
Scenariusz lekcji wychowawczej (ścieżka prozdrowotna)

Temat: Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy

Cel ogólny: ukazanie znaczenia znajomości udzielania pierwszej pomocy.

Cele szczegółowe:

• kształcenie umiejętności stawiania trafnej diagnozy i podejmowania pierwszych

czynności w udzielaniu pierwszej pomocy;

• wskazanie potrzeby znajomości udzielania pierwszej pomocy;

• zachęcanie uczniów do poszerzania wiedzy na temat możliwych zagrożeń życia;

• pobudzanie aktywności uczniów do działań prozdrowotnych.

Metody: pogadanka z elementami wykładu, dyskusja.

Środki dydaktyczne: foliogramy.

Czas zajęć: 45 minut.

Przebieg zaj ęć:

� Czynności organizacyjne.

� Zapoznanie uczniów z tematem lekcji i wykład.

ŁAŃCUCH PRZEŻYĆ

Jego przyczyną może być nagle schorzenie wewnętrzne jak np.: zawał mięśnia
sercowego, udar mózgu, napad astmy oskrzelowej, zakrztuszenie, zachłyśnięcie, itp.
albo silny bodziec zewnętrzny, np.: uraz mechaniczny,uraz termiczny, zatrucie,
tonięcie itp. Proces umierania, który jest rozciągnięty w czasie, rozpoczyna się
klinicznie wtedy gdy ustaje praca serca, a kończy śmiercią biologiczną w momencie
ustania czynności mózgu.



Ciężkie uszkodzenie mózgu, spowodowane jego niedotlenieniem, rozpoczyna
się już po ok. 4 minutach od zatrzymaniaśródmózgowego krążenia krwi. Prawidłowo
udzielona pomoc w pierwszych minutach zdarzenia stwarza szansę przeżycia
i zahamowania uszkodzeń tkanki mózgowej. Pomoc taka, zwana pierwszą pomocą,
jest wstępnym ogniwem Łańcucha Przeżycia Jest to zorganizowany sposób
postępowania, oparty o wyspecjalizowane instytucje,który ma zapewnić osobie
w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia -najwyższej jakości pomoc
w możliwie najkrótszym czasie. Składa się on z ogniw obejmujących swym
zakresem:

• pierwszą pomocświadków zdarzenia,
• system łączności alarmowej „Na ratunek",
• kwalifikowane ratownictwo medyczne,
• specjalistyczny transport medyczny
• leczenie w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Docelowo ma doprowadzić pacjenta, w możliwie najkrótszym czasie, do
niezbędnego specjalistycznego leczenia szpitalnego i rehabilitacji.

ŁĄCZNOŚĆ ALARMOWA „Na Ratunek"

Jest to sieć łączności, oparta o Centra Powiadamiania Ratunkowego. Ich
zadaniem jest przyjęcie i zweryfikowanie każdego wezwania o pomoc oraz
uruchomienie zintegrowanego systemu ratownictwa i natychmiastowe wystanie
stosownych służb ratunkowych na miejsce zdarzenia w celu szybkiego podjęcia
kwalifikowanych działań ratunkowych.

Łączność z kwalifikowanymi służbami ratownictwa medycznego można
uzyskać za pośrednictwem:

• telefonu stacjonarnego - nr 999
• telefonu komórkowego-nr 112
• CB radia - kanał 9
• radiotelefonu -w wyposażeniu policji, straży miejskiej i innych służb

publicznych.
Wzywając pomocy należy być opanowanym oraz starać się zachować spokój

bo to ułatwia rozmowę z dyspozytorem służb ratunkowych, Wzywanie pomocy
wymaga przestrzegania kilku prostych zasad:



Rozmowa z dyspozytorem ratownictwa:

1. Określ dokładnie miejsce zdarzenia (miejscowość, droga, ulica, dom itp.)
2. Opisz zdarzenie (rodzaj wypadku, liczba poszkodowanych)
3. Opisz stan ofiar zdarzenia (wiek, stan przytomności, krwawienia, złamania)
4. Podaj swoje dane osobowe oraz numer telefonu
5. Wysłuchaj uważnie przekazywanych instrukcji
6. Poczekaj aż dyspozytor pozwoli się rozłączyć
Zawsze należy uważnie wysłuchać przekazanych instrukcji i rad oraz nigdy nie

przerywać połączenia bez zezwolenia dyspozytora.

PIERWSZA POMOC W ZAGRO ŻENIU ŻYCIA U
DOROSŁYCH

Każdy świadek zdarzenia, w którym stan zdrowia lubżycie innej osoby są
zagrożone ma obowiązek udzielić jej pierwszej pomocy Znajdując się w takiej
sytuacji należy postępować według przyjętych zasad. Przede wszystkim trzeba ustalić
czy osoba poszkodowana - nie dająca oznakżycia - jest przytomna. Delikatnie
potrząsamy ją za ramię, poklepujemy po policzku i głośno pytamy: „Halo! Czy
pan/pani mnie słyszy?".

