służby energetyczne nr tel. 991;
- oceń miejsce zdarzenia pod względem bezpieczeństwa;
- wezwij personel pogotowia ratunkowego;
- oceń podstawowe funkcje życiowe poszkodowanego(ABC);
- prowadź RKO resuscytację krążeniowo-oddechową
gdy to konieczne;
- zaopatrz obrażenia ciała (zatamuj krwotoki, unieruchom
złamania, zaopatrz poparzone miejsca za pomocą opatrunków
hydrożelowych;
- postępuj przeciwwstrząsowo
(połóż pacjenta w pozycji leżącej na wznak z nogami
uniesionymi na 30-40 cm., jeżeli dysponujesz tlenem i jesteś
przeszkolony w jego podawaniu - podaj tlen przez maskę
twarzową z przepływem 12-15l/min, okryj
poszkodowanego folią ratunkową);
- ewakuuj poszkodowanego ze strefy zagrożenia
i przygotuj go do transportu do szpitala.
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HIPERTERMIA:

(PRZEGRZANIE)

Początkowy etap zaburzeń wynikających z działania wysokich temperatur na organizm
uznaje się za przegrzanie – hipertermię. Najczęściej dzieje się tak, gdy dochodzi do
długotrwałej ekspozycji na wysoką temperaturę np.: latem długotrwałe przebywanie na
słońcu bez odpowiedniego zabezpieczenia (udar słoneczny).
Objawy przegrzania:
- złe samopoczucie;
- osłabienie;
- zmęczenie;
- ból głowy;
- apatia;
- brak łaknienia;
- nudności i wymioty;
- przyspieszone tętno;
- skurcze mięśni.
Postępowanie:
- przenieś poszkodowanego w chłodne miejsce;
- oceń podstawowe funkcje życiowe poszkodowanego(ABC);
- rozbierz poszkodowanego z części garderoby;
- postępuj przeciwwstrząsowo
(połóż pacjenta w pozycji leżącej na wznak z nogami
uniesionymi na 30-40 cm., jeżeli dysponujesz tlenem i jesteś
przeszkolony w jego podawaniu - podaj tlen przez maskę
twarzową z przepływem 12-15l/min;
Jeżeli poszkodowany jest przytomny to:
- podaj poszkodowanemu chłodne płyny do picia
(najlepiej czystą wodę mineralną niegazowaną).
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HIPERTERMIA:

(UDAR CIEPLNY)

Udar cieplny jest stanem zagrożenia życia. Przyczyną może być długotrwałe
wykonywanie ciężkiej pracy fizycznej w stroju izolacyjnym lub przebywanie w wysokiej
temperaturze. Organizm stara się bronić przed wysoką temperaturą poprzez pocenie się.
Jeżeli ten mechanizm ochronny nie wystarcza, temperatura tkanek rośnie.
Wskutek utraty soli i wody z organizmu dochodzi do zmniejszenia ilości krwi krążącej,
zagęszczenia jej, a tym samym do wstrząsu i uszkodzenia termicznego tkanek z rozpadem
komórek włącznie. Często dochodzi także do utraty przytomności w wyniku uszkodzenia
mózgu. Temperatura ciała przekracza 400C.
Objawy udaru cieplnego:
- złe samopoczucie;
- bóle i zawroty głowy;
- niepokój;
- nudności i wymioty;
- skurcz i ból mięśni;
- temperatura ciała powyżej 400C;
- brak pocenia się;
- duszność;
- szybkie tętno;
- zaburzenia orientacji, halucynacje;
- drgawki;
- pogorszenie reakcji na bodźce;
- utrata świadomości;
- śpiączka.
Postępowanie:
- skontroluj podstawowe funkcje życiowe (ABC);
- przenieś poszkodowanego do chłodnego pomieszczenia
lub w zacienione miejsce;
- rozbierz poszkodowanego z części garderoby;
- obniż temperaturę ciała poszkodowanego (zastosuj zimne
okłady: czoła, karku, klatki piersiowej, kończyn dolnych);
- postępuj przeciwwstrząsowo
(połóż pacjenta w pozycji leżącej na wznak, jeżeli
dysponujesz tlenem i jesteś przeszkolony w jego
podawaniu - podaj tlen przez maskę twarzową z
przepływem 12-15l/min;
- stale kontroluj funkcje życiowe poszkodowanego;
- prowadź wsparcie psychiczne,
- wezwij zespół ratownictwa medycznego.
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HIPOTERMIA :

PROCEDURA NR 17

Hipotermia to obniżenie temperatury wewnętrznej ciała poniżej 350C. W wyniku, której
dochodzi do zaburzeń funkcjonowania organizmu. Najczęstsza przyczyną hipotermii jest:
niska temperatura otoczenia lub przebywanie w zimnej wodzie. Często towarzyszą jej
urazy, odmrożenia i wstrząs. Czynnikami sprzyjającymi hipotermii są: wilgoć, wiatr,
nieodpowiednie ubranie, choroby przewlekłe, bezdech, wiek (osoby starsze i dzieci są
bardziej narażone), stosowanie leków, narkotyków, alkoholu, niedożywienie i wyczerpa-nie fizyczne. W wyniku hipotermii uruchamiają się u człowieka mechanizmy obronne
takie jak: drżenie mięśniowe (powoduje wytwarzanie ciepła z powodu wzrostu metaboli-zmu kurczących się mięśni), przyspieszona przemiana materii, człowiek przyjmuje
postawę skuloną (zmniejsza powierzchnię oddającą ciepło), dochodzi do centralizacji
krążenia (krew przepływa tylko w najważniejszych częściach ciała w okolicy
głowy – mózg i klatki piersiowej - serce). Dochodzi do zaburzeń rytmu serca
i niedotlenienia.
Fazy reakcji organizmu w wyniku obniżenia temperatury
ciała:
- faza pobudzenia – pogłębiony i przyspieszony oddech,
przyspieszone tętno, dreszcze, sinica skóry
(temperatura ciała 31-350C);
- faza zmniejszonej aktywności – ustanie dreszczy, sztywność
mięśni, zwolnienie akcji serca, obniżenie ciśnienia krwi,
zaburzenia świadomości (majaczenie, splątanie), spłycenie
i spowolnienie oddechu (temperatura ciała 30-280C);
Centralizacja krążenia
- faza letargu – utrata przytomności (śpiączka), zwolnienie
pracy serca (nawet do 4/min.), zwolnienie oddechu, zanik
odruchów, zaburzenia rytmu serca (temperatura ciała
24-270C);
- faza śmierci – brak tętna, bezdech, brak odruchów
(temperatura ciała poniżej 240C).
Postępowanie:
- oceń miejsce zdarzenia, dowiedz się od poszkodowanego
lub świadków zdarzenia wszystkiego, co dotyczy charakteru
tego zdarzenia;
- skontroluj podstawowe funkcje życiowe poszkodowanego
ABC, u poszkodowanych w hipotermii tętno się kontroluje
do 60 sekund (wolna praca serca),
Laicy nie kontrolują tętna w celu określenia występowania
krążenia u poszkodowanych.
Tętno kontrolują tylko osoby przeszkolone np.: strażacy
udzielający pomocy w zakresie kwalifikowanej pierwszej
pomocy).;
- wentyluj ogrzanym nawilżonym tlenem przez 3 minuty
(temperatura tlenu około 400C);
- jeszcze raz skontroluj podstawowe funkcje życiowe;
Tlenoterapia ogrzanym
- prowadź RKO resuscytację krążeniowo-oddechową
tlenem.
gdy to konieczne (nie przerywaj RKO do uzyskania
temperatury 350C);
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Jeżeli występuje tętno u poszkodowanego:
- oceń temperaturę ciała;
- zapobiegaj dalszej utracie ciepła – zdejmij mokre ubranie,
okryj poszkodowanego suchym kocem;
- stopniowo ogrzewaj poszkodowanego – przenieś go do
ciepłego, suchego pomieszczenia o temperaturze 21-230C;
- ułóż poszkodowanego w pozycji poziomej, maksymalnie
ogranicz jego poruszanie (by nie mieszać jego zimnej krwi
z kończyn z krwią ciepłą z wnętrza organizmu);
- prowadź wsparcie psychiczne;
- wezwij personel ratownictwa medycznego.

