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PREZENTACJA POGLĄDOWA 

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Ratownictwa 

„ADIUTARE” 

           S.N.R.R. "ADIUTARE"



           S.N.R.R. "ADIUTARE"



PODSTAWOWE POJĘCIA: 

   Pierwsza pomoc – jest to zespół czynności 

podejmowanych na miejscu zdarzenia w celu 

ratowania osoby będącej w stanie nagłego 

zagrożenia życia lub zdrowia. Czynności 

podejmowane są przez osobę znajdującą 

się w miejscu zdarzenia z wykorzystaniem 

dostępnych przedmiotów i rzeczy np. apteczka, 

telefon, itp. 
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    Miejsce zdarzenia – jest to miejsce / obszar, 
na którym nastąpiło zdarzenie powodujące stan 
nagłego zagrożenia zdrowia i życia osoby 
poszkodowanej. 

PODSTAWOWE POJĘCIA: 
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   Stan nagłego zagrożenia zdrowia – stan 
polegający na nagłym lub przewidywanym,  
w krótkim odstępie czasowym pojawieniu się 
objawów pogorszenia stanu zdrowia, którego 
bezpośrednim następstwem może być poważne 
uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie 
ciała i/lub utrata życia. 

 Stan nagłego zagrożenia zdrowia / życia 
wymagający podjęcia natychmiastowych 
medycznych czynności ratunkowych i leczenia. 

PODSTAWOWE POJĘCIA: 
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 Zespół Ratownictwa Medycznego – jest to 
jednostka systemu ratownictwa medycznego, 
która jest przygotowana do podejmowania 
medycznych czynności ratunkowych 
 w warunkach pozaszpitalnych, oraz jest w 
stanie prowadzić kwalifikowany transport 
poszkodowanego. Wyróżniamy zespoły „P” i „S” 

 „P” – Podstawowy (bez lekarza); 
„S” – Specjalistyczny (z lekarzem) 

 SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy) – jest to 
komórka organizacyjna szpitala, która stanowi 
jednostkę systemu udzielająca świadczeń 
opieki zdrowotnej osobom w stanie nagłego 
zagrożenia zdrowia.  

PODSTAWOWE POJĘCIA: 
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   Łańcuch ratunkowy – jest to zespół czynności 

podejmowanych w odpowiedniej sekwencji po 

wystąpieniu zdarzenia, w wyniku których 

poszkodowany ma największe szanse na 

przeżycie oraz/lub pełną rekonwalescencję. 

 Pominięcie któregoś z ogniw łańcucha 

powoduje jego natychmiastowe zerwanie. 

PODSTAWOWE POJĘCIA: 
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Pierwsza pomoc 

Wezwanie służb 

ratunkowych 

Kwalifikowana pomoc 

medyczna 

Kwalifikowany transport 

medyczny 

Szpitalny Oddział 

Ratunkowy 

SCHEMAT ŁAŃCUCHA RATUNKOWEGO: 
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   Złota godzina – jest to czas, w którym powinny 
zostać podjęte jakiekolwiek z działań 
ratunkowych, prowadzone zarówno przez 
światków zdarzenia jak i wyspecjalizowane 
służby ratunkowe. 

 

PODSTAWOWE POJĘCIA: 

% 
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. 

„UDZIELIĆ PIERWSZEJ POMOCY 

ALBO NIE UDZIELIĆ 

– OTO JEST PYTANIE” 
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USTAWA 

z dnia 6 czerwca 1997 r. 

Kodeks karny. 

(Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997 r.) 

Art. 162. 

UWARUNKOWANIA PRAWNE: 
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§ 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. 

UWARUNKOWANIA PRAWNE: 
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USTAWA  

z dnia 20 maja 1971 r.  

Kodeks wykroczeń.  

(Dz. U. z dnia 31 maja 1971 r.)  

Art. 93. 

UWARUNKOWANIA PRAWNE: 
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§ 1. Prowadzący pojazd, który, uczestnicząc  
w wypadku drogowym, nie udziela niezwłocznej 
pomocy ofierze wypadku, podlega karze aresztu 
albo grzywny.  
 
