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„Ten, kto ratuje jednego człowieka ratuje cały 
świat” – Thomas Keneally



Założenia Szkolenia
• Na końcu szkolenia uczestnik powinien umieć 

zademonstrować:

- Ocenę bezpieczeństwa

- Ocenę stanu poszkodowanego

- Podjąć RKO w połączeniu z użyciem AED

- Ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej 
ustalonej.



Założenia Szkolenia CD

- Prawidłowo postąpić z osobą zadławioną

- Poprawnie zabezpieczyć oparzenie  

- Należycie zachować się w trakcie napadu 
drgawek

- Prawidłowo zatamować krwotok

- Poprawnie wezwać ZRM 



Fakty Dane ERC 2015 

• NZK – główną przyczyną śmierci w Europie

• NZK – rozpoznaje się u 700 tyś w skali roku

• 20-30% NZK w rytmie do defibrylacji

• Brak podjęcia RKO spadek o 10-12% /min



Podstawowe Pojęcia z Pierwszej 
Pomocy

• Pierwsza Pomoc

• Resuscytacja 

• Reanimacja

• Śmierć

• Śmierć Kliniczna



Pierwsza Pomoc

• Pierwsza pomoc - zespół czynności 
podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie 
nagłego zagrożenia zdrowotnego wykonywanych 
przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia, w 
tym również z wykorzystaniem udostępnionych 
do powszechnego obrotu wyrobów medycznych 
oraz produktów leczniczych. 

- USTAWA z dnia 8 września 2006 r. 

o Państwowym Ratownictwie Medycznym art.3 pkt.7



Resuscytacja

• Zespół zabiegów których zadaniem i skutkiem 
jest przywrócenie podstawowych czynności 
życiowych.



Reanimacja
z łaciny powrót „duszy”

• Zespół czynności ratunkowych, które 
doprowadziły   nie tylko do przywrócenia 
krążenia krwi   i oddychania, ale także do 
powrotu czynności ośrodkowego układu 
nerwowego – łącznie z powrotem 
świadomości



Śmierć

• Trwałe nieodwracalne ustanie czynności 
organizmu.



Śmierć kliniczna 

• Nietrwałe odwracalne ustanie czynności 
organizmu.

• Jest o czas jaki upływa od chwili zatrzymania 
krążenia do wdrożenia adekwatnych zabiegów 
resuscytacyjnych (ok.4-6min)



Akty Prawne 

• Art. 162 kodeksu karnego - nieudzielenie pomocy

• § 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym 
bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku 
na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub 
innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku 
na zdrowiu,

• podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

• § 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest 
konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w 
których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do 
tego powołanej.



Akty Prawne
Ustawa  z dnia 8. września  2006 o PRM

• Art. 4. 
Kto zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia 
zdrowotnego lub jest świadkiem zdarzenia powodującego taki stan, w 
miarę posiadanych możliwości i umiejętności ma obowiązek 
niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do skutecznego 
powiadomienia o tym zdarzeniu podmiotów ustawowo powołanych do 
niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. 

• Art. 5. 
1. Osoba udzielająca pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy 
oraz podejmująca medyczne czynności ratunkowe korzysta z ochrony 
przewidzianej w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 
88, poz. 553, z późn. zm.2)) dla funkcjonariuszy publicznych. 
2. Osoba, o której mowa w ust. 1, może poświęcić dobra osobiste innej 
osoby, inne niż życie lub zdrowie, a także dobra majątkowe w zakresie, w 
jakim jest to niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia osoby znajdującej 
się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. 



• Anatomia Oddechu 



Wdech- następuje skurcz 
przepony, poszerzenie 
przestrzeni międzyżebrowych, 
zwiększenie wymiarów kl. 
Piersiowej, Powstaje 
podciśnienie wew. Kl. 
Piersiowej  O2 dostaje się do 
płuc

Wydech - następuje rozkurcz 
i uniesienie przepony, 
zwężenie przestrzeni 
międzyżebrowych,  co 
powoduje zmniejszenie 
wymiarów kl. Piersiowej Co2 
usunięte z płuc



Oddech
• Ilość oddechów u osoby dorosłej zdrowej 16-

18/ min

• Dziecko 

• 20-30 razy u dzieci 

• 30-35 u noworodka. 