ODMROŻENIE:
Odmrożenie jest to częściowe lub całkowite zniszczenie tkanek w wyniku działania
niskich temperatur na organizm. W zależności od głębokości uszkodzenia tkanek
rozróżniamy 3 rodzaje odmrożeń: lokalne wychłodzenie - I0, odmrożenie
powierzchniowe - II0, odmrożenie głębokie - III0.
Lokalne wychłodzenie I0 - objawy:
- zmiana zabarwienia skóry (szara lub lekko biała, zimna);
- mrowienie lub swędzenie;
- upośledzenie ruchomości w stawach;
- ból
Postępowanie:
- oceń miejsce zdarzenia;
- skontroluj podstawowe funkcje życiowe poszkodowanego
ABC,
- chroń przed dalszym narażeniem na zimno;
- ogrzewaj stopniowo wychłodzone miejsca np.: ogrzewaj
przykrywając swoimi dłońmi, zanurz wychłodzone miejsca
w letniej wodzie, stopniowo podnoś jej temperaturę;
Odmrożenie powierzchniowe II0 – objawy:
- skóra biała z połyskiem, napięta i sztywna;
- ból, kłucie i mrowienie zmienionej okolicy;
- chwilowa utrata czucia na skórze,
- obrzęk;
- pęcherze.
Postępowanie:
- oceń miejsce zdarzenia;
- skontroluj podstawowe funkcje życiowe poszkodowanego
ABC,
- przeprowadź poszkodowanego do ciepłego, suchego
pomieszczenia;
- miejsce zranione okryj suchym, jałowym opatrunkiem
osłaniającym;
- stopniowo ogrzewaj poszkodowanego.
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Odmrożenie głębokie III0 – objawy:
- skóra biała, twarda;
- obrzęk;
- pęcherze;
- martwica;
- zaburzenia czucia lub całkowita jego utrata;
- utrata zdolności poruszania w stawach (sztywność).
Postępowanie:
- oceń miejsce zdarzenia;
- skontroluj podstawowe funkcje życiowe poszkodowanego
ABC,
- przenieś poszkodowanego do ciepłego, suchego
pomieszczenia o temperaturze pokojowej 18-200C, powoli
podnoś temperaturę;
- ogrzej zmienione miejsca przez zanurzenie w letniej
wodzie na około 10-15min;
- osusz (bez wycierania) zmienione miejsca;
- załóż jałowy, suchy opatrunek;
- uszy, nos, policzki ogrzewaj poszkodowanemu swoimi
dłońmi.
NIE WOLNO !
- rozcierać wychłodzonych okolic;
- narażać na dalsze urazy;
- dopuszczać do ponownego wychłodzenia;
- spożywać poszkodowanemu alkoholu;
- przekłuwać pęcherzy;
- stosować maści i kremów.
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UTONIĘCIA:

