
KRWOTOKI 

Krwawienia z głowy, uszu i nosa zabezpieczamy opatrunkiem osłonowym chłonnym. 

Przy innych krwotokach stosujemy opatrunek uciskowy bezpośrednio w miejscu krwawienia. 

OPATRYWANIE RAN 

drobne skaleczenia i otarcia przemywamy wodą utleniona i zabezpieczamy plastrem lub cienkim 

opatrunkiem 

- słabo krwawiące rany osłaniamy sterylnymi opatrunkami 

- opatrunek stabilizujący 

Nie wyjmuj ciał obcych tkwiących w ranie  

(działają jak korek). Wykonaj opatrunek stabilizujący by ciało obce nie przemieszczało się. Opatrunek wykonuj 

delikatnie bez ucisku  

WSTRZĄS 

Stan ten bezpośrednio zagraża życiu. 

Przy pogarszaniu się stanu ogólnego ułóż poszkodowanego na plecach z uniesionymi nogami i okryj go. 

Narastanie wstrząsu sygnalizuje np. płytki oddech i szybkie tętno, uczucie zimna i zmęczenia, lepki zimny pot, 

pobudzenie. 

OPARZENIA 

Ugaś płomień – narzuć na poszkodowanego np. koc. 

Miejsce oparzone należy schłodzić bieżącą zimną wodą, przez co najmniej 15 minut – nawet do 1 godz. po 

oparzeniu. 

Miejsce oparzone okryj sterylnym opatrunkiem. – nie bandażuj 

ODMROŻENIA 

Odmrożoną np. dłoń włóż do zimnej wody. Podnoś stopniowo jej temperaturę o 1 stopień na minutę. Nie 

rozcieraj! Włożenie dłoni do gorącej wody może wywołać szok termiczny!!!  

ZAWAŁ MIĘŚNIA SERCOWEGO 

Poszkodowany skarży się na silny ból promieniujący do lewego barku i ramienia, czasem do szyi lub prawej 

ręki. Narasta uczucie lęku Może pojawić się zimny pot, niepokój, bladość skóry, czasem nudności i wymioty. 

Uspokajaj poszkodowanego, nie pozwól mu wykonywać jakichkolwiek czynności, ułóż go w pozycji półleżącej, 

wezwij pomoc medyczną. 

Kontroluj jego stan, w razie potrzeby przystąp do reanimacji. 

Uraz klatki piersiowej 

Przy stwierdzeniu ran drążących klatkę piersiową, zawsze po nałożeniu gazików na ranę nałożyć płat folii 

plastikowej lub szeroki plaster, tak by odizolować dopływ powietrza. Obandażować klatkę piersiową. Transport 

zawsze na boku uszkodzonym lub w pozycji siedzącej. Umożliwia to odciążenie płuca zdrowego 

UDAR CIEPLNY 

Jest wynikiem przegrzania organizmu. Przy bezdechu podaj oddech zastępczy, przy zatrzymaniu krążenia 

przystąp do resuscytacji. 

Nieprzytomnego, który oddycha samodzielnie ułóż w pozycji bocznej ustalonej. Przytomnego przetransportuj w 

chłodne miejsce. Ułóż go na plecach  

z uniesionym pod kątem 30 stopni tułowiem, obniżaj temperaturę jego ciała nakładając na niego np. chłodny 

okład. Zapewnij pomoc medyczną. 

UDAR SŁONECZNY 

Jest wynikiem podrażnienia mózgu przez promieniowanie słoneczne przechodzące do głowy przez skórę i kości. 

Objawy: gorąca i czerwona twarz przy bladej i zimnej pozostałej skórze ciała , bóle i zawroty głowy , nudności , 

wymioty , zwolnione tętno , zaburzenia świadomości – czasem jej utrata. 

Postępowanie: osłoń poszkodowanego (nie układaj go w przeciągu), ułóż go na plecach z uniesionym tułowiem, 



na głowę i kark zastosuj zimne okłady. Zadbaj by nie zadławił się treścią  pokarmową w przypadku wymiotów. 

Przytomnego z własnym oddechem ułóż w pozycji bocznej ustalonej. Przy bezdechu podaj oddech zastępczy, 

przy zatrzymaniu krążenia przystąp do resuscytacji. Wezwij pomoc medyczną. 

PODEJRZENIE URAZU KRĘGOSŁUPA 

Nie ruszaj poszkodowanego, czekaj na przyjazd karetki, która wezwałeś. 

ZŁAMANIA 

W przypadku złamania unieruchamiamy złamaną kość i dwa sąsiadujące stawy. Używamy do tego szyny 

Kramera ,lub deski , prętów  etc. 

W przypadku braku takich rzeczy kończynę przywiązujemy do ciała stosując chustę trójkątną , bandaże. 

W przypadku złamań otwartych na wystającą kość nakładamy gazik , stosujemy opatrunek osłonowy i 

unieruchamiamy kończynę. 

UWAGA: 

Przy złamaniu kończyny dolnej nogę zdrową przymocuj do chorej (nigdy na odwrót)!!! 

PORAŻENIA PRĄDEM 

Prąd może spowodować: 

- oparzenia II i III stopnia w miejscu wniknięcia,- zatrzymanie oddechu jako wynik porażenia przepony, 

zatrzymanie krążenia jako wynik zatrzymania akcji serca lub migotania komór. 

Odłącz źródło zasilania ,kontroluj stan poszkodowanego, wezwij pomoc 

 

 