• Ilość powietrza, jaką wprowadzamy do płuc w 
czasie jednego wdechu, nazywamy objętością 
oddechową - wynosi ona 5-10 ml/kg masy 
ciała w spoczynku.



Krążenie





• Skurcz – krew w momencie uzyskania 
maksymalnego ciśnienia w komorach, zostaje 
wyrzucona z serca z lewej komory na obwód i 
z prawej komory do płuc 

• Rozkurcz- Następuje wypełnienie komór krwią 
przepompowywaną z przedsionków 





Akcja serca normy

• Akcja serca u osoby dorosłej w spoczynku 60-
100/min

• Tachykardia powyżej 100/min

• Bradykardia poniżej 60/min

• Dziecko 100/min



Postępowanie na miejscu wypadku

• Ocena bezpieczeństwa

• Zabezpieczenie miejsca wypadku

• Ocena stanu poszkodowanego

• Wezwanie pomocy

• Udzielanie pierwszej pomocy



• Bezpieczeństwo własne

• Ochrona osobista (rękawiczki, maska, okulary)

• Ilość poszkodowanych

• Ilość potrzebnego sprzętu środków

• Mechanizm urazu



Ocena bezpieczeństwa
Musisz wiedzieć:

1. Co się stało?

• zaangażuj do tego swoje zmysły

• porozmawiaj z poszkodowanym

• indywidualnie porozmawiaj z świadkami zdarzenia

2. Jakie są zagrożenia?

• dla Ciebie

• poszkodowanego

• osób postronnych



Ćwiczenie



Łańcuch przeżycia 



Rozpoznawania stanu zagrożenia życia 

• Reaguje?

• Oddycha? Nie 
więcej niż 10s



Reaguje

• Halo?

• Jak masz na imię? 

• Co się stało?

• Otwórz oczy?

• „Żyjesz”?



Jeśli reaguje

• Zostaw w pozycji , w której go zastałeś, o ile 
nie zagraża mu żadne niebezpieczeństwo,

• Dowiedz się jak najwięcej o stanie 
poszkodowanego i wezwij pomoc, jeśli będzie 
potrzebna

• Regularnie oceniaj jego stan



Jeśli nie reaguje 

• Głośno zawołaj o pomoc

• Odwróć 
poszkodowanego na 
plecy a następnie 
udrożnij drogi 
oddechowe, wykonując 
odgięcie głowy do tyłu i 
uniesienie żuchwy.



Jeśli nie reaguje 5
• Utrzymując drożność dróg oddechowych sprawdź 

oddech używając do tego 3 zmysłów 

- Widzę 

- Słyszę 

- Czuję 

• Zdecyduj czy oddech jest prawidłowy, 
nieprawidłowy czy nieobecny.

- Gasping - głośne westchnięcia , słaby oddech



Rozpocznij RKO 

• Poproś o wezwanie pomocy oraz przyniesienie 
AED(jeśli dostępne)

• Jeśli jesteś sam użyj tel. komórkowego

• Rozpocznij uciskanie kl. Piersiowej w 
schemacie 30 uciśnięć 2 oddechy 

• 30:2



Schemat RKO
Oceń bezpieczeństwo

Oceń przytomność

Wołaj o pomoc

Udrożnij drogi oddechowe

Oceń oddech

Zadzwoń 112, 999

30 uciśnięć klatki piersiowej

2 oddechy ratownicze



Sprawdzenie reakcji

• Halo !

• Jak masz na imię?

• Co się stało?