PROCEDURA NR 15

Tonięcie to proces w wyniku którego pierwotnie dochodzi do zaburzeń oddechowych
spowodowanych podtopieniem lub zanurzeniem w cieczy. Ciecz znajdująca się w drogach
oddechowych uniemożliwia oddychanie. Poszkodowany może przeżyć ten proces lub
może on zakończyć się zgonem, lecz niezależnie od wyniku końcowego określa się go
tonięciem. Zanurzenie oznacza, że poszkodowany jest otoczony przez wodę lub inną
ciecz. Aby w takim przypadku mówić o tonięciu przynajmniej twarz, a więc i początek
dróg oddechowych powinna być zanurzona w wodzie.
Podtopienie oznacza, że całe ciało wraz z drogami oddechowymi jest zanurzone w wodzie
lub innej cieczy.
Postępowanie:
- sprawdź czy tobie i ratowanemu nie zagraża jakieś
niebezpieczeństwo?
- staraj się prowadzić akcje ratunkową nie wchodząc do wody
(staraj się sięgnąć do poszkodowanego jakimś kijem,
elementem ubioru, rzutką ratowniczą lub użyj łodzi);
- jeżeli musisz wejść do wody, zabierz z sobą jakiś przedmiot
unoszący się na wodzie;
- staraj się wykonać oddechy ratownicze metodą usta nos będąc
jeszcze w wodzie (płytka woda);
- holuj poszkodowanego do brzegu, jeżeli jesteś w stanie zrobić
to w ciągu 5 minut;
- jeżeli czas dopłynięcia do brzegu z poszkodowanym
przekracza 5 minut, to wykonaj oddechy ratownicze przez
kolejną minutę i holuj go jak najszybciej do brzegu;
- jeżeli nie jesteś przeszkolony w ratowaniu tonących
i znajdujesz się w głębokiej wodzie to nie wykonuj oddechów
ratowniczych;
- wydobądź poszkodowanego z wody jak najszybciej, w pozycji
horyzontalnej najlepiej z wykorzystaniem deski ratowniczej;
- stabilizacja odcinka szyjnego jest w tym przypadku
czynnością drugorzędową chyba, że przypadek ten dotyczy
skoku do wody lub zjazdu na zjeżdżalni;
- udrożnij drogi oddechowe poszkodowanego będąc już
na brzegu;
- skontroluj czy oddycha;
- jeżeli poszkodowany nie oddycha, wykonaj uciskanie klatki
piersiowej – RKO;
- użyj AED automatycznego defibrylatora, jeżeli nim
dysponujesz;
- jeżeli temperatura poszkodowanego spadła do <=300C,
ogranicz liczbę defibrylacji do 3;
- kolejne defibrylacje wykonaj po podniesieniu temperatury
poszkodowanego powyżej 300C;
- okryj poszkodowanego by się nie wyziębił, ewentualnie
rozbierz z mokrego ubrania.
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OMDLENIE:
Wyróżniamy dwa rodzaje omdleń:
Omdlenie ortostatyczne jest to krótkotrwała utrata przytomności powstała na skutek
przejściowego niedotlenienia mózgu.
Omdlenie emocjonalne występuje najczęściej wtedy, gdy pacjent był świadkiem jakiegoś
drastycznego zdarzenia.
Objawy:
- bladość skóry;
- zimna wilgotna skóra;
- spadek ciśnienia tętniczego;
- przyspieszony oddech;
- utrata przytomności;
Postępowanie:
- skontroluj podstawowe funkcje życiowe;
- zabezpiecz poszkodowanego przed powstaniem obrażeń przy
upadku;
- wynieś poszkodowanego na świeże powietrze (otwórz okno);
- ułóż poszkodowanego na plecach z uniesionymi kończynami
dolnymi do góry (30-40cm);
- poluźnij ubranie pod szyją;
- jeżeli nie powraca przytomność po 5 minutach połóż
poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej i wezwij
pogotowie ratunkowe;
- kontroluj podstawowe czynności życiowe.
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KOBIETA W CIĄŻY W STANIE ZAGRAŻAJĄCYM JEJ
ŻYCIU/ZDROWIU:
PROCEDURA 18
Odrębność postępowania z kobietą w ciąży wynika ze zmian anatomicznych i fizjologi-cznych, które zachodzą w organizmie kobiety w tym okresie.
Świadomość, że mamy do czynienia z życiem matki i płodu jest dodatkowym czynnikiem
stresującym. Znajomość tych różnic pozwoli ratownikowi przezwyciężyć lęk i obawy
przed udzieleniem pierwszej pomocy.
Zatrzymanie krążenia u kobiety ciężarnej może być spowodowane różnymi przyczynami.
Najczęściej są to: przewlekła choroba serca, zatorowość, samobójstwa, choroba
nadciśnieniowa, Sepsa, ciąża pozamaciczna, krwawienia, zator wywołany przez płyn
owodniowy.
Postępowanie:
- oceń charakter zdarzenia (mechanizm urazu);
- oceń podstawowe funkcje życiowe ABC;
- gdy NZK wprowadź postępowanie resuscytacyjne RKO,
(defibrylację wykonuje się standardowo jak u wszystkich
osób dorosłych- użyj elektrod samoprzylepnych);
- połóż ciężarną na plecach pod kontem 150 na lewym boku
wykorzystując możliwości posiadanego sprzętu
(pozycja ta powoduje zmniejszenie ucisku ciężarnej macicy,
miejsce ucisku klatki piersiowej u kobiety ciężarnej występuje
nieco wyżej niż u standardowego pacjenta.
(uniesiona przepona i narządy jamy brzusznej przez
powiększoną macicę),
- zbierz wywiad od poszkodowanej lub osób bliskich,
dotyczących czasu trwania ciąży i dolegliwości z nią
związanych,
- wprowadź postępowanie przeciwwstrząsowe, jeżeli
to konieczne (kobieta w ciąży leży zawsze na lewym boku,
z uniesionymi kończynami dolnymi na wysokość 30-40 cm,
połóż coś pod plecy by nie wróciła do pozycji
horyzontalnej),
- jeżeli dysponujesz tlenem i jesteś przeszkolony w jego
podawaniu - podaj tlen przez maskę twarzową z
przepływem 12-15l/min;
- zaopatrz widoczne krwotoki zewnętrzne,
- stabilizuj odcinek kręgosłupa szyjnego,
- oceń i zaopatrz obrażenia (szczególną uwagę zwróć
na okolicę płciową – krwawienie z dróg rodnych),
- chroń pacjentkę przed wychłodzeniem- okryj kocem
lub folia ratunkową,
- stale kontroluj podstawowe funkcje życiowe ABC,
- prowadź wsparcie psychiczne w stosunku do
poszkodowanej;
- wezwij zespół ratownictwa medycznego.
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PORÓD:
Większość dzieci w Polsce rodzi się w szpitalu, jednakże w praktyce czasem zdarza się
inaczej. Poród jest procesem naturalnym i jeśli nie występują żadne powikłania, nie
wymaga specjalnej interwencji medycznej, choć konieczne jest zapewnienie rodzącej
podstawowej pomocy. W prawidłowo przebiegającym porodzie rolą ratownika jest
zapewnienie rodzącej spokoju, dodanie otuchy, udzielenie podstawowej pomocy
medycznej w dostępnym zakresie oraz, jeśli to konieczne resuscytacja noworodka.
Podczas porodu kobieta odczuwa bóle, kiedy macica się kurczy, i ulgę, kiedy skurcze się
kończą. Ratownik powinien pomóc rodzącej w regulacji oddechów podczas skurczów
macicy oraz okazać jej życzliwość i cierpliwość.
Objawy:
- regularne skurcze w okolicach podbrzusza powtarzające
się, co 2 minuty;
- odejście wód płodowych;
- uczucie parcia na stolec i parcia w okolicy ujścia pochwy;
- przypadający termin porodu;
- pojawienie się w kroczu główki lub innej części ciała dziecka.
Postępowanie:
- ułóż przyszłą matkę w miejscu, by był do niej łatwy dostęp
z kilku stron;
- poleć jej ułożyć się na grzbiecie, z nogami zgiętymi w
kolanach i przyciągniętymi do brzucha, z szeroko
rozchylonymi udami;
- zmyj krocze ciepłą wodą;
- unieś pośladki, podkładając pod nie zwinięty koc lub
poduszkę;
- pod pacjentkę połóż czyste tkaniny łatwo wchłaniające
wydzieliny, np: ręczniki lub prześcieradła;
- załóż sterylne lateksowe rękawiczki;
- kiedy w szparze sromu matki pojawi się główka płodu,
płasko ułóż dłoń na wierzchołku rodzącej się główki
i delikatnie uciskaj, tak by zapobiec jej gwałtownemu
urodzeniu się;
- przebij palcem błony płodowe, naciskając na pęcherz
płodowy, w kierunku główki płodu, jeżeli błony płodowe
nie pękły lub są opięte na główce;
- stwierdź czy sznur pępowinowy jest okręcony wokół szyi,
jeżeli urodzi się już główka;
- jeżeli tak uwolnij pępowinę przekładając ją ponad główką
płodu lub poluzuj ją;
- podtrzymuj oburącz dziecko, kiedy rodzi się jego klatka
piersiowa (gdy poród następuje od strony nóżek, nie
pociągaj za nie);
- podtrzymuj rodzące się dziecko poziomo;
- podwiąż pępowinę za pomocą dwóch podwiązek z jałowej
gazy lub dwóch zacisków umieszczonych pomiędzy matką
a noworodkiem, gdy naczynia pępowinowe przestaną tętnić;
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- przetnij pępowinę w miejscu pomiędzy zaciskami,
podwiązkami i opatrz kikut pępowinowy;
- osusz i owiń dziecko delikatnie folią by się nie wyziębiło,
okryj głowę i ciało dziecka z wyjątkiem twarzy, ciepłym
kocem w celu zapobieżenia dalszej utracie ciepła;
- umieść dziecko na brzuchu matki z głową nieco obniżoną
w stosunku do tułowia, tak by wydzielina mogła swobodnie
wypływać z ust i nosa dziecka na zewnątrz;
- w razie potrzeby masuj grzbiet dziecka lub podeszwy stóp,
by pobudzić jego oddychanie;
- zapisz czas porodu;
- przypadku bliźniąt przygotuj się do odebrania porodu
drugiego dziecka;
- zwróć uwagę na wydalanie popłodu (następuje zwykle po
30 minutach po porodzie);
- owiń w ręcznik urodzone łożysko wraz ze sznurem
pępowinowym i błonami płodowymi, umieść wszystko
w plastikowym worku;
- przykryj sterylną serwetą przedsionek pochwy,
- obniż nogi matki i pomóż jej złączyć je razem;
- oceń częstość, głębokość oddechów noworodka
(fizjologicznie >40/min, wraz z płaczem);
- oceń symetrię ruchów klatki piersiowej noworodka;
- sprawdź czy po 30min nie występuje jeszcze sinica skóry
dziecka (po tym czasie powinna się zaróżowić);
- podaj tlen, jeśli to konieczne i jeśli jesteś przeszkolony w tym
zakresie (gdy nie reaguje na stymulacje oddechową dotykiem;
- gdy dziecko jest nieoddychające lub niewystarczająco
oddychające, sine lub blade i wiotkie – wprowadź RKO.