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia, o którym 
mowa w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia 
pojazdów.  

UWARUNKOWANIA PRAWNE: 
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USTAWA 

z dnia 8 września 2006 r. 

(Dz.U. z 2006r. Nr 191, poz 1410) 

o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym 

UWARUNKOWANIA PRAWNE: 
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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 

UWARUNKOWANIA PRAWNE: 
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PODSTAWOWE CZYNNOŚCI 

RATUJĄCE ŻYCIE 

(BLS) 
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   Osoba omdlała (omdlenie) – jest to krótkotrwała 
(3-4 minuty) utrata przytomności i stopnia 
świadomości na skutek przejściowego 
niedokrwienia mózgu.  

 

 Osoba ratująca osobę omdlałą powinna widzieć 
omdlenie na własne oczy. 

 

 

OMDLENIE: 
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     PRZYCZYNY OMDLEŃ 

 Przebywanie w zamkniętych, dusznych pomieszczeniach, 

 Duże skupiska ludzi, stojących przez dłuższy czas, 

 Silny bodziec psychiczny (Widok krwi; zła wiadomość) 

 Choroby serca i układu krążenia 

 

 OBJAWY OMDLEŃ 
 Bladość i wilgotność powłok skórnych 

 Zwolnienie akcji serca (zwolnienie tętna) 

 Przyspieszony oddech 

 Rozszerzenie źrenic, 

 Utrata przytomności, 

 Urazy spowodowane upadkiem. 

OMDLENIE: 
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OMDLENIE: 
   PIERWSZA POMOC 
 Zabezpieczenie poszkodowanego przed upadkiem 
 Ewakuacja na świeże powietrze, 
 Zastosowanie pozycji p. wstrząsowej 
 Rozluźnienie ubrania pod szyją, 
 Utrzymywanie drożności dróg oddechowych  

i okresowa kontrola oddechu 
 W razie braku powrotu przytomności, zastosowanie  

pozycji bocznej ustalonej, 
 W przypadku powrotu przytomności – stopniowa 

pionizacja 
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 Ocena bezpieczeństwa 

Sprowadzenie osoby na ziemię 

Ocena przytomności 

Udrożnienie dróg oddechowych 

Ocena oddechu 

Zastosowanie pozycji p. wstrząsowej 

Stopniowa pionizacja 

Monitorowanie czynności życiowych 

Stopniowa pionizacja Reakcja na zmiany stanu osoby 

OMDLENIE – SCHEMAT POSTĘPOWANIA: 
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Ocena bezpieczeństwa 

Sprowadzenie osoby na ziemię 

Ocena przytomności 

Udrożnienie dróg oddechowych 

Ocena oddechu 

Zastosowanie pozycji p. wstrząsowej 

Stopniowa pionizacja 

Monitorowanie czynności życiowych 

Reakcja na zmiany stanu poszkodowanego 

OMDLENIE – SCHEMAT POSTĘPOWANIA: 

 

Miejsca zdarzenia 

 

Ratownika 

 

Świadków 

 

Poszkodowanego 
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Ocena bezpieczeństwa 

Sprowadzenie osoby na ziemię 

Ocena przytomności 

Udrożnienie dróg oddechowych 

Ocena oddechu 

Zastosowanie pozycji p. wstrząsowej 

Stopniowa pionizacja 

Monitorowanie czynności życiowych 

Reakcja na zmiany stanu poszkodowanego 

OMDLENIE – SCHEMAT POSTĘPOWANIA: 

Próba złapania 

osuwającej się 

osoby 
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Ocena bezpieczeństwa 

Sprowadzenie osoby na ziemię 

Ocena przytomności 

Udrożnienie dróg oddechowych 

Ocena oddechu 

Zastosowanie pozycji p. wstrząsowej 

Stopniowa pionizacja 

Monitorowanie czynności życiowych 

Reakcja na zmiany stanu poszkodowanego 

OMDLENIE – SCHEMAT POSTĘPOWANIA: 
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Potrząśnij poszkodowanego za barki i głośno 

zapytaj: “Halo! Czy mnie słyszysz?!”; „Czy wszystko dobrze?!” 