Udrożnij drogi oddechowe

• Jedna ręka na czole

• Druga ręka na żuchwie



Brak drożności= brak oddechu

• Zapadający się język 
blokuje drożność dróg 
oddechowych

• Odgięcie głowy, 
uniesienie podbródka 
lub (uraz) wysunięcie 
żuchwy „otwiera” drogi 
oddechowe



• Osoby bez wykształcenia medycznego 
powinny udrażniać drogi oddechowe za 
pomocą odgięcia głowy i uniesienia żuchwy

• Poszkodowani: urazowi i nieurazowi



Ocena oddechu

• Ruchy klatki piersiowej? 
WIDZĘ

• Szmery oddechowe 
słyszalne przy ustach 
(zbliżenie ucha) SŁYSZĘ

• Wyczuwalność ruchów 
powietrza przy ustach 
(zbliżenie policzka) CZUJĘ



Wykonuj schemat 30:2

• Uklęknij obok 
poszkodowanego

• Ułóż nadgarstek jednej ręki 
na ŚRODKU klatki piersiowej

• Ułóż nadgarstek drugiej ręki 
na już położonym

• Upewnij się, że będziesz 
wywierać nacisku na żebra, 
nadbrzusze i dolny koniec 
mostka poszkodowanego



2 oddechy 

• faza wdmuchiwania 
powietrza powinna trwać 
ok. 1 s (jak przy naturalnym 
oddychaniu)

• Poczekaj na wydech!!!

• Między oddechami- unieś 
głowę, obserwuj ruchy 
klatki piersiowej 
(potwierdzenie skutecznej 
wentylacji), nabierz nową 
porcję powietrza



Ćwiczenia Praktyczne
Oceń bezpieczeństwo

Oceń przytomność

Wołaj o pomoc

Udrożnij drogi oddechowe

Oceń oddech

Zadzwoń 112, 999

30 uciśnięć klatki piersiowej

2 oddechy ratownicze



Czynności te wykonuj seriami

30 uciśnięć - 2 wdmuchnięcia

Jak długo wykonywać resuscytację?

• do czasu powrotu oznak krążenia,
• do przyjazdu kwalifikowanej służby,
• do momentu utraty sił,
• do kiedy ktoś nas nie zmieni. 

• Jeżeli u poszkodowanego powrócą oznaki krążenia przerwij resuscytację i 
postępuj jak z poszkodowanym nieprzytomnym.



W postępowaniu resuscytacyjnym w zależności od 
wieku poszkodowanego dokonano podziału na:

dorosłego – jest to osoba powyżej 8 lat, 30:2

dziecko – osoba między 1-szym rokiem do okresu 
pokwitania 5 wdechów ratowniczych 30:2,

niemowlę – do 1-go roku życia. 5 wdechów 30:2



Resuscytacja u dzieci i ofiar utonięcia

• Wykonaj 5 początkowych oddechów 
ratowniczych przed rozpoczęciem uciskania 
klatki piersiowej 

• Jeżeli działasz sam, prowadź RKO przez minutę 
zanim udasz się po pomoc

• U dzieci uciskaj mostek na głębokość jednej 
trzeciej wymiaru przednio-tylnego klatki 
piersiowej używając jednej lub obu rąk



Pamiętaj 

• Bezpieczeństwo własne przede wszystkim

„Dobry ratownik to żywy ratownik”

• Bezpieczeństwo miejsca zdarzenia

• Ryzyko transmisji zakażenia – TBC, WZW, HIV 
(?)

• Nigdy nie zaniechaj udzielenia pomocy! Stosuj 
przynajmniej masaż serca 100/min.



Utrata przytomności

Nieprzytomny to taki poszkodowany, który nie reaguje na bodźce zadawane przez 
ratującego tj. głośne pytania, klepnięcie w ramiona.

Największe zagrożenia: 

 nie reaguje na utrudnienia w oddychaniu
 zapadający się język uniemożliwiający oddychanie,
 głęboka utrata przytomności może spowodować

zatrzymanie oddychania.