W razie uzyskania pozytywnej reakcji (słownej,
ruchowej, otworzenia oczu itp.) można pozostawić ją w
zastanej pozycji, szybko wezwać pomoc i oczekiwać na
jej przybycie.

W tym czasie nadzorujemy stan osoby
poszkodowanej, chronimy (ą przed utratą ciepła lub
przed przegrzaniem.

Gdy świadków zdarzenia jest więcej, powinni
nam w tym pomagać i pozostać przy ratowanym. Przy
braku odpowiedzi ratowanego na bodźce należy uznać,
że osoba ta jest nieprzytomna.

U osób nieprzytomnych(szczególnie leżących na
wznak) bardzo łatwo dochodzi do zamknięcia dróg
oddechowych przez wiotki język opadający na tylną
ścianę gardła. Może to być powodem ich uduszenia się.
Dlatego powinno się natychmiast udrożnić im drogi
oddechowe.

Dokonuje się tego usuwając wszelkie ciała obce z ust, a następnie odchylając
głowę ratowanego do tylu z równoczesnym wysunięciemżuchwy (brody) do przodu
- w sposób ilustrowany na rycinie.



Po dokonaniu tego manewru należy sprawdzić czy poszkodowany oddycha
samodzielnie - powinny pojawić się ruchy oddechowe klatki piersiowej oraz odgłosy
oddechu.

Po potwierdzeniu obecności oddechu własnego, należy ułożyć nieprzytomnego
na boku -w pozycji bezpiecznej.

Ułożenie to ma zapewnić osobie nieprzytomnej i samodzielnie oddychającej -
drożność dróg oddechowych - poprzez samoczynne utrzymywanie się odchylenia
głowy ku tyłowi i wysunięciażuchwy do przodu.

Przy braku własnej akcji oddechowej osoby poszkodowanej, należy rozszerzyć
udzielanie pomocy przez rozpoczęciesztucznego oddychania.

Polega ono na wdmuchiwaniu powietrza do płuc ratowanego poprzez jego
usta, nos albo usta i nos jednocześnie. Warunkiem skuteczności sztucznego oddechu
jest wcześniejsze udrożnienie dróg oddechowych ratowanego.

Sztuczne oddychanie rozpoczynamy wykonując
2-5 głębokich sztucznych wdechów, po czym, przez
chwilę, obserwujemy ich skuteczność.

Przy braku powrotu własnego oddechu
kontynuujemy sztuczne oddychanie z częstością 10-12
wdechów na minutę tak długo, aż przejmie go od nas
kwalifikowany ratownik.

Skuteczność sztucznego oddychania zależy
również od zachowanego krążenia krwi.

Aby potwierdzić istnienie akcji serca należy
odszukać tętno na tętnicy szyjnej.

Poszukujemy go uciskając dwoma palcami
miejsce na szyi, tuż obok przebiegu tchawicy, po jej
lewej lub prawej stronie, na wysokości krtani. Powinno
ono wynosić co najmniej 40 uderzeń na minutę.

Na poszukiwanie tętna nie wolno tracić więcej
czasu niż 10 sekund. Przy istnieniu wątpliwości
bezpieczniej jest uznać, że tętna brak. Brak tętna na
szyi świadczy o zatrzymaniu krążenia krwi. Trzeba
wtedy niezwłocznie rozpocząć zewnętrzny masaż



serca.Wykonuje się go oburącz, układając dłonie na mostku osoby ratowanej, w
połowie jego długości, w sposób wskazany na rycinie.

Miejsce to należy uciskać na głębokość 4-5 cm,
z częstością 80-100 uciśnięć na minutę.

Co 15 uciśnięć mostka trzeba wykonać 2 sztuczne wdechy. Jest to pełny zakres
akcji reanimacyjnejzwanej również resuscytacją krążeniowo-oddechową.

Należy ją kontynuować aż do powrotu własnych czynności życiowych-ratowa-
nej osoby, albo do przybycia kwalifikowanych służb ratunkowych.

PIERWSZA POMOC W ZAGROŻENIU ŻYCIA U DZIECI

Schemat postępowania z dziećmi w wieku od l do 8 lat jest podobny do
algorytmu postępowania z dorosłymi, jednak ze względu na odmienność budowy
i funkcjonowania młodego organizmu zawiera pewne istotne różnice.

Na początku trzeba ustalić czy poszkodowane dziecko jest przytomne. Jeśli
reaguje na bodźce i swobodnie oddycha można pozostawić je w zastanej pozycji,
ocenić obecność i rozległość urazów oraz szybko wezwać pomoc. Bardzo ważne jest
zabezpieczenie dziecka przed wychłodzeniem lub przegrzaniem i częsta kontrola jego
stanu.

