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Praktyczny poradnik w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 

 

Stan chorobowy (kolumna pierwsza) uporządkowano wg kolejności alfabetycznej 

Stan chorobowy Charakterystyka, objawy Sposób udzielenia pierwszej pomocy 

1 2 3 

Amputacja 

urazowa 

Odcięcie kończyny górnej lub dolnej na skutek zdarzenia, 

wypadku 

Zabezpieczamy kikut opatrunkiem uciskowym, tamujemy krwotok, transportujemy 

wraz z amputowaną częścią do lekarza. Amputowaną część wkładamy do suchego 

(najlepiej foliowego i sterylnego) worka, a następnie ten worek wkładamy do naczynia 

z zimną wodą i lodem (może być do większego worka foliowego wypełnionego zimną 

wodą i lodem, nigdy samym lodem) 

Astma oskrzelowa 
Objawy: duszności, kłopoty z oddychaniem, świszczący, długi 

kaszel, przyśpieszone tętno, niepokój, trudności z mówieniem 

Wywiad, podać leki (chory powinien je mieć przy sobie), pozycja półsiedząca, 

pochylenie do przodu 

Atak serca 

(zawał) 

Martwica fragmentu mięśnia sercowego wskutek zatkania 

naczynia wieńcowego. Spowodowana najczęściej chorobą 

wieńcową. Objawy: silny, piekący ból za mostkiem (niezależny 

od oddechu), promieniuje w lewą stronę; duszności, bladość, 

osłabienie, niepokój, lęk, objawy wstrząsu, może dojść do 

utraty przytomności z zatrzymaniem akcji serca 

Pomagamy w zażyciu leków chorego (jeżeli jest przytomny), uspokojenie, pozycja 

półsiedząca, komfort psychiczny i termiczny, (wzywając pomoc używamy pojęcia: ból 

w klatce piersiowej) 

Ciało obce w oku Elementy obce w oku 

Po odchyleniu powieki usuń rąbkiem sterylnego gazika lub czystej chusteczki – jeśli 

ciało obce jest na wewnętrznej stronie górnej powieki – naciągnij ją na dolną i poproś 

poszkodowanego by szybko otworzył oko – rzęsy powinny usunąć to ciało. 

Jeśli ciało obce jest wbite – nie usuwaj go, zakryj poszkodowanemu obydwoje oczu 

i zorganizuj transport do lekarza okulisty 

Ciało obce 

w tchawicy 
Kawałki pokarmu lub innych przedmiotów w tchawicy Postępujemy jak przy zadławieniu 

Ciało obce 

w uchu 
Kawałki materiału, zwitki waty i innych przedmiotów w uchu 

Jeśli są widoczne i mają luźne końce – możesz usunąć małą pęsetą. Ciało obce 

w uchu nie jest groźne, groźne mogą być natomiast skutki nieumiejętnego usunięcia, 

dlatego lepiej pozostaw to laryngologowi 
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Ciało obce 

w gardle 
Kawałki pokarmu lub innych przedmiotów w gardle 

Sprowokuj wymioty aby ciało obce wydostało się na zewnątrz. Jeżeli połknięty 

przedmiot nie ma ostrych krawędzi – próbujemy przemieścić go do żołądka – podaj 

ratowanemu duże ilości płynów albo chleba bez skórki 

Ciało obce 

w nosie 
Kawałki przedmiotów w nosie 

Namów poszkodowanego do wydmuchania nosa; jeśli ciało obce wystaje, możesz 

próbować je wyciągnąć za pomocą  pęsety. Przy braku efektów lub jeśli ciała obcego 

nie widać – należy udać się do laryngologa 

Drgawki Objawy: drgawki, ślinotok, rozluźnienie mięśni zwieraczy 

Usuwamy niebezpieczne przedmioty, trzymamy głowę na stopie i udrażniamy drogi 

oddechowe, pozycja boczna ustalona (jeżeli się da), kontrola ABC, do 10 min osoba 

powinna odzyskać przytomność, jeżeli nie, wzywamy pogotowie, przykrywamy (nie 

trzyma moczu – chronimy prywatność poszkodowanego) 