Pozycja bezpieczna

1. 2.

3.

4.



Uwagi:

 przed ułożeniem poszkodowanego, zdejmij okulary,  
jeżeli posiada, oraz sprawdź kieszenie w spodniach, 
czy nie ma tam jakiś twardych przedmiotów

 jeżeli poszkodowany musi być ułożony w tej pozycji 
dłużej niż 30 minut, to po tym czasie odwróć go na 
drugi bok
 w pozycji tej układaj również nieprzytomne dzieci
 kobiety w ciąży układaj jedynie na lewym boku

Pozycja bezpieczna



Ćwiczenia Praktyczne

Pozycja Bezpieczna



AED



PRZERWA 



Algorytm postępowania 
w zadławieniu

Niedrożność dróg oddechowych dzielimy na:

• Łagodną(częściową)

Może mówić, kaszleć          

• Ciężką(całkowitą) 

Nie może mówić, 
oddychać może kiwać 
głową, 

nie może oddychać,

cisza/ próby kaszlu/ 

nieprzytomny



Algorytm Zadławienia - Łagodna

• Jeżeli poszkodowany jest przytomny 

- zachęta do kaszlu!!!

- kontynuuj do momentu pogorszenia się stanu 
poszkodowanego i wystąpienia 
nieefektywnego kaszlu lub do usunięcia ciała 
obcego.



Algorytm Zadławienia –Ciężka

• Pacjent NIEPRZYTOMNY 

Rozpocznij RKO 30:2

• Pacjent przytomny 

- 5 uderzeń w okolicę 
miedzy łopatkową

- 5 uciśnięć nadbrzusza 

(manewr Heimlicha) 



Algorytm Zadławienia 
• Kaszel Nieefektywny

- Przytomny 

 5 uderzeń w okolicę 
miedzyłopadkową

 5 uciśnięć kl. piersiowej u 
niemowląt (pow.1r.z)

5 uciśnięć nadbrzusza u dzieci do 
1 r.z

• Nieprzytomny

- udrożnij drogi oddechowe 5 
oddechów – rozpocznij RKO

• Kaszel efektywny

- zachęcaj do kaszlu

kontynuuj ocenę do

momentu pogorszenia

się stanu poszkodowanego 

i wystąpienia

nieefektywnego  kaszlu

lub usunięcia ciała obcego



Porażenie Prądem Elektrycznym
• Porażenie prądem jest wynikiem przepływu energii 

elektrycznej przez ciało człowieka.

• Porażenie prądem może doprowadzić jedynie do 
chwilowej utraty przytomności, a w skrajnych 
przypadkach nawet do śmierci.

• Najczęściej dochodzi do porażenia prądem o napięciu 
220V, płynącym w domowych instalacjach elektrycznych.

• Jeśli do porażenia doszło na wolnym powietrzu, np. 
wskutek zerwania sieci elektrycznej, w pierwszej 
kolejności zadbaj o swoje bezpieczeństwo i nie podchodź 
do elementów linii przesyłowej na odległość mniejszą niż 
5 m.



Porażenie prądem - przyczyny

l
• Do porażenia prądem elektrycznym dochodzi 

najczęściej wskutek niewłaściwego 
posługiwania się elektrycznym sprzętem 
gospodarstwa domowego np.??

• dotykania mokrymi rękoma podłączonego do 
sieci sprzętu albo suszenia włosów suszarką 
podczas kąpieli.



Porażenie prądem - objawy

• Zwykle utrata przytomności

• Upadek na ziemię-podłogę

• Przykurcz rąk i dłoni- przewód elektryczny w 
dłoni

• Oparzenie – niekiedy rozległe 



Porażenie prądem - skutki
• Skutki zetknięcia ze źródłem prądu 

elektrycznego zależą od wielu czynników, 
takich jak:

• rodzaj prądu - porażenie może nastąpić w 
wyniku kontaktu z prądem stałym lub prądem 
przemiennym(gniazdka), który jest bardziej 
niebezpieczny od stałego(baterie)

• czas działania prądu - jeżeli czas przepływu 
prądu przez ciało nie przekracza 0,5 s skutki 
nieznaczne.