Jeżeli dziecko jest nieprzytomne należy udrożnić mu drogi oddechowe przez
usunięcie ewentualnych ciał obcych oraz delikatne odchylenie głowy do tylu
i uniesienieżuchwy (brody) do przodu.

Po wykonaniu tego zabiegu trzeba sprawdzić czy dziecko samodzielnie
oddycha, podobnie jak u dorosłych, poprzez obserwację ruchów klatki piersiowej lub
wyczucie i wysłuchanie oddechu.

Jeśli jest zachowany oddech, a dziecko pozostaje nieprzytomne, należy je uło-
żyć na boku,w pozycji bezpiecznej.Potem szybko wezwać pomoc i nadzorować jego
stan.

Jeżeli nie stwierdzamy obecności spontanicznego oddechu natychmiast trzeba
wykonać 2 sztuczne wdechy metodą usta-usta lub usta - usta, nos i ocenić ich skutek.
Przy dalszym braku oddechu własnego należy rozszerzyć udzielanie pomocy przez
rozpoczęciesztucznego oddychania.

Warunkiem skuteczności sztucznego oddychania jest zachowanie krążenia
krwi dziecka. Potwierdza je obecność tętna na tętnicy szyjnej. Badamy je podobnie
jak u dorosłych.

Na czynność tę nie powinniśmy tracić więcej czasu niż 10 sekund.
Jeżeli tętno jest obecne - kontynuujemy sztuczne oddychanie z częstością 20

oddechów na minutę. Sztuczne oddychanie należy prowadzić aż do chwili powrotu
oddechu własnego lub do przejęcia akcji przez kwalifikowanych ratowników.



Brak tętna świadczy o zatrzymaniu krążenia. Jest to wskazaniem do
natychmiastowego rozpoczęciazewnętrznego masażu serca.

Technika zewnętrznego masażu serca
u dzieci w wieku 1-8 lat jest nieco inna niż
u dorosłych. Polega na uciskaniu dwoma palcami
dolnej połowy mostka na glebo-kość 2.5 - 4 cm,
z częstością ok. 100/min.

Co 5 uciśnięć mostka należy wykonywać
1 sztuczny wdech.

Akcję reanimacyjną należy kontynuować
aż do powrotu krążenia krwi i oddechu dziecka, lub do chwili przejęcia jej przez
wykwalifikowanych ratowników.

ZADŁAWIENIE
CIAŁO OBCE W DROGACH ODDECHOWYCH

OBJAWY
• charakterystyczny odruch -ściskanie gardła dłońmi
• zaczerwienienie, zasinienie twarzy
• gwałtowne, bezskuteczne, próby dokonania wdechu, mówienia

Jeżeli ofiara zadławienia jest w stanie oddychać, rozmawiać lub kaszleć nie
należy interweniować.

DOROŚLI
Stojąc za osobą ratowaną, obejmij ją silnie oburącz

tuż poniżej łuków żebrowych i wykonaj 5-10 energicznych
uciśnięć w kierunku przepony.

U osób otyłych lub kobiet ciężarnych stojąc za osobą
ratowaną pochyl jej tułów mocno do przodu i uderz dłonią
5-10 razy w plecy w okolicę międzyłopatkową.

DZIECI
Pochylając tułów dziecka ku dołowi, zależnie od jego wieku, przewieszając

przez kolano lub opierając na przedramieniu uderz dłonią 5-10 w okolicę międzyto-
patkową.



URAZY KO ŃCZYN

OBJAWAMI ZŁAMANIA KO ŃCZYNY mogą być:

- Zniekształcenie
- Ból samoistny i uciskowy, nasilający się przy próbach ruchu
- Obrzęk tkanek i krwiak
- Odcinkowe zaczerwienienie lub bladość
- Nieprawidłowe ustawienie kończyny
- Nieprawidłowa ruchomość

PIERWSZA POMOC W ZŁAMANIACH

Do zaopatrywania urazów kończyn przystępujemy po sprawdzeniu
i zabezpieczeniu podstawowych funkcjiżyciowych osoby poszkodowanej
(oddychanie, krążenie). Podstawą zaopatrzenia, na miejscu zdarzenia, złamanej
kończyny jest jej unieruchomienie. Celem unieruchomienia jest:

- zmniejszenie bólu
- ułatwienie opanowania krwawienia w przypadku złamań otwartych, zapobie-

ganie uszkodzeniom wtórnym tkanek miękkich
Podstawowe zasady unieruchamiania to:

1. Przy złamaniu kości długiej należy unieruchomić przynajmniej dwa
sąsiadujące z nią stawy.

2. Przy uszkodzeniu stawu należy unieruchomić kości tworzące ten staw.
Złamania otwarte należy niezwłocznie zakryć grubym sterylnym
opatrunkiem, w żadnym wypadku nie wolno dotykać („nastawiać")
widocznych uszkodzonych kości.