Jeżeli poszkodowany zareaguje: 

 Pozostaw go w pozycji w zastanej i dowiedz się co jest nie w 

porządku. Regularnie powtarzaj ocenę poszkodowanego. 
 

 

OMDLENIE – SCHEMAT POSTĘPOWANIA: 
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Ocena bezpieczeństwa 

Sprowadzenie osoby na ziemię 

Ocena przytomności 

Udrożnienie dróg oddechowych 

Ocena oddechu 

Zastosowanie pozycji p. wstrząsowej 

Stopniowa pionizacja 

Monitorowanie czynności życiowych 

Reakcja na zmiany stanu poszkodowanego 

OMDLENIE – SCHEMAT POSTĘPOWANIA: 
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 Jedną rękę ułóż na czole 

poszkodowanego. 

 Dwa – trzy palce drugiej dłoni 

ułóż na żuchwie osoby omdlałej 

 Delikatnie ale zdecydowanie 

odchyl głowę poszkodowanego 

do tyłu. 

 

Jest to rękoczyn czoło - żuchwa. 
 

 

OMDLENIE – SCHEMAT POSTĘPOWANIA: 
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Istota skuteczności rękoczynu czoło - żuchwa. 
 

 

OMDLENIE – SCHEMAT POSTĘPOWANIA: 
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Ocena bezpieczeństwa 

Sprowadzenie osoby na ziemię 

Ocena przytomności 

Udrożnienie dróg oddechowych 

Ocena oddechu 

Zastosowanie pozycji p. wstrząsowej 

Stopniowa pionizacja 

Monitorowanie czynności życiowych 

Reakcja na zmiany stanu poszkodowanego 

OMDLENIE – SCHEMAT POSTĘPOWANIA: 
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OMDLENIE – SCHEMAT POSTĘPOWANIA: 

 Patrz, słuchaj i staraj się 

wyczuć obecność 

PRAWIDŁOWEGO 

oddechu 

  Stale utrzymuj drożne 

drogi oddechowe 

  Oddech sprawdzaj 

    około 10 sekund 

 Należy wyczuć 2-3 takie 

same oddechy 
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Ocena bezpieczeństwa 

Sprowadzenie osoby na ziemię 

Ocena przytomności 

Udrożnienie dróg oddechowych 

Ocena oddechu 

Zastosowanie pozycji p. wstrząsowej 

Stopniowa pionizacja 

Monitorowanie czynności życiowych 

Reakcja na zmiany stanu poszkodowanego 

OMDLENIE – SCHEMAT POSTĘPOWANIA: 
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OMDLENIE – SCHEMAT POSTĘPOWANIA: 

 Nogi poszkodowanego unosimy pod kątem 30-45º 

Jeśli z osobą omdlałą nie ma kontaktu – stale 

udrażniamy jej drogi oddechowe! 
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Ocena bezpieczeństwa 

Sprowadzenie osoby na ziemię 

Ocena przytomności 

Udrożnienie dróg oddechowych 

Ocena oddechu 

Zastosowanie pozycji p. wstrząsowej 

Stopniowa pionizacja 

Monitorowanie czynności życiowych 

Reakcja na zmiany stanu poszkodowanego 

OMDLENIE – SCHEMAT POSTĘPOWANIA: 

 Do momentu 

odzyskania 

przytomności 

stale udrażniamy 

drogi oddechowe. 