PORONIENIE:
Poronienie jest przedwczesnym zakończeniem ciąży w okresie, w którym płód nie jest w
stanie przeżyć poza organizmem matki. Obecnie za poronienie uważa się zakończenie
ciąży w pierwszej jej połowie (tj. przed upływem 22 tygodnia, licząc od pierwszego dnia
ostatniego krwawienia miesiączkowego).
Objawy:
- bóle brzucha, niekiedy o dużym nasileniu;
- może wystąpić krwawienie;
- krwista wydzielina z pochwy;
- wydalanie skrzepów krwi lub elementów tkankowych,
- wstrząs;
- utrata krwi nawet do 500ml.
Postępowanie:
- niezwłocznie wezwij pogotowie ratunkowe, gdy pacjentka
stwierdza na podpasce skrzepy krwi i elementy tkankowe;
- prowadź wsparcie psychiczne po utracie dziecka.
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UDAR MÓŻGU
Udar mózgu jest następstwem nagłego przerwania dopływu krwi tętniczej do pewnego
obszaru mózgu wskutek pęknięcia lub zakrzepu w naczyniach krwionośnych.
Objawy:
- nagły, silny ból głowy;
- nudności;
- zaburzenia równowagi, zawroty głowy;
- nagłe, niekiedy przemijające osłabienie siły mięśni i czucia
skóry jednej (prawej lub lewej) połowy ciała;
- drgawki mogące dotyczyć jednej kończyny lub połowy ciała;
- opadnięcie kącika ust po jednej stronie;
- zaburzenia mowy (mowa bełkotliwa);
- nagłe zaburzenie widzenia (często dotyczące jednego oka);
- nierówność źrenic (jedna większa od drugiej).
A) jednostronne rozszerzenie źrenicy, proces rozpierający
umiejscowiony nadnamiotowo ( zawał z obrzękiem mózgu).
B) jednostronne zboczenie gałek ocznych poziome lub pionowe
strukturalne uszkodzenie pnia mózgu (krwotok, zawał lub
ucisk).
C) skrajne poziome zboczenie gałek ocznych krwotok lub zawał
mózgu po tej samej stronie (gałki oczne skierowane w stronę
przeciwną od porażonej).
Postępowanie:
- ułóż ratowanego w wygodnej dla niego pozycji;
- sprawdź, czy ratowany oddycha?
Jeśli nie - natychmiast rozpocznij sztuczne oddychanie;
- sprawdzaj czynności życiowe (jeżeli brak - CPR);
- ułóż poszkodowanego na bok, jeśli ratowany jest
nieprzytomny.
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ZAWAŁ MIĘŚNIA SERCOWEGO:
Zawał serca jest martwicą mięśnia sercowego najczęściej spowodowanym zamknięciem
tętnicy wieńcowej przez zmianę miażdżycową lub kurcz tętnicy. Zamknięcie tętnicy
wieńcowej powoduje, że do mięśnia sercowego nie dopływa krew, która jest nośnikiem
tlenu i jest to odczuwalne jako bardzo silny ból w klatce piersiowej.
Objawy:
- pojawienie się bardzo silnego bólu (odczuwanego jako ciężar,
pieczenie, rozpieranie) za mostkiem, promieniującego do szyi,
szczęk, ramion, rąk, pleców, niekiedy brzucha;
- niepokój, uczucie leku, poty;
- ból nie ustępuje po zaprzestaniu wysiłku;
- ból nie ustępuje po przyjęciu nitratów (nitrogliceryny,
sorbonitu) pod język;
- nudności, wymioty, duszność, kołatanie serca + ból;
- wstrząs;
- utrata przytomności;
- zatrzymanie krążenia.
Postępowanie:
- ułóż ratowanego w pozycji dla niego wygodnej,
- pomóż poszkodowanemu przyjąć leki:
1 tabletkę nitrogliceryny lub sorbonitu pod język.
Tylko, jeśli poszkodowany sam chce zażyć te leki.
Jeśli po 5 min ból się nie zmniejszy, pomóż przyjąć
następną. (Jeżeli jest to lek Nitromint w aerozolu - 1 lub dwie
dawki po 400 do 800 mikrogram pod język. Max 3 dawki
w ciągu 15 min);
- podaj 1 tabletkę polopiryny (aspiryny) 300mlg;
- jeżeli dysponujesz tlenem i jesteś przeszkolony w
jego podawaniu - podaj tlen przez maskę twarzową
z przepływem 12-15l/min;
- sprawdzaj czy poszkodowany ma zachowane
czynności życiowe, jeśli nie natychmiast rozpocznij CPR;
- zastosuj sztuczne oddychanie, jeżeli nie oddycha.
Nie wolno:
- czekać, aż ból minie. Im wcześniej chory trafi do szpitala,
tym więcej możliwości ograniczenia wielkości zawału;
- pozwolić, aby chory chodził i dźwigał;
- zmuszać ratowanego do leżenia, jeśli jest mu wygodniej
w pozycji siedzącej;
- zostawić chorego samego.
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ASTMA:
Astma jest to choroba, która charakteryzuje się silnymi napadami duszności wskutek
skurczu oskrzeli następującego najczęściej z powodu uczulenia na różne substancje.
Ataki mogą być także spowodowane infekcją lub napięciem nerwowym. Na astmę chorują
ludzie w różnym wieku. Chorzy najczęściej wiedzą, jak się zachować i jakie leki przyjąć.
Należy im w tym pomóc.
Objawy:
- utrudniony świszczący oddech;
- niepokój;
- trudności z mówieniem;
- sinica twarzy.
Postępowanie:
- pomóż przyjąć leki. Astmatycy zwykle mają przy sobie
odpowiednie leki w aerozolu,
- pomóż przyjąć wygodną pozycję,
- jeżeli po 15 min. objawy nie ustępują mimo przyjęcia
leku – wezwij pogotowie ratunkowe.
- jeżeli dysponujesz tlenem i jesteś przeszkolony w
jego podawaniu - podaj tlen przez maskę twarzową
z przepływem 12-15l/min;
Nie wolno:
- niepokoić ratowanego – zdenerwowanie nasila duszność.