Krwotok 

Gwałtowna utrata krwi w jej pełnym składzie na skutek 

choroby (na przykład gorączki krwotocznej) lub urazu naczyń 

krwionośnych 

Ucisk rany, wezwanie pogotowia lub szybki transport na izbę przyjęć  

Krwotok z nosa Obfity wypływ krwi z nosa 

Pozycja półsiedząca i głowa lekko pochylona do przodu, przedmuchujemy nos, 

mówimy poszkodowanemu, żeby nie przełykał krwi, uciskamy dziurki (ok. 10 min.), 

jeżeli krwawienie trwa dłużej niż 10 minut, nie przedmuchujemy, ponownie uciskamy 

„skrzydełka”, kontakt z lekarzem 

Krwotok z tętnicy 

szyi 
Najpoważniejszy rodzaj krwotoku Ucisk nawet przy braku tętna i oddechu, najpierw tamujemy krwotok 

Krwotoki kończyn 

Cechą jest działanie skurczu naczyniowego – zaciśnięcie się 

naczyń krwionośnych. Może trwać od kilku sekund do kilku 

minut 

Kończyna do góry, opatrujemy, unieruchamiamy, opaska zaciskowa: min. 6 cm, 

zapisujemy godzinę założenia, zakładamy tylko na kości udowej i kości ramiennej. 

Stosujemy przy krwotokach, których nie możemy powstrzymać, zmiażdżeniach. Nie 

zdejmujemy opaski zaciskowej 
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Nagły wstrząs 

kliniczny 

Stan zagrożenia życia, w którym na skutek dysproporcji 

między zapotrzebowaniem a dostarczeniem odpowiedniej 

ilości tlenu i substancji odżywczych do komórek organizmu 

dochodzi do upośledzenia funkcji i niewydolności wielu 

narządów. Może prowadzić do utraty przytomności, 

niewydolności wielonarządowej, a nawet zgonu. Główne 

przyczyny: reakcja uczuleniowa, krwotoki, zranienia, urazy, 

przestraszenie, zdenerwowanie, udary, substancje chemiczne, 

ostry zespół wieńcowy, miażdżyce, szok termiczny. Objawy: 

bladość skóry, perlisty pot, brak oznak krążenia na obwodzie 

(dłoniach, stopach), zaburzenia świadomości, szybki i płytki 

oddech. Wstrząs może pogłębić wszystko to, co go wywołało 

Odizolowanie od czynnika rażącego (opatrywanie krwotoku, uspokojenie itd. – 

niwelowanie powodu wstrząsu), komfort; pozycja przeciwwstrząsowa: nogi unieść na 

wys. ok. 40 cm, np. na krześle, odchylenie głowy do tyłu, kontakt z lekarzem 

 

Wyjątek: zawał 

Odma opłucna 

Obecność powietrza w klatce piersiowej, w jamie opłucnej 

powodująca zmianę ciśnień (powietrze naciska na płuca, 

zaczynają się kurczyć). Objawy: duszności, zaróżowiona piana 

z rany, ew. rana, zaburzenia świadomości, zagrożenie 

wstrząsem 

Ciała obcego nie wyciągamy, unieruchamiamy, na ranę gaza wyjałowiona, ew. czysty 

materiał, folia (przyklejony przylepcem z 3 stron – trójstronny zastawkowy opatrunek 

pozwala wydostać się powietrzu); jak najszybszy transport do lekarza; przy braku 

otwartej rany natychmiast do lekarza, przy braku oddechu tętna nie sprawdzamy – 

reanimacja 

Omdlenie 

Krótkotrwała utrata przytomności, która statystycznie trwa kilka 

sekund. Jeśli poszkodowany omdlewa w naszej obecności 

można stwierdzić, jak długo trwa. Omdlenie po upływie 30 

sekund traktujemy jako utratę przytomności. Omdlenie 

podczas prawidłowego funkcjonowania organizmu ustaje. 