Porażenie prądem - skutki

• droga przepływu - najbardziej niebezpieczne 
są rażenia, przy których prąd przepływa drogą 
ręka - plecy, ręka - ręka lub ręka – nogi

• temperatura i wilgotność skóry - skóra 
wilgotna stawia znacznie mniejszy opór niż 
skóra sucha, ponieważ wilgoć jest dobrym 
przewodnikiem elektryczności. Prąd przepływa 
wtedy swobodnie przez ciało.



Skutki cd

• Zwichnięcia

• Złamania

• Oparzenia

• Migotanie Komór

• NZK

• Martwica 

• Zwęglenia

• Zatrzymanie oddechu



Pierwsza Pomoc - porażenie

• BEZPIECZEŃSTWO

• Odłącz źródło zasilania – bezpieczniki, wtyczkę 
z gniazdka

• jeśli jest przytomny i nie wymaga pilnej 
interwencji na miejscu, czekaj na karetkę

• nieprzytomny, ale oddycha, krążenie jest 
zachowane i jednocześnie można wykluczyć 
uraz kręgosłupa i wstrząs, ułóż go w pozycji 
bocznej bezpiecznej



Pierwsza Pomoc - porażenie

• poszkodowany nie oddycha, jest nieprzytomny

rozpocznij  RKO – Resuscytacje Krążeniowo 
Oddechową.

• W schemacie 30:2 

• Wezwij karetkę pogotowia i przynieś AED 



Drgawki 
• Przyczyny 

 Epilepsja

Hipoglikemia 

 Zatrucia (lekami, narkotyki, tlenek węgla, alkoholem)

 Porażenie prądem elektrycznym

Uraz głowy 

Udar mózgu (zawał/wylew)

Gorączka - u dzieci



Rozpoznanie napadu drgawek:

- nagły upadek na ziemię,

- utrata świadomości,

- kurczowe ruchy lub skurcze całego albo poszczególnych części 
ciała,

- wypływ z jamy ustnej śliny (czasami krwisto podbarwionej 
w wyniku przygryzienia języka),

- często bezwiedne oddanie moczu,

- po zaprzestaniu drgawek utrzymujący się przez krótki okres czasu 
brak świadomości lub dezorientacja (stan splątania), przy 
zachowaniu normalnego oddechu,

- później niepamięć wsteczna co do zdarzenia.



Postępowanie w czasie ataku drgawek:

• zabezpieczyć głowę poszkodowanego przed dodatkowymi urazami,
• stan ten może trwać kilka minut, a atak może się powtórzyć   kilkakrotnie!  

Po ataku:

• usuń ślinę i wymiociny z jamy ustnej poszkodowanego,
• rozluźnij ciasne części ubrania,
• ułóż poszkodowanego w pozycji bezpiecznej,
• regularnie kontroluj czynności życiowych,
• zapewnij komfort psychiczny i termiczny,
• wezwij pogotowie.



Drgawki u dzieci

• Temperatura??

• Chłodny okład na czoło kl. Piersiową

• Czopek obniżający gorączkę

• Udaj się do lek POZ-u / SOR



Rany i Krwotoki
• Rodzaje: Zewnętrzny -- Wewnętrzny 

• Rodzaje: Tętniczy, Żylny, 
Kapilarny(włośniczkowaty)

Tętniczy- Krew „żywo” czerwona wypływa 
pulsacyjnie

Żylny- krew ciemno czerwona, wypływa stałym

strumieniem 

 Kapilarny krew mieszana stały wypływ krwi



Krwawienie Postępowanie 

Bezpieczeństwo  ( rękawiczki)

• Opatrunek może uratować życie!