OSTRE ZAPALENIE KRTANI:
Objawy:
- „szczekający” kaszel;
- duszność;
- niepokój,
Postępowanie:
- wynieś ratowanego na zimne powietrze,
- jeżeli objawy nie ustąpią, przenieś ratowanego do łazienki,
odkręć wodę tak by łazienka wypełniła się parą. Pozostań
z ratowanym przez 20 min.
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PADACZKA (EPILEPSJA), DRGAWKI:
Napad drgawek najczęściej spowodowany jest PADACZKĄ (epilepsją), gorączka
(szczególnie u dzieci), chorobą serca, gwałtownym wzrostem ciśnienia tętniczego krwi,
udarem mózgu (wylew, zator), niskim poziomem cukru we krwi.
Drgawki mogą się pojawić także po urazach, np.: głowy, w zatruciach, np.: alkoholem, lub
po porażeniu prądem. Drgawki nie zawsze dotyczą całego ciała, niekiedy obejmują
jedynie pewną grupę mięśni, np.: nóg lub rąk.
Objawy:
- drgawki - Pojawienie się (niezależnych od woli) skurczów
mięśni całego ciała lub jego części, np.: mięśni rąk i (lub) nóg;
- bezwiedne oddawanie moczu i (lub) stolca;
- zaburzenia w oddychaniu;
- zaburzenia świadomości;
- utrata przytomności.
Nie wolno:
- zostawiać ratowanego samego;
- przenosić ratowanego, jeśli jest w bezpiecznym miejscu;
- podawać niczego doustnie;
- przeciwdziałać drgawkom, siłą przytrzymując ratowanego;
- wkładać przedmiotów między szczęki ratowanego;
- rozpoczynać sztucznego oddychania w trakcie drgawek.
Postępowanie:
- ułożyć ratowanego w bezpiecznym miejscu. Twarde
podłoże i ostre kanty mogą spowodować zranienie;
- rozluźnij ubranie wokół szyi ratowanego;
- jeśli w czasie drgawek ratowany wymiotuje, ułóż go na boku;
- jeśli drgawki są spowodowane wzrostem temperatury,
spróbuj ją obniżyć;
- sprawdź czy ratowany doznał urazów;
- po ustąpieniu drgawek postaraj się zapewnić ratowanemu
możliwość snu;
- po ustąpieniu napadu pomóż ratowanemu, który jest
przewlekle chory, przyjąć leki. (Napad drgawek mógł
wystąpić, ponieważ ratowany nie zdążył przyjąć
odpowiednich leków.
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CUKRZYCA:
Cukrzyca (diabetes mellitus) nie jest chorobą, lecz zespołem objawów o złożonej
i różnorodnej etiologii; istotnymi cechami tego zespołu są:
- Zwiększenie stężenia glukozy we krwi (hiperglikemia) – nadmiar cukru poprzez
niedobór insuliny – cukromocz.
- Zmniejszenie stężenia glukozy we krwi (hipoglikemia) – niedobór cukru poprzez
nadmiar insuliny – śpiączka. Pacjent na ogół potrafi rozpoznać te dwa stany, dla
ratującego mogą być trudne do rozpoznania.
U chorego leczonego insuliną przyczyną hipoglikemii może być :
- zbyt duża dawka insuliny,
- nie zjedzenie posiłku,
- duży wysiłek fizyczny.
Zarówno zbyt wysoki, jak i zbyt niski poziom cukru we krwi może być przyczyną utraty
przytomności, śpiączki. Obydwa stany wymagają szybkiego udzielenia pomocy.
Objawy :
- hipoglikemii narastają szybko;
- hiperglikemii narastają wolniej;
- osoby, które chorują na cukrzycę mogą w czasie ataku
wyglądać jak chore psychicznie lub pijane.
Niedocukrzenie
- osłabienie, uczucie głodu;
- drżenie kończyn;
- bladość skóry, poty;
- kołatanie serca;
- wzrost ciśnienia tętniczego krwi;
- mogą pojawić się drgawki, zaburzenia mowy, senność,
agresywne zachowanie, zaburzenia świadomości –
- śpiączki włącznie.
Przecukrzenie
- pragnienie;
- częste oddawanie moczu;
- wymioty;
- zaczerwienienie skóry;
- przyspieszony oddech;
- zapach acetonu z ust.
Postępowanie:
Gdy poszkodowany jest przytomny :
- podaj coś słodkiego do zjedzenia: cukier,
czekoladę, słodką herbatę lub sok, miód;
- pomóż przygotować insulinę, gdy poszkodowany jest
przytomny i rozpoznaje hiperglikemię;
- podaj mu niesłodzone napoje;
- wezwij pogotowie ratunkowe, jeśli lek jest nie dostępny lub
chory nie rozpoznaje stanu;
W przypadku hipoglikemii poprawa nastąpi bardzo szybko,
jeśli to hiperglikemia – nie zaszkodzisz.
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Jeśli ratowany jest nieprzytomny:
ale ma wyczuwalne tętno i oddycha:
- ułóż go na boku;
- nie podawaj niczego doustnie;
- sprawdzaj czynności życiowe;
- jeśli nastąpi zatrzymanie krążenia przystąp do resuscytacji.

SEPSA:
Jest zespołem objawów spowodowanych gwałtowną reakcją organizmu na różne rodzaje
zakażeń. Reakcja ta polega na nasilonym odczynie zapalnym całego organizmu
z towarzyszącą niewydolnością różnych narządów.
U dzieci i młodzieży najczęściej prowadzą zakażenia bakteriami:
Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae i Streptococus pneumoniae.
Każdego roku diagnozuje się 1,5 miliona przypadków sepsy na świecie. Z tego powodu
rocznie umiera 600 tysięcy pacjentów. Sepsa jest główną przyczyną śmierci
na oddziałach intensywnej terapii. 80% śmiertelnych ofiar wypadków komunikacyjnych
faktycznie umiera z powodu Sepsy. W krajach Unii Europejskiej leczenie chorych
na sepsę kosztuje ok. 8 miliardów euro rocznie.
Postępowanie lekarskie:
- niezwłocznie antybiotykoterapia empiryczna i modyfikacja
leczenia po uzyskaniu wyniku bakteriologicznego
(z krwi i płynów ustrojowych);
- zaleca się: karbapenemy, aminoglikozydy + cefalosporyny
III generacji, oligopeptydy (przy infekcji gronkowcowej);
- nowość w leczeniu sepsy: Xigris;
Jest to rekombinowana postać naturalnego
aktywowanego białka C, które jest ważnym
regulatorem procesu krzepnięcia. Nadmierna
aktywacja procesu krzepnięcia w mikrokrążeniu
odgrywa znaczącą rolę w patofizjologii ciężkiej Sepsy.
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UŻĄDLENIE:
W naszym klimacie u osób zdrowych po użądleniu występuje obrzęk i zaczerwienienie.
Objawy te dość szybko mijają. Inaczej jest w przypadku osób uczulonych
(alergików). Nawet najmniejsze użądlenie może stanowić zagrożenie życia.
ALERGICY MUSZĄ NOSIĆ PRZY SOBIE ODPOWIEDNIE LEKARSTWA!
Objawy:
- zmiana zabarwienia skóry;
- obrzęk, ból;
- zasinienie skóry;
- zaburzenia w oddychaniu i połykaniu;
- nudności i wymioty;
- bóle brzucha;
-wstrząs.
Postępowanie:
- postaraj się ustalić, czy ratowany jest alergikiem, jeśli tak to
czy ma przy sobie odpowiednie leki;
- jeżeli osoba użądlona została w szyję, język, podniebienie,
krtań lub użądlone zostały wewnętrzne powierzchnie
policzków – wezwij Pogotowie Ratunkowe;
- wciągnij żądło odsysarką lub szczypczykami, pęsetą – staraj
się nie uciskać żądła;
- zdezynfekuj ranę i załóż opatrunek;
- zdejmij biżuterię – bo opuchlizna;
- sprawdzaj czynności życiowe;
- jeżeli NZK – zastosuj CPR;
- wezwij Pogotowie Ratunkowe lub w ciągu kilkunastu minut
odwieźć ratowanego do lekarza;
- jeśli doszło do silnej reakcji alergicznej oraz w razie
użądlenia w szyję, język, podniebienie, krtań lub wewnętrzną
powierzchnię policzków;
- jeżeli poszkodowanemu ciężko się oddycha i
dysponujesz tlenem i jesteś przeszkolony w
jego podawaniu - podaj tlen przez maskę twarzową
z przepływem 12-15l/min;
- obserwuj ratowanego, co najmniej przez godzinę.
Nie wolno:
- lekceważyć użądlenia, jeśli ratowany jest alergikiem
(zwłaszcza, gdy choruje na astmę), oraz użądleń mnogich;
- zostawić ratowanego samego, jeżeli użądlenie miało miejsce
w okolicy szyi, języka, wewnętrznej części policzków,
podniebienia i krtani;
- uciskać żądła w czasie wyciągania.