Przyczyny: niedotlenienie mózgu, szok, ból, zmęczenie, 

nadmiar tlenu, nagła pionizacja (za szybko wstajemy) 

Kontrola funkcji życiowych (ABC), dostarczenie świeżego powietrza (wyniesienie 

z zatłoczonego pomieszczenia, otworzenie okna), szczególną uwagę zwracamy na 

głowę, jej urazy, rozluźniamy ubranie. Pozycja autoprzetoczeniowa (4 kończynowa) 

zapewniająca poszkodowanemu lepszy dopływ krwi do mózgu – unieść kończyny 

górne i dolne powyżej poziomu głowy i tułowia. Uniesione nogi opieramy np. na 

krześle lub też na własnej zgiętej w kolanie nodze. Trzymając ręce poszkodowanego 

możemy kontrolować oznaki krążenia. Jeśli poszkodowany nie odzyskuje 

świadomości, oznacza to iż nie jest to omdlenie. W takim przypadku należy 

postępować jak z chorym nieprzytomnym, czyli udrożnić drogi oddechowe i ułożyć 

w pozycji bocznej ustalonej 
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Oparzenia 

Uszkodzenie skóry, a w zależności od stopni oparzenia także 

głębiej położonych tkanek lub narządów, wskutek działania 

ciepła, żrących substancji chemicznych, prądu elektrycznego, 

promieni słonecznych – UV, promieniowania i innych 

ekstremalnych czynników promiennych. Przy rozległych 

oparzeniach ogólnoustrojowy wstrząs może doprowadzić do 

zgonu. Objawy:  

I Stopień – zaczerwienienia, piekący ból; 

II Stopień – objawy I stopnia, pęcherzyki z płynem 

surowiczym; 

III Stopień – zwęglenie tkanki 

 

Oparzenia ciężkie: twarz – szczególnie oczy i usta, krocze, 

wszystkie oparzenia powyżej 10 % pow. ciała (I, II, III), 

wszystkie oparzenia III stopnia 

 

Za groźne dla życia dla dorosłego człowieka przyjmuje się 

oparzenie II stopnia (i cięższe) obejmujące ponad 18 % 

powierzchni ciała. U dziecka stosuje się regułę dziewiątki 

nieco zmodyfikowaną. Tu wystąpienie ciężkiego wstrząsu 

grozi, gdy powierzchnia oparzenia przekroczy 8 % powierzchni 

ciała 

Zdejmujemy biżuterię, schładzamy pod bieżącą wodą (letnia, chłodna) nie krócej niż 

15 minut, zamiast tego możemy zastosować opatrunek żelowy, dostępne środki 

schładzające, gojące. Musimy uważać na hipotermie (przechłodzenie). Kiedy 

dochodzi do oparzenia szybko ściągamy odzież, żeby nie przylegała. Zakładamy 

opatrunek osłaniający, niczym nie smarujemy, nie przekłuwamy pęcherzy 

(ochładzają). Żywa pochodnia: przewracamy osobę na twarz, tłamsimy ogień od 

głowy do nóg, nie gasimy polarem (topi się). Powierzchnię oparzenia można ocenić 

na miejscu wypadku posługując się tzw. regułą dziewiątki. Powierzchnia dłoni 

odpowiada mniej więcej jednemu procentowi całkowitej powierzchni ciała. Jeżeli 

oparzenie przekroczy 10% powierzchni ciała postępujemy przeciwwstrząsowo. 

U osób dorosłych powierzchnię oparzeń oceniamy według reguły: 

1) oparzenie ręki i głowy ocenia się na 9 % powierzchni ciała; 

2) oparzenia nogi, przedniej strony tułowia oraz pleców – po 18 % powierzchni ciała; 

3) oparzenia genitaliów i wewnętrznej strony dłoni – po 1 % 

U dzieci: 

1) oparzenie głowy oceniamy na 15% powierzchni ciała; 

2) oparzenia nogi 17% powierzchni ciała; 

3) oparzenia przedniej strony tułowia oraz pleców 32% powierzchni ciała; 

4) oparzenia ręki ocenia się na 9% powierzchni ciała; 

5) oparzenia genitaliów i wewnętrznej strony dłoni – po 1% 

U noworodków: 

1) oparzenie głowy oceniamy na 22% powierzchni ciała; 

2) oparzenia nogi 14% powierzchni ciała; 

3) oparzenia przedniej strony tułowia oraz pleców 30% powierzchni ciała; 

4) oparzenia ręki ocenia się na 9,5% powierzchni ciała; 