 Co 1 minutę 

sprawdzamy 

czynności 

życiowe (oddech) 
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Ocena bezpieczeństwa 

Sprowadzenie osoby na ziemię 

Ocena przytomności 

Udrożnienie dróg oddechowych 

Ocena oddechu 

Zastosowanie pozycji p. wstrząsowej 

Stopniowa pionizacja 

Monitorowanie czynności życiowych 

Reakcja na zmiany stanu poszkodowanego 

OMDLENIE – SCHEMAT POSTĘPOWANIA: 

 Po odzyskaniu 

świadomości przez 

poszkodowanego 

stopniowo go 

pionizujemy w 

sekwencji 

    Leży – siedzi – wstaje 

 

 Pionizacja powinna 

być rozłożona w 

czasie (Około 5-6min) 
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Ocena bezpieczeństwa 

Sprowadzenie osoby na ziemię 

Ocena przytomności 

Udrożnienie dróg oddechowych 

Ocena oddechu 

Zastosowanie pozycji p. wstrząsowej 

Stopniowa pionizacja 

Monitorowanie czynności życiowych 

Reakcja na zmiany stanu poszkodowanego 

OMDLENIE – SCHEMAT POSTĘPOWANIA: 
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 Osoba nieprzytomna – Jest to osoba z którą 
osoba ratująca nie można nawiązać kontaktu 
słowno-logicznego. 

 
Osoba, która doznała szoku pourazowego może być również 
osobą nieprzytomną ponieważ nie będziemy mogli z nią 
nawiązać logicznego kontaktu. 

Do osób nieprzytomnych musimy podchodzić  
z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. 

Osobom nieprzytomnym nie podajemy płynów, leków 
i pokarmów. 

Osoba nieprzytomna może leżeć „wiotka„ na ziemi lub 
zachowywać się w sposób irracjonalny. Osoba nieprzytomna 
może mieć zachowane czynności życiowe lub też nie. 

NIEPRZYTOMNY: 
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 Ocena bezpieczeństwa 

Ocena przytomności 

Wołanie o pomoc 

Udrożnienie dróg oddechowych 

Ocena oddechu 

Wezwanie pomocy przez drugą osobę 

Komfort termiczny / Wsparcie psychiczne 

Zastosowanie pozycji bezpiecznej 

Stopniowa pionizacja Monitorowanie czynności życiowych 

NIEPRZYTOMNY – SCHEMAT POSTĘPOWANIA: 
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Ocena bezpieczeństwa 

Ocena przytomności 

Wołanie o pomoc 

Udrożnienie dróg oddechowych 

Ocena oddechu 

Wezwanie pomocy przez drugą osobę 

Komfort termiczny / Wsparcie psychiczne 

Zastosowanie pozycji bezpiecznej 

Monitorowanie czynności życiowych 

NIEPRZYTOMNY – SCHEMAT POSTĘPOWANIA: 

 

Miejsca zdarzenia 
 

Ratownika 
 

Poszkodowanego 
 

Świadków 
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Ocena bezpieczeństwa 

Ocena przytomności 

Wołanie o pomoc 

Udrożnienie dróg oddechowych 

Ocena oddechu 

Wezwanie pomocy przez drugą osobę 

Komfort termiczny / Wsparcie psychiczne 

Zastosowanie pozycji bezpiecznej 

Monitorowanie czynności życiowych 

NIEPRZYTOMNY – SCHEMAT POSTĘPOWANIA: 

„Halo! 

Czy mnie słyszysz?” 
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Ocena bezpieczeństwa 

Ocena przytomności 

Wołanie o pomoc 

Udrożnienie dróg oddechowych 

Ocena oddechu 

Wezwanie pomocy przez drugą osobę 

Komfort termiczny / Wsparcie psychiczne 

Zastosowanie pozycji bezpiecznej 

Monitorowanie czynności życiowych 

NIEPRZYTOMNY – SCHEMAT POSTĘPOWANIA: 

Zapewniamy sobie 

pomoc drugiej osoby 
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Ocena bezpieczeństwa 

Ocena przytomności 

Wołanie o pomoc 

Udrożnienie dróg oddechowych 

Ocena oddechu 

Wezwanie pomocy przez drugą osobę 

Komfort termiczny / Wsparcie psychiczne 

Zastosowanie pozycji bezpiecznej 

Monitorowanie czynności życiowych 

NIEPRZYTOMNY – SCHEMAT POSTĘPOWANIA: 
 
Rękoczyn 
Czoło-żuchwa 
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Ocena bezpieczeństwa 

Ocena przytomności 

Wołanie o pomoc 

Udrożnienie dróg oddechowych 

Ocena oddechu 

Wezwanie pomocy przez drugą osobę 

Komfort termiczny / Wsparcie psychiczne 

Zastosowanie pozycji bezpiecznej 

Monitorowanie czynności życiowych 

NIEPRZYTOMNY – SCHEMAT POSTĘPOWANIA: 

Sprawdzamy oddech 

do 10s: 

„Widzimy”… 

Słyszymy… 

Czujemy… 
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Ocena bezpieczeństwa 

Ocena przytomności 

Wołanie o pomoc 

Udrożnienie dróg oddechowych 

Ocena oddechu 

Wezwanie pomocy przez drugą osobę 

Komfort termiczny / Wsparcie psychiczne 

Zastosowanie pozycji bezpiecznej 

Monitorowanie czynności życiowych 

NIEPRZYTOMNY – SCHEMAT POSTĘPOWANIA: 

Numer alarmowy:  

999 

112 
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Ocena bezpieczeństwa 

Ocena przytomności 

Wołanie o pomoc 

Udrożnienie dróg oddechowych 

Ocena oddechu 

Wezwanie pomocy przez drugą osobę 

Komfort termiczny / Wsparcie psychiczne 

Zastosowanie pozycji bezpiecznej 

Monitorowanie czynności życiowych 

NIEPRZYTOMNY – SCHEMAT POSTĘPOWANIA: 

Pozycja bezpieczna 

jest najwłaściwszą 

pozycją dla osób 

poszkodowanych 

nieprzytomnych z 

zachowanymi 

czynnościami 

życiowymi. 
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Ocena bezpieczeństwa 

Ocena przytomności 

Wołanie o pomoc 

Udrożnienie dróg oddechowych 

Ocena oddechu 

Wezwanie pomocy przez drugą osobę 

Komfort termiczny / Wsparcie psychiczne 

Zastosowanie pozycji bezpiecznej 

Monitorowanie czynności życiowych 

NIEPRZYTOMNY – SCHEMAT POSTĘPOWANIA: 

Okrywamy 

poszkodowanego 

kocem ratunkowym. 

W przypadku jego 

braku może być 

ubranie itp. 
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Ocena bezpieczeństwa 

Ocena przytomności 

Wołanie o pomoc 

Udrożnienie dróg oddechowych 

Ocena oddechu 

Wezwanie pomocy przez drugą osobę 

Komfort termiczny / Wsparcie psychiczne 

Zastosowanie pozycji bezpiecznej 

Monitorowanie czynności życiowych 

NIEPRZYTOMNY – SCHEMAT POSTĘPOWANIA: 

Co ok. 1 minutę 

sprawdzamy 

obecność oddechu 

u poszkodowanego 
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RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA: 

Resuscytacja czy reanimacja? 
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RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA: 

Resuscytacja – jest zespołem zabiegów, których 

zadaniem lub skutkiem jest przywrócenie 

podstawowych objawów życia, tj. co najmniej 

krążenia krwi lub krążenia krwi i oddychania. 

    

Reanimacja – jest to zespół zabiegów, których 

zadaniem lub skutkiem jest przywrócenie 

podstawowych objawów życia, tj. krążenia krwi  

i oddychania oraz przywrócenie świadomości. 
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 Ocena bezpieczeństwa 

Ocena przytomności 

Wołanie o pomoc 

Udrożnienie dróg oddechowych 

Ocena oddechu 

Wezwanie pomocy przez drugą osobę 

Wykonanie 2 oddechów ratowniczych 

Wykonanie 30 uciśnięć mostka 

Stopniowa pionizacja Prowadzenie RKO w stosunku 30 / 2 

RESUSCYTACJA – SCHEMAT POSTĘPOWANIA: 
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Ocena bezpieczeństwa 