48

UKĄSZENIE:
Ukąszenie żmii to dwa czerwone punkciki oddalone od siebie o 5-10 mm, a jad, który
zawiera toksyny porażające układ nerwowy i uszkadzające ścianki naczyń krwionośnych,
wchłania się drogą żylną i limfatyczną. Miejsce ukąszenia boli i silnie puchnie. Wraz z
upływem czasu od ukąszenia pojawiają się wymioty, biegunka, obrzęk języka i warg, a
czasem zapaść.
Objawy:
- ból w miejscu ukąszenia;
- zaczerwienie (dwa krwawiące punkty);
- obrzęk;
- nudności, wymioty;
- zaburzenia w oddychaniu;
- utrata przytomności.
Postępowanie:
- ustal, co ukąsiło ratowanego;
- odessij za pomocą aspiratora jad (nie ustami);
- załóż opaskę zaciskającą – powyżej rany;
- nakłaniaj poszkodowanego, aby jak najmniej się poruszał;
- wezwij Pogotowie Ratunkowe;
- obserwować podstawowe czynności życiowe
poszkodowanego;
- postępuj przeciwwstrząsowo.

POGRYZIENIE:
Człowiek pogryziony przez zwierzę może zachorować na wściekliznę.
Jest to zawsze śmiertelna, odzwierzęca choroba zakaźna. Okres wylegania choroby u
człowieka wynosi przeciętnie od 1 do 3 miesięcy. Należy, pamiętać, że
najniebezpieczniejsza jest ślina chorego zwierzęcia. Człowiek może zachorować na
wściekliznę nawet na skutek oślinienia przez chore zwierzę.
Postępowanie:
- postaraj się schwytać dzikie zwierzę – jeśli to możliwe;
- starannie umyj ranę wodą z mydłem, początkowo nie tamuj
małego krwawienia;
- załóż opatrunek;
- odwieź ratowanego do lekarza.
Nie wolno:
- nie lekceważyć nawet najmniejszych pogryzień;
- ustalić, jakie zwierze pogryzło;
- ustalić czy zwierze domowe było szczepione przeciw
wściekliźnie.
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PROCEDURA NR 1

SEKWENCJA ZŁOŻEŃ TAKTYCZNYCH R.M.

PRZYBYCIE NA MIEJSCE ZDARZENIA
I ROZPOZNANIE

ZABEZPIECZENIE MIEJSCA ZDARZENIA
I RATOWNIKÓW

DOTARCIE DO POSZKODOWANEGO

UDZIELENIE PIERWSZEJ
POMOCY MEDYCZNEJ
LUB EWAKUACJA POSZKODOWANEGO

WYKONANIE DOSTĘPU DO
POSZKODOWANEGO DLA ZESPOŁU
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Patrz strona: 4 - „ Badanie wstępne poszkodowanego”, „Wypadek komunikacyjny –
-warunki bezpieczeństwa”.
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PROCEDURA NR 2

POSZKODOWANY NIEPRZYTOMNY
OCEŃ STAN
POSZKODOWANEGO
NIEPRZYTOMNY

PRZYTOMNY KONTROLA ABC

OCEŃ STAN POSZKODOWANEGO
POD WZGLĘDEM EWENTUALNYCH
URAZÓW I OBRAŻEŃ
ORAZ WSPARCIE PSYCHICZNE

UDROŻNIENIE DRÓG
ODDECHOWYCH
PAMIĘTAJĄC O STABILIZACJI
KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO

TAK

SPRAWDZENIE ODDECHU

NIE
TLENOTERAPIA 100% TLENEM
KONTROLA DROŻNOŚCI
DRÓG ODDECHOWYCH

ZASTOSOWANIE PROCEDURY
ODPOWIEDNIO DO
RODZAJU URAZÓW I OBRAŻEŃ

KONTROLOWANIE CZYNNOŚCI
ŻYCIOWYCH
POSZKODOWANEGO

WYKONANIE 2
EFEKTYWNYCH
WDECHÓW

SPRAWDZENIE
TĘTNA
I INNYCH OZNAK
KRĄŻENIA

TAK
NIE

PRZYGOTOWANIE
DEFIBRYLATORA

POŚREDNI MASAŻ
SERCA
PROWADZENIE WENTYLACJI
100% TLENEM I
KONTROLOWANIE OZNAKI
KRĄŻENIA

KONTYNUACJA RESUSCYTACJI
POSTĘPOWANIE ZGODNIE ZE
WSKAZANIAMI DEFIBRYLATORA

Patrz strona: 5 – „Wstępna ocena mechanizmów i odniesionych obrażeń”.
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PROCEDURA NR 3

URAZ I OBRAŻENIA GŁOWY
STABILIZACJA KRĘGOSŁUPA
SZYJNEGO
KONTROLA ABC

RANA
GŁOWY
TAK

NIE

OPATRUNEK OSŁANIAJĄCY

TLENOTERAPIA 100% TLENEM

TERMOIZOLACJA

W RAZIE KONIECZNOŚCI EWAKUACJI
STABILIZACJA KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO
W CZASIE PRZEMIESZCZANIA

UNIERUCHOMIENIE POSZKODOWANEGO
NA NOSZACH TYPU DESKA

Patrz strony: 22, 23 - ”Urazy czaszkowo-mózgowe”, ”Rany głowy z wyciekiem krwi
i/lub płynu mózgowo – rdzeniowego z uszu lub nosa, krwawienia z szyi”,
”Zranienie oka”.
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PROCEDURA NR 4

URAZY I OBRAŻENIA KRĘGOSŁUPA
STABILIZACJA KRĘGOSŁUPA
KONTROLA ABC

BEZ KONIECZNOŚCI EWAKUACJI

POZOSTAWIENIE
W POZYCJI
ZASTANEJ

TLENOTERAPIA 100% TLENEM
I TERMOIZOLACJA

KONIECZNOŚĆ EWAKUACJI

STABILIZACJA KRĘGOSŁUPA
W CZASIE PRZEMIESZCZANIA

UNIERUCHOMIENIE
NA
NOSZACH TYPU
DESKA

PONOWNIE
KONTROLA ABC

TERMOIZOLACJA
I TLENOTERAPIA 100%
TLEN

Patrz strony 24, 25, 26: ”Uraz kręgosłupa”, „Przekładanie poszkodowanego z
urazem kręgosłupa na deskę ortopedyczną lub drzwi”, ”Wydobywanie
poszkodowanego z pojazdu”.
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PROCEDURA NR 5