5) oparzenia genitaliów i wewnętrznej strony dłoni – po 1 % 
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Oparzenia 

chemiczne 
Oparzenia spowodowane substancją chemiczną 

Usuwamy substancję mechanicznie tzw. odruchem chemika: zdmuchujemy, potem 

strzepujemy (w taki sposób, aby substancja chemiczna nie miała kontaktu z pozostałą 

częścią ciała i nie powodowała dalszych oparzeń), pod żadnym pozorem nie 

polewamy wodą!, ostrożnie ściągamy odzież z poszkodowanego, jak najszybciej 

zakładamy opatrunek 

Otarcia naskórka Piekący ból, krwawienie, rana powierzchniowa Przemywamy wodą utlenioną, wodą z mydłem, można przykleić plaster 

Poparzenia oczu Piekący ból, czasowa utrata wzroku Przemywamy bieżącą wodą (od środka do zewnątrz), transport, komfort psychiczny 

Porażenie 

piorunem 
Poparzenie, utrata przytomności Kontrola ABC (może nastąpić zatrzymanie akcji serca) 

Porażenie 

prądem 

niskonapięciowym  

Poparzenie, możliwa utrata przytomności 
Odłączamy źródło prądu (bezpiecznik), odsuwamy poszkodowanego (czymś, co nie 

przewodzi prądu), sprawdzamy czynności życiowe, jeżeli są opatrujemy poparzenie 

Porażenie 

prądem o 

wysokim napięciu 

Porażenie w wyniku przerwania przewodów NN, SN lub WN 

Nigdy nie podchodzimy, pole rażenia może sięgać do 20 metrów. Czując mrowienie 

w stopach, wiemy, że jesteśmy w strefie niebezpiecznej. Wracamy nie odrywając nóg 

od podłoża, by nie wytworzyć łuku między nogami, stopy obok siebie 

Rany głębokie Obecność ciała obcego w ranie, rany płatowe, szarpane 

Nie wyciągamy tylko unieruchamiamy ewentualne ciało obce, nie zasypujemy, nie 

polewamy itd., przemywamy bardzo zabrudzone czy zabłocone. Na ranę kładziemy 

wyjałowioną gazę lub czysty materiał, opatrujemy zranienie, unieruchamiamy 

kończynę (do góry), kontaktujemy się z lekarzem, przy mocnym krwotoku robimy 

opatrunek uciskowy na ranie, gdy przesiąknie, nie zdejmujemy, dodajemy nowy, 

uciskamy mocniej 

Skręcenie 

Uraz polegający na przekroczeniu fizjologicznego zakresu 

ruchu w stawie. Na skutek skręcenia może dojść do 

uszkodzenia torebki stawowej, więzadeł, chrząstki stawowej. 

Objawy: ból, obrzęk, wyższa temp. miejscowa. Główne objawy 

skręcenia to ostry ból w okolicy stawu ograniczający jego 

ruchomość, obrzęk i krwawy wylew w miejscu uszkodzonych 

włókien torebki stawowej, wysięk śród-stawowy 

Okłady, bandażujemy bandażem elastycznym 
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Udar cieplny 

Stan chorobowy wywołany przegrzaniem organizmu, 

najczęściej w wyniku przegrzania głowy i karku przez działanie 

słonecznego promieniowania ultrafioletowego. Może też 

powstać podczas przebywania w dusznej, wilgotnej i gorącej 

atmosferze lub przy nadmiernym wysiłku fizycznym. Skóra nie 

może nadążyć z chłodzeniem organizmu. Objawy: sucha 

zaczerwieniona skóra, wysoka temperatura ciała (nawet 40-

41°C), zaburzenia świadomości, niebezpieczeństwo 

wystąpienia wstrząsu 

Poszkodowanego przenieść lub przejść z nim w chłodne miejsce (jeżeli jest w stanie). 

Robić chłodne okłady lodem zawiniętym w ręcznik, pod pachami i w pachwinie. 