ZŁAMANIA KOŃCZYNY GÓRNEJ

Przy złamaniach kości kończyny górnej najprostszym sposobem
unieruchomienia jest przybandażowanie jej, zgiętej
w stawie łokciowym, do tułowia.

Po urazie dłoni, nadgarstka czy przedramienia
wystarczające jest oparcie ręki na chuście trójkątnej
zawiązanej na szyi. Niezależnie od rodzaju opatrunku,
opuszki palców zawsze powinny być widoczne (celem
kontroli ukrwienia).



ZŁAMANIA KOŃCZYNY DOLNEJ
Do unieruchomienia złamanej kończyny dolnej, jako szyna, może być użyta

deska, laska, kij itd. Gdy brak odpowiednich materiałów nogę złamaną należy
przybandażować do nogi zdrowej. Kończyna dolna powinna być stabilizowana w
pozycji wyprostowanej ze stopą zgiętą pod kątem prostym.

UNIERUCHAMIANIE PRZEZ UŁO ŻENIE
Unieruchamianie za pomocą sztywnych przedmiotów stabilizujących cale ciało lub
jego część należy stosować w razie złamań mnogich, urazów miednicy, stawów
biodrowych, kręgosłupa. Przenoszenie poszkodowanych ze złamaniami należy
ograniczyć do minimum.

URAZY KR ĘGOSŁUPA

NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY:
- wypadki komunikacyjne
- upadki z wysokości
- skoki do wody

NAJCZĘSTSZE OBJAWY:



Kręgosłup szyjny:
- ograniczona ruchomość głowy, przymusowe ułożenie głowy
- ból przy poruszaniu głowy
- zaburzenia czucia w kończynach górnych i dolnych
- niedowłady kończyn górnych i dolnych
- zaburzenia oddechowe (porażenie przepony)

Kręgosłup piersiowy i lędźwiowy:
- ból wzdłuż kręgosłupa samoistny lub uciskowy
- zaburzenia czucia kończyn dolnych
- niedowłady kończyn dolnych

POSTĘPOWANIE:
Zasadą jest możliwie najskuteczniejsze
unieruchomienie kręgosłupa.

Uzyskuje się je za pomocą:
- deski (noszy) unieruchamiających tułów,
- kołnierza szyjnego,
- kamizelki tułowiowej.

Przy braku powyższych należy:
- ułożyć chorego na równym twardym podłożu
- unieruchomić głowę i szyję dostępnymi środkami (worki z piaskiem, zrolo-

wany koc)
- wynoszenie poszkodowanego z samochodu przeprowadzać ostrożnie przy po-

mocy kilku osób
Przy porażeniu oddechu należy rozpocząć sztuczne oddychanie.

KRWAWIENIE ZEWNĘTRZNE

CEL POSTĘPOWANIA:
- zapobieganie utracie krwi
- ochrona rany - zmniejszenie ryzyka infekcji
- niezwłoczny transport do szpitala

RODZAJE KRWAWIEŃ:
Krwawienie tętnicze - pulsujący wypływ jasnoczerwonej krwiKrwawienie żylne -
równomierny wypływ ciemnoczerwonej krwi.



TAMOWANIE KRWAWIEŃ

Większość krwawień może być zatamowana przez opatrunek bezpośrednio
uciskający ranę i uniesienie uszkodzonej części ciała. Do opatrunku użyj jałowej
gazy o wymiarach zakrywających ranę. Opatrunek umocuj owijając zranioną część
ciała jałowym bandażem. Należy unikać zbyt grubej warstwy opatrunku gdyż
utrudnia to bezpośredni ucisk rany i wchłania dużo krwi. Nasiąkniętego krwią
opatrunku nie należy usuwać a jedynie okryć czystym nałożonym na wierzch. Należy
pamiętać, że opaski uciskowe nakładane na kończynę powyżej miejsca zranienia
grożą uszkodzeniem tkanek miękkich, naczyń krwionośnych i nerwów. Zaopatrzenia
krwawiącej rany należy zawsze dokonywać w jednorazowych rękawiczkach
ochronnych.

KRWAWIENIE Z NOSA

W razie krwawienia z nosa należy przyjąć pozycję
siedzącą z głową pochyloną do przodu. Skrzydełka nosa
delikatnie ściskać dwoma palcami przez okres minimum 10
minut. Jeżeli krwawienie nie ustanie do 30 minut należy
skontaktować się z lekarzem.

Opracował:
mgr Bogusław Pecuch

Publiczne Gimnazjum w Przelewicach