URAZY I OBRAŻENIA NARZĄDU RUCHU
KONTROLA A B C

UWIDOCZNIENIE OBRAŻEŃ

RANA

KOŚCI DŁUGIE

STAWY

MIĘŚNIE

BEZ RANY

OPATRUNEK
NA RANĘ

DEFORMA
CJA Z
POZYCJĄ
PRZYMUS
OWĄ
ZWICHNIĘ
CIE

DEFORMAC
JA Z
ZACHOWA
NIEM
RUCHOMO
ŚCI –
ZŁAMANIE
SKRĘCENI
E

ZŁAMANIE
ZAMKNIĘTE

ZŁAMANIE
OTWARTE

TLENOTERAPIA
100% TLEN
TLENOTERAPIA
100% TLEN

TLENOTERAPIA
100% TLEN
TLENOTE
RAPIA
100%
TLEN

TLENOTERAPIA
100% TLEN

STABILIZACJA
W POZYCJI
ZBLIŻONEJ DO
FIZJOLOGICZNE
J
W RAZIE
KONIECZNOŚCI
POZYCJI
ZASTANEJ

STABILIZ
ACJA
W
POZYCJI
ZASTAN
EJ

UNIERUCHO
MIENIE

UNIERUCHO
MIENIE

Patrz strony: 27 – „Złamania”.
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STABILIZA
CJA W
POZYCJI
ZBLIŻONE
J DO
FIZJOLOGI
CZNEJ
W RAZIE
KONIECZN
OŚCI
POZYCJI
ZASTANEJ

STABILIZA
CJA W
POZYCJI
ZBLIŻONE
J DO
FIZJOLOGI
CZNEJ
W RAZIE
KONIECZN
OŚCI
POZYCJI
ZASTANEJ

OPATRUNEK
NA RANĘ

STABILIZA
CJA W
POZYCJI
ZBLIŻONEJ
DO
FIZJOLOGI
CZNEJ
W RAZIE
KONIECZN
OŚCI
POZYCJI
ZASTANEJ

UNIERUCHO
MIENIE

PROCEDURA NR 6

URAZ I OBRAŻENIA BRZUCHA

KONTROLA ABC

RANA

BEZ RANY

UGIĘCIE NÓG W KOLANACH

Z WYTRZEWIENIEM

BEZ WYTRZEWIENIA

LUŹNY OPATRUNEK OSŁANIAJĄCY
+ FOLIA MIEJSCOWO
NIE WPYCHAJ WNĘTRZNOŚCI
DO JAMY BRZUSZNEJ

OPATRUNEK
OSŁANIAJĄCY
UGIĘCIE NÓG W
KOLANACH

TLENOTERAPIA 100% TLEN
TERMOIZOLACJ

Patrz strona: 22 – „Rany jamy brzusznej z wytrzewieniem”.
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PROCEDURA NR 7

AMPUTACJA URAZOWA
KONTROLA ABC

ODNALEZIONE AMPUTOWANE
CZĘŚCI CIAŁA

OPATRUNEK OSŁANIAJĄCY
NA RANĘ KIKUTA

GOTOWOŚĆ DO UCIŚNIĘCIA
TĘTNICY LUB ZAŁOŻENIA
OPASKI ZACISKOWEJ
OWINIĘCIE W SUCHIĄ
JAŁOWĄ GAZĘ

POSTĘPOWANIE P/WSTRZĄSOWE
UMIESZCZENIE W SZCZELNYM
PLASTIKOWYM WORKU
UNIERUCHOMIENIE

PRZEKAZANIE DO SZPITALA

Patrz strona: 20 – „Amputacja urazowa”.
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PROCEDURA NR 8

ZATRUCIA WZIEWNE

W MIARĘ MOŻLIWOŚCI KONTROLA ABC

W MIARĘ MOŻLIWOŚCI ODIZOLOWANIE
DRÓG ODDECHOWYCH POSZKODOWANEGO
OD ATMOSFERY TOKSYCZNEJ

EWAKUACJA POSZKODOWANEGO
ZE STRAFY ZAGROŻENIA

TLENOTERAPIA 100% TLENEM

KONTROLA ABC

STAŁE KONTROLOWANIE
DROŻNOŚCI
DRÓG ODDECHOWYCH
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PROCEDURA NR 9

URAZ MIEDNICY
KONTROLA ABC

UNIERUCHOMIENIE
NA NOSZACH TYPU „DESKA”

POSTĘPOWANIE P/WSTRZĄSOWE

Patrz strona: 28 – „Uraz miednicy”.
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PROCEDURA NR 10

RANY
UWIDOCZNIENIE
RANY

RANA NIEKRWAWIĄCA

RANA KRWAWIĄCA

OPATRUNEK OSŁONIAJĄCY

W MIARĘ POTRZEBY
UNIESIENIEM KOŃCZYNY DO
GÓRY

OPATRUNEK UCISKOWY

JEŻELI KRWOTOK NIE USTAJE

W RAZIE POTZREBY
POSTĘPOWANIE PRZECIWWSTRZĄSOWE

UCISK NA DUŻĄ
TĘTNICĘ

JEŻELI KRWOTOK NIE
USTAJE

OPASKA ZACISKOWA
(JAKO OSTATECZNOŚĆ)

Patrz strona: 19 – „Krwawienia i krwotoki”.
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PROCEDURA NR 11

URAZY I OBRAŻENIA KLATKI PIERSIOWEJ
KONTROLA A B C

TLENOTERAPIA 100% TLENEM

BEZ RANY

Z RANĄ

POZYCJA PÓŁSIEDZĄCA

OPATRUNEK ZASTAWKOWY

W RAZIE POTRZEBY
POSTĘPOWANIE
PRZECIWWSTRZĄSOWE

Patrz strona: 21 – „Rany penetrujące klatki piersiowej”.
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PROCEDURA NR 12

WSTRZĄS
KONTROLA ABC

TAMOWANIE
EWENTUALNYCH
KRWAWIEŃ ZEWNETRZNYCH

TLENOTERAPIA 100% TLENEM

POZYCJA LEŻĄCA
Z UNIESIONYMI KOŃCZYNAMI
DOLNYMI

TERMOIZOLACJA

WSPARCIE
PSYCHICZNE

Patrz strona: 18 – „Wstrząs ”.
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PROCEDURA NR 13

OPARZENIE TERMICZNE
KONTROLA ABC

OCENA POWIERZCHNI
OPARZENIA
USUNIĘCIE BIŻUTERII
PONIŻEJ 10%
POWIERZCHNI
CIAŁA

POWYŻEJ 10%
POWIERZCHNI
CIAŁA
TLENOTERAPIA 100%
TLENEM

SCHŁADZANIE

BIEŻĄCA WODA DO
USTĄPIENIA BÓLU
- MIN. 15 – 30 MIN.

SCHŁODZA
NIE

OPATRUNEK
HYDROŻELOWY

BIEŻĄCA WODA OK. 1
MIN.
-POTEM MOKRA GAZA
DO USTĄPIENIA
BÓLU 15 – 30 MIN.