Ocena przytomności 

Wołanie o pomoc 

Udrożnienie dróg oddechowych 

Ocena oddechu 

Wezwanie pomocy przez drugą osobę 

Wykonanie 2 oddechów ratowniczych 

Wykonanie 30 uciśnięć mostka 

Prowadzenie RKO w stosunku 30 / 2 

RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA: 

 

Miejsca zdarzenia 
 

Ratownika 
 

Poszkodowanego 
 

Świadków 

           S.N.R.R. "ADIUTARE"



 

„Halo! 

Czy mnie słyszysz?” 

Ocena bezpieczeństwa 

Ocena przytomności 

Wołanie o pomoc 

Udrożnienie dróg oddechowych 

Ocena oddechu 

Wezwanie pomocy przez drugą osobę 

Wykonanie 2 oddechów ratowniczych 

Wykonanie 30 uciśnięć mostka 

Prowadzenie RKO w stosunku 30 / 2 

RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA: 

           S.N.R.R. "ADIUTARE"



 

 
Ocena bezpieczeństwa 

Ocena przytomności 

Wołanie o pomoc 

Udrożnienie dróg oddechowych 

Ocena oddechu 

Wezwanie pomocy przez drugą osobę 

Wykonanie 2 oddechów ratowniczych 

Wykonanie 30 uciśnięć mostka 

Prowadzenie RKO w stosunku 30 / 2 

RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA: 

Zapewniamy sobie 

pomoc drugiej osoby 

 

           S.N.R.R. "ADIUTARE"



 

 
Ocena bezpieczeństwa 

Ocena przytomności 

Wołanie o pomoc 

Udrożnienie dróg oddechowych 

Ocena oddechu 

Wezwanie pomocy przez drugą osobę 

Wykonanie 2 oddechów ratowniczych 

Wykonanie 30 uciśnięć mostka 

Prowadzenie RKO w stosunku 30 / 2 

RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA: 
 
Rękoczyn 
Czoło-żuchwa 

           S.N.R.R. "ADIUTARE"



 

 
Ocena bezpieczeństwa 

Ocena przytomności 

Wołanie o pomoc 

Udrożnienie dróg oddechowych 

Ocena oddechu 

Wezwanie pomocy przez drugą osobę 

Wykonanie 2 oddechów ratowniczych 

Wykonanie 30 uciśnięć mostka 

Prowadzenie RKO w stosunku 30 / 2 

RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA: 

Sprawdzamy oddech 

do 10s: 

„Widzimy”… 

Słyszymy… 

Czujemy… 

 

           S.N.R.R. "ADIUTARE"



 

 
Ocena bezpieczeństwa 

Ocena przytomności 

Wołanie o pomoc 

Udrożnienie dróg oddechowych 

Ocena oddechu 

Wezwanie pomocy przez drugą osobę 

Wykonanie 2 oddechów ratowniczych 

Wykonanie 30 uciśnięć mostka 

Prowadzenie RKO w stosunku 30 / 2 

RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA: 

Telefon 

alarmowy: 

999 

112            S.N.R.R. "ADIUTARE"



 

 
Ocena bezpieczeństwa 

Ocena przytomności 

Wołanie o pomoc 

Udrożnienie dróg oddechowych 

Ocena oddechu 

Wezwanie pomocy przez drugą osobę 

Wykonanie 2 oddechów ratowniczych 

Wykonanie 30 uciśnięć mostka 

Prowadzenie RKO w stosunku 30 / 2 

RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA: 

           S.N.R.R. "ADIUTARE"



 

 Połóż nadgarstek jednej ręki na środku klatki piersiowej 

poszkodowanego. 

 Połóż drugą rękę na pierwszej 

 Spleć palce 

 Uciskaj klatkę piersiową 

 Częstość 100 ucisków / min 

 Głębokość 4-6 cm 

 Równy czas uciśnięcia i relaksacji 

 

Zmiany osób prowadzących