Można również położyć na czoło poszkodowanego chusteczkę czy też ręcznik 

zmoczony w chłodnej wodzie. Wzywamy pogotowie 

Udar mózgu 

Zespół objawów klinicznych związanych z nagłym 

wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia 

czynności mózgu, powstały w wyniku zaburzenia krążenia 

mózgowego i utrzymujący się ponad 24 godziny. Występuje 

najczęściej na skutek zmian naczyniowych (zatkanie, 

niedotlenienie mózgu): udar niedokrwienny – zatkanie 

naczynia, udar krwotoczny – pękają naczynia. Objawy: ból, 

zawroty głowy, nudności, zaburzenia świadomości, sucha 

skóra, przyspieszone tętno, może dojść do omdlenia, 

zaburzenia mowy, niedowład kończyn 

Układamy poszkodowanego w cieniu, w pozycji półsiedzącej, podajemy napoje, 

stosujemy chłodne okłady, wzywamy pogotowie 

Urazy brzucha 
Objawy: ból, zasinienie (krew gromadzi się pod skórą), twardy 

brzuch (obrona mięśniowa) 

Nie karmimy, nie poimy, postawa taka jak osobie wygodnie (podkurczone nogi), 

udrożnienie dróg, jeżeli nieprzytomny – boczna ustalona z podkurczonymi nogami, 

komfort psychiczny i termiczny. Nie robimy żadnych okładów 

Urazy kręgosłupa Ograniczona ruchliwość w obrębie uszkodzenia, ból 

Kręgosłup szyjny stabilizujemy, wypełniamy ew. krzywizny ciała, nie przemieszczamy, 

nie ruszamy, jeżeli transport jest konieczny to na czymś płaskim (przenoszenie 

metodą jak największej ilości rąk), dbamy o komfort psychiczny i termiczny 

Urazy miednicy Ograniczona ruchliwość w obrębie uszkodzenia, ból 
Nie ruszamy, nie wiążemy „ósemki” na kostkach, gdy transport jest konieczny, 

postępujemy tak jak w przypadku urazu kręgosłupa 

Urazy stawów Ograniczona ruchliwość w obrębie uszkodzenia, ból Unieruchomienie  
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Urazy 

wewnętrzne 

głowy 

Objawy: zaburzenia świadomości, czujemy guz, deformację, 

krwotok, wyciek z uszu, zaburzenia pamięci, ew. wymioty, 

zawroty głowy 

Pozycja półsiedząca, niezwłocznie wzywamy pogotowie, stabilizacja odcinka szyjnego 

Utrata 

przytomności 

Stan zaburzenia świadomości w którym osoba nie reaguje na 

żadne bodźce zewnętrzne. Osoba całkowicie nieprzytomna nie 

wykazuje żadnej reakcji na polecenia, nawet na silne bodźce 

bólowe. Są różne etapy utraty przytomności – od lekkich, po 

ciężkie (np. śpiączki). Stan nieprzytomności utrzymuje się 

przez dłuższy czas. Utrata przytomności jest groźniejsza od 

omdlenia, ponieważ wyłączają się wszystkie funkcje ochronne 

organizmu. Jest szczególnie niebezpieczna, gdy zauważamy 

wiotczenie mięśni lub zapadanie się języka. Przyczyny: 

choroby, zaburzenia ukrwienia mózgu, zaburzenia regulacji 

cieplnej, zatrucia, zaburzenia wewnętrzne (np. niewydolność 

nerek, niewydolność wątroby), niedobór lub nadmiar 

składników fizjologicznych (np. cukrów - hipoglikemia lub 

hiperglikemia), urazy mechaniczne i krwawienie spowodowane 

urazem, skrajne przeżycia natury psychicznej 

Kontrola funkcji życiowych ABC. 

Rozluźniamy ubranie 

Układamy w pozycji bezpiecznej (zapewnia stabilizację, zapobiega aspiracji 

wymiocinami, jest wygodna) 

Utrata 

świadomości 

u cukrzyka 

Cukrzyca to niewłaściwa gospodarka cukrowa w organizmie. 