OPATRUNEK
JAŁOWY

OPATRUNEK JAŁOWY

OPATRUNEK
HYDROŻELOW
Y

ZABEZPIECZENIE PRZED
WYCHŁODZENIEM

UWAGA:
PRZY PODEJRZENIU OPARZENIA DRÓG ODDECHOWYCH ZAWSZE
STOSUJ TLENOTERAPIĘ 100% TLENEM
Patrz strona: 29 – „Oparzenia”.
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PROCEDURA NR 14

OPARZENIE CHEMICZNE
KONTROLA
ABC

SUBSTANCJA STAŁA
TAK

NIE

MECHANICZNE
USUNIĘCIE
SUBSTANCJI
STAŁEJ

USUNIĘCIE SKAŻONEJ
ODZIEŻY I BIŻUTERII

OCENA POWIERZCHNI
OPARZENIA

POWYŻEJ 10% POW.
CIAŁA

PONIŻEJ 10% POW.
CIAŁA

BIEŻĄCA WODA
PRZEZ 15 – 30 MIN.

OPATRUNEK
HYDROŻELOWY
LUB JAŁOWY

OPATRUNEK
JAŁOWY

USUNIĘCIE SKAŻONEJ
ODZIEŻY I BIŻUTERII

TLENOTER
APIA 100%
TLENEM

BIEŻĄCA WODA
OK.. 1 MIN.

MOKRA
GAZA
15 – 20
MIN.

OPATRUNEK JAŁOWY

OPATRUNEK
HYDROŻELO
WY

UWAGA:
PRZY PODEJRZENIU OPARZENIA DRÓG ODDECHOWYCH ZAWSZE STOSUJ
TLENOTERAPIĘ, ZABEZPIECZYĆ PRÓBKĘ SUBSTANCJI

Patrz strona: 30 – „Oparzenia chemiczne”.
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PROCEDURA NR 15

PODTOPIENIE

STABILIZACJA KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO

KONTROLA ABC

TLENOTERAPIA 100% TLENEM

TERMOIZOLACJA

WSPARCIE PSYCHICZNE

UWAGA:
NALEŻY POBRAĆ PRÓBKĘ WODY

Patrz strona: 37 – „Utonięcia”.
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PROCEDURA NR 16 ZABURZENIA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWE
W STANACH NIEURAZOWYCH
KONTROLA
ABC
GOTOWIOŚC DO
RESUSCYTACJI

WYWIAD
RATOWNICZY

UŁOŻENIE POSZKODOWANEGO

OMDLENIE POZYCJA
PRZECIWSTRZĄSO
WA

BÓLE KLATKI
PIERSIOWEJ
ORAZ DUSZNOŚĆ
- POZYCJA PÓŁSIEDZĄCA

BÓL BRZUCHA
- POZYCJA
LEŻĄCA
Z NOGAMI

TLENOTERAPIA 100%
TLENEM

TERMOIZOLACJA

KONTROLA STANU
POSZKODOWANEGO

WSPARCIE PSYCHICZNE
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PROCEDURA NR 17

WYCHŁODZENIE
KONTROLA ABC W TYM
TĘTNA
PRZEZ 60 SEK.

BRAK
TĘTNA

OBECNE
TĘTNO

3 MIN. WENTYLACJI
OGRZANYM
TLENEM I PONOWNE
KONTROLA TĘTNA

BRAK
TĘTNA

OBECNE
TĘTNO

SZTUCZNA WENTYLACJA
LUB TLENOTERAPIA
OGRZANYM 100% TLENEM

USUNIĘCIE MOKRYCH
ELEMENTÓW ODZIEŻY
I OSUSZENIE
POSZKODOWANEGO

RESUSCYTACJA
TERMOIZOLACJA

UWAGA:
NIE ROZGRZEWAĆ POSZKODOWANEGO ZEWNĘTRZNYMI METODAMI AKTYWNYMI!

Patrz strona: 32, 33 – „Hipertermia (przegrzanie)”, „Hipertermia (udar cieplny)”.
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PROCEDURA NR 18

KOBIETA W CIĄŻY W STANIE
ZAGROŻENIA ŻYCIA
OCENA STANU
PRZYTOMNOŚCI

NIEPRZYTOMNA
KONTROLA
ABC

PRZYTOMNA
KONTROLA ABC
ZACHOWANE
TĘTNO
I ODDECH

POZYCJA PÓŁSIEDZĄCA
LUB POZYCJA NA WZNAK
Z PRZECHYLENIEM TUŁOWIA
O 30O W LEWĄ STRONĘ

TLENOTERAPIA 100% TLENEM

POZYCJA BOCZNA
USTALONA
- NA LEWYM BOKU

TLENOTERAPIA 100%
TLENEM

BRAK TĘTNA
LUB ODDECHU

RESUSCYTACJA
W POZYCJI NA
WZNAK
Z UNIESIENIEM
PRAWEGO
BIODRA LUB
PRZESUNIĘCIEM
BRZUCHA NA LEWĄ
STRONĘ

TERMOIZOLACJA

UWAGA:
W PRZYPADKU URAZÓW LUB OBRAŻEŃ
POSTĘPOWANIE ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI PROCEDURAMI

Patrz strona: 39 – „Kobieta w ciąży w stanie zagrażającym jej życiu/zdrowiu”.
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PROCEDURA NR 19

DRGAWKI

W CZASIE NAPADU

ZABEZPIECZ POSZKODOWANEGO
PRZED URAZAMI WTÓRNYMI
I TLENOTERAPIA 100% TLENEM

PO NAPADZIE

KONTROLA ABC

KONTYNUACJA TLENOTERAPII 100%
TLENEM

TERMOIZOLACJA

WSPACIE PSYCHICZNE

Patrz strona: 45 – „Padaczka (epilepsja), drgawki”.
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PROCEDURA NR 20

PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
ODŁĄCZENIE ŹRÓDŁA NAPIĘCIA

KONTROLA ABC

POSTĘPOWANIE W
ZALEŻNOŚCI
OD STWIERDZONYCH
OBJAWÓW I OBRAŻEŃ

Patrz strona: 31 – „Porażenie prądem elektrycznym”.
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PROCEDURA NR 21

ZMIAŻDŻENIE

KONTROLA ABC

TLENOTERAPIA 100%
TLENEM

TERMOIZOLACJA

WSPARCIE PSYCHICZNE

JEŻELI OD MOMENTU WYSTĄPIENIA
UCISKU MINĘŁO PONAD 10 MIN.
NIE USUWAĆ UCISKU PRZED
UDZIELENIEM POMOCY
LEKARSKIEJ

Patrz strona: 20 – „Opaska zaciskająca”.
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Oświadczenie: Wydawcy oraz autor niniejszego opracowania nie ponoszą odpowiedzialności za szkody,
mogące w jakikolwiek sposób być związane z materiałem zawartym w tej instrukcji.
Wykorzystanie w celach niekomercyjnych:
Materiały te można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach
niekomercyjnych), pod warunkiem podania źródła (źródłem jest „Instrukcja pierwszej pomocy i
kwalifikowanej pierwszej pomocy” autor: Maciej Marszałek oraz witryna internetowa:
www.pierwszapomoc.cal.pl). Na opublikowanie materiałów ilustracyjnych (fotografii i rysunków)
wymagana jest każdorazowo pisemna zgoda właściciela praw.

Wykorzystanie w celach komercyjnych:
Każde użycie w celach komercyjnych materiałów z mojej instrukcji wymaga uzyskania zgody na piśmie.
Przez użycie materiału w celach komercyjnych rozumiemy każdy rodzaj upowszechniania (kopiowanie,
modyfikowanie, dystrybucję, transmisję, publikowanie oraz prezentowanie) w całości lub części.
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