• Opatrunek      na ranę Metoda 3 U

• Ucisk –bezpośredni na ranę

• Uniesienie- krwawiącej kończyny

• Unieruchomienie – krwawiącej kończyny



Krwotoki zewnętrzne

Sposoby tamowania :

 bezpośredni ucisk na ranę



Krwotoki zewnętrzne

Sposoby tamowania :

 bezpośredni ucisk na ranę

OPATRUNEK 

UCISKOWY



Krwotoki zewnętrzne

Sposoby tamowania :

 bezpośredni ucisk na ranę

OPATRUNEK 

UCISKOWY



Krwawienie Postępowanie 

• Całkowita amputacja 

• Zabezpieczenie kikuta (worek + worek z lodem)

• Amputacja- tamowanie krwotoku  Najlepiej 
miejscowe, opatrunkiem uciskowym,(3U)

• w razie niepowodzenia należy założyć na wysokości 
ramienia szeroką opaskę uciskową (np. aparat do 
pomiaru RR), należy odnotować czas niedokrwienia!  
Nie wolno stosować opaski Esmarcha. 



Krwawninie 

• NIE WOLNO

• Wyciągać z rany ciał obcych

• Używać do dezynfekcji jodyny, spirytusu

• Odrywać opatrunków bezpośrednio z rany



Ciało obce w ranie



Urazy Kostno-Stawowe

• Aby prawidłowo ocenić rozległość możliwych 
obrażeń układu kostno-stawowego należy znać 
mechanizm urazu

• Najczęstszymi urazami układu kostno-
stawowego są:złamania(otwarte 
i zamknięte), skręcenia i zwichnięcia



Złamania

• ból, znacznie nasilający się przy próbie ruchu

• deformacja i pogrubienie kończyny w skutek 
wewnętrznego krwotoku

• nienaturalne ułożenie kończyny

• nienaturalna ruchomość kończyny

• wyczuwalne lub słyszalne w trakcie 
manipulacji kończyną tarcie odłamów kości



Złamania - Pomoc
• Należy zadbać o własne bezpieczeństwo

• Należy ocenić stan świadomości poszkodowanego

• Należy ocenić ABC

• Należy unieruchomić złamaną kończynę w pozycji 
zastanej przy pomocy chusty trójkątnej, ubrania, 
plecaków itp.

• Należy powiadomić zespół ratownictwa 
medycznego





Oparzenie

Uszkodzenie skóry wywołane czynnikiem: termicznym, elektrycznym, chemicznym.

Są trzy stopnie oparzeń:

stopień I – objawem jest zaczerwienienie skóry (rumień), obrzęk i uczucie     
pieczenia.

stopień II – na zaczerwienionej i obrzękniętej skórze pojawiają się pęcherze z 
płynem surowiczym, towarzyszy temu ostry ból.

stopień III – niebolesny, cechuje się martwicą skóry, a także uszkodzeniem  
tkanek położonych głębiej (mięśnie, ścięgna). Skrajną postacią 
oparzenia jest zwęglenie tkanek



Oparzenia

I STOPIEŃ

Miejsce oparzone jest
zaczerwienione, obrzęknięte i
bolesne. Rzadko istnieje
zagrożenie życia. Oparzenie
takie może być skutkiem

działania słońca



Oparzenia

II STOPIEŃ

Miejsce oparzone jest mocno
zaczerwienione, obrzęknięte i
bolesne. Pojawiają się pęcherze
wypełnione płynem. Dookoła
miejsc z pęcherzami skóra jest

mocno zaczerwieniona.



Oparzenia

III STOPIEŃ

Miejsca oparzone są czarne lub
białe, nie są bolesne. Często
wokół oparzeń III stopnia
znajdują się bolesne oparzenia I
i II stopnia



Postępowanie:

 zdjąć z dłoni lub stopy pierścionki, obrączki, bransolety, itp.

 oparzone miejsce schładzaj chłodną wodą, kierując strumień powyżej rany,    
zasada 15 tzn. temp wody 15 C z odległości 15 cm od 

powierzchni oparzonej co najmniej przez 15 min (w przypadku 
oparzenia oka okres ten jest dłuższy),

 na ranę załóż jałowy opatrunek (nie może on uciskać rany),

 w przypadku oparzenia oka opatrunek wykonaj na obie gałki oczne,

 pęcherzy z płynem surowiczym nie przebijaj,

 zapewnij poszkodowanemu komfort termiczny i psychiczny,

 wezwij pogotowie.



Ból w klatce piersiowej czy to  
zawał??

• Typowe objawy towarzyszące OZW to 
promieniujący ból w klatce piersiowej, 
duszność oraz wzmożona potliwość,

• jednakże u pacjentów w podeszłym wieku, 
kobiet lub u chorujących na cukrzycę mogą 
wystąpić nietypowe objawy, lub objawy 
niespecyficzne,

• Żaden z tych objawów nie może być jedyną 
podstawą rozpoznania OZW!!!!



Zawał mięśnia sercowego

• W Polsce każdego dnia około 300 osób 
ma zawał serca. Nie zawsze jego objawem jest 
ostry ból w klatce piersiowej



• Zawał serca (mięśnia sercowego) może mieć 
różne objawy. Zawał serca stwierdza się 
wtedy, gdy dochodzi do zamknięcia (zatkania) 
blaszką miażdżycową naczynia wieńcowego, 
czyli tętnicy doprowadzającej do serca 
utlenowaną krew. Ta część mięśnia sercowego, 
do której nie dochodzą krew i tlen, ulega 
wówczas martwicy.

• Objawy dzielimy na subiektywne i obiektywne 



• Subiektywne

• Ból w kl. Piersiowej 
trwający ponad 20 min.

• piekący, dławiący, 
rozpierający, 
promieniujący do szyi, 
żuchwy, lewej kończyny 
górnej, a także na 
brzuch i plecy.

• duszność

• Obiektywne

• Bladość

• Lepki pot, spadek RR, 
Wzrost Tętna, mdłości 
wymioty, zawroty 
głowy, kołatanie serca,



Miejsca występowania bólu              
w klatce piersiowej



Zatrucie Tlenkiem Węgla

• Tlenek węgla nazywany czadem o oznaczeniu 
chemicznym CO jest silnie trującym gazem, 
jest bezwonny, bezbarwny i 
bezszelestny. Powstaje wskutek 
nieprawidłowego spalania się paliw np. gazu, 
węgla, koksu, nafty, drewna.



Objawy zatrucia

• Początkowe objawy zatrucia tlenkiem węgla są 
podobne do grypy, bez gorączki.

• Ból głowy

• Zawroty głowy

• Nudności

• Wymioty

• Zaburzenia równowagi i orientacji

• Osłabienie



Objawy CD

• Znużenie

• Tachykardia (przyspieszenie akcji serca 
powyżej 100 uderzeń na minutę )

• Zaburzenia rytmu serca

• Spadek ciśnienia tętniczego

• Zaburzenia świadomości

• Śpiączka

• Drgawki



Pierwsza pomoc

• Zapewnij natychmiast dopływ świeżego 
powietrza. Otóż okno, drzwi przewietrz 
pomieszczenie.

• Jak najszybciej opuść pomieszczenie w którym 
jest tlenek węgla ( czad )

• Ułatw oddychanie osobie poszkodowanej. 
Rozluźnij odzież osoby poszkodowanej.

• Wezwij służby profesjonalne do pomocy ( straż 
pożarną 998, pogotowie ratunkowe 999)



• Jeśli osoba poszkodowana nie oddycha 
rozpocznij reanimację, ale wykonując tylko 
uciski klatki piersiowej w tempie 100-120 na 
minutę. Nie wykonuj sztucznego oddychania 
jeśli nie posiadasz sprzętu medycznego � worka 
samorozprężalnego np. typu ambu.



PYTANIA???



www.kursmed.pl

• Dziękujemy za uwagę