Stan cukrzyka jest podobny jak przy upojeniu alkoholowym 

Sprawdzić czy chory nie ma glukometru przy sobie, czy nie ma śladów kłucia na 

palcach, cukrzycy mogą mieć bransoletki, dokumenty lub inne oznakowania 

informujące o chorobie (szukając ich prosimy kogoś by patrzył nam na ręce). Jeżeli 

poszkodowany jest przytomny, współpracujemy z nim, podajemy coś do picia; osoba 

nieprzytomna: pozycja boczna ustalona i wzywamy lekarza 
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Zadławienie 

Zadławienie (zakrztuszenie) oznacza czasową utratę 

możności oddychania na skutek przeszkody (przedmiotu), 

która przypadkowo znalazła się w układzie oddechowym (np. 

w tchawicy) 

Dorośli: 

1) nakłaniamy do kaszlu; 

2) pochylamy osobę w przód, zwijamy dłoń w łódkę i 5 razy uderzamy między 

łopatki; 

3) jeśli to okaże się nieskuteczne po raz kolejny naprzemiennie nakłaniamy do 

kaszlu i uderzamy między łopatki; 

4) uciśnięcia nadbrzusza, jeśli kaszel oraz uderzenia są nieskuteczne – 5 razy. Nie 

stosujemy uciśnięć nadbrzusza u kobiet w ciąży, nieprzytomnych i osób otyłych; 

5) gdy dochodzi do utraty przytomności bez zachowanego oddechu przystępujemy 

do ucisków klatki piersiowej (jak przy RKO) 

Dziecko: przekładamy dziecko przez kolano, uderzamy między łopatki 

Niemowlak: 

1) kładziemy niemowlę na ręce plecami do góry; 

2) dłonią obejmujemy główkę (brodę); 

3) kładziemy całą rękę z dzieckiem na kolanie; 

4) uderzamy między łopatki (z wyczuciem) 

Zapalenie 

wyrostka 

robaczkowego 

Ostre lub przewlekłe schorzenie spowodowane zapaleniem 

wywołanym najczęściej zatrzymaniem treści pokarmowej w 

wyrostku. Objawy zapalenia: silne bóle w okolicach prawego 

biodra, w dolnym prawym kwadracie brzucha, dość trudne do 

zlokalizowania (ból zwiększa się przy zgięciu prawej nogi, 

nasila się przy próbach poruszania się, głębszych oddechach i 

kaszlu), ból promieniuje na cały brzuch, objawy prawie 

identyczne jak przy anginie, obrona mięśniowa, ból po 

zwolnieniu ucisku (objaw Blumberga), brak łaknienia, nudności 

(niekiedy nie występują), wymioty (80% chorych), 

przyspieszone tętno, wzrost temperatury ciała, u dzieci często 

biegunka i wzdęcie, zaparcia i zatrzymanie gazów, częste 

oddawanie moczu 

W przypadku podejrzenia zapalenia wyrostka należy zapewnić komfort osobie, 

podkurczyć nogi i wezwać pogotowie. Zalecane jest leczenie operacyjne 



9/10 

 

Zatrucia przez 

drogi oddechowe 

Objawy: mroczki przed oczami, nudności, zawroty głowy, 

omdlenia, wymioty 

Wchodzimy do pomieszczenia na bezdechu, wchodzimy z asekuracją drugiej osoby, 

nie zapalamy światła, nie palimy ognia, wynosimy poszkodowanego na powietrze, 

kontakt z lekarzem 

Zatrucia przez 

skórę 

Objawy: mroczki przed oczami, nudności, zawroty głowy, 

omdlenia, wymioty 

1) okłady z altacetu lub sody oczyszczonej (podajemy wapno w razie ukąszenia); 

2) kleszczy nie smarujemy; 

3) dezynfekujemy miejsce; 

4) ukąszenie przez żmiję – zakładamy opaskę uciskową 10 cm nad ukąszeniem; 

5) ew. opatrunek, kończynę unieruchamiamy, układamy poniżej poziomu serca; 

staramy się, aby organizm minimalnie pracował; 

6) przeprowadzamy wywiad 

Zatrucie 

Zespół objawów chorobowych wywołanych działaniem na 

organizm substancji trującej podanej w szkodliwej dla niego 

dawce. Rodzaje: 

1) zatrucie przypadkowe (omyłkowe przyjęcie trucizny, 

skażenie środowiska – gaz, czad), 

2) zatrucie umyślne (leki, narkotyki), 

3) zatrucie chorobowe (bakteryjne, ciążowe), 

4) zatrucie przemysłowe (skażenie środowiska pracy) 

Nie robimy czegoś, co może zagrażać naszemu życiu. Izolujemy poszkodowanego od 

trucizny, sprawdzamy oddech, tętno, zabezpieczamy miejsce wypadku 

Zatrucie doustne 
Objawy: mroczki przed oczami, nudności, zawroty głowy, 

omdlenia, wymioty 

Zbieramy dokładny wywiad od poszkodowanego: czym się zatruł, kiedy, gdzie, w 

jakim czasie. Jeżeli do zatrucia doszło „przed chwilą” powodujemy wymioty (jeżeli jest 

nieprzytomny lub przyczyną zatrucia są środki żrące nie robimy tego), zapewniamy 

komfort, kontaktujemy się z lekarzem, zabezpieczamy wymiociny i substancję trującą 

Złamania 

Całkowite przerwanie ciągłości kości. Gdy dochodzi do 

przerwania niecałkowitego uraz określa się jako nadłamanie. 

Podstawowe objawy: patologiczna ruchomość kości, 

nieprawidłowe ułożenie, trzeszczenie odłamów kości, obrzęk, 

ból, krwiak 

Postępowanie w zależności od miejsca i charakteru złamania 
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Złamania kości 

długich 
Ograniczona ruchliwość w obrębie uszkodzenia, ból, obrzęk 

Unieruchamiamy minimum dwa sąsiadujące stawy. Złamanej kończyny nie 

nastawiamy. Pozostawiamy w dotychczasowej pozycji, obkładając kończynę 

podręcznymi przedmiotami (sweter, bluza, koc, torby z zakupami). Można również 

ustabilizować poprzez przywiązanie do drugiej kończyny. Zdrową kończynę 

przesuwamy do kończyny złamanej. Unieruchamiamy za pomocą chust trójkątnych na 

wysokości bioder i kolan. Trzecią chustę zawiązujemy na stopach, tak aby powstała 

„ósemka” (związująca grzbiet jednej stopy oraz podeszwę drugiej i odwrotnie). 

Wypełniamy anatomicznie wolne przestrzenie (pod kolanami i między nogami 

poszkodowanego – koc, bluza, sweter) 

Złamanie 

obojczyka 
Ograniczona ruchliwość w obrębie uszkodzenia, ból, obrzęk Unieruchomienie złamania – temblak, przybandażować do ciała 

Złamanie 

podstawy czaszki 

Specyficzne objawy: miejsca złamania wyczuwalne dotykiem, 

płyn rdzeniowo-mózgowy może wyciekać z uszu, nosa, ust, 

zaburzenia świadomości, sińce okularowe 

Zranienia opatrujemy opatrunkiem osłaniającym, nie uciskowym (tak samo 

postępujemy, gdy wydobywa się krew z uszu lub płyn rdzeniowo-mózgowy), pozycja 

półsiedząca, unieruchamiamy odcinek szyjny kręgosłupa, zakładamy, że może być 

uszkodzony kręgosłup, konieczny kontakt z lekarzem 

Złamanie żeber Ograniczona ruchliwość w obrębie uszkodzenia, ból 

Jeżeli jest złamane jedno żebro nie trzeba opatrywać, ale dla komfortu opatrujemy od 

dołu bandażem elastycznym. Pozycja półsiedząca u przytomnego. U nieprzytomnego 

pozycja boczna ustalona, ciężar ciała opieramy na uszkodzonej stronie, by druga 

swobodnie mogła oddychać. W przypadku złamania kilku żeber usztywniamy 

(unieruchamiamy) najpierw ręką, potem podłużnym i niesztywnym przedmiotem np. 

zeszytem, bandażujemy 

Zwichnięcie 

Chwilowa bądź trwała utrata kontaktu powierzchni stawowych, 

przemieszczenie kości w torebce stawowej lub całkowite 

wyciągnięcie z niej kości. Zwichnięciu może towarzyszyć 

uszkodzenie struktur wewnątrzstawowych (więzadeł, chrząstki, 

łąkotek) oraz naciągnięcie bądź rozerwanie torebki stawowej. 

Staw jest niestabilny, a dodatkowo może dojść do uciskania 

tętnic lub nerwów 

Traktujemy jak złamanie – unieruchamiamy dwie sąsiednie ze stawem kości długie 

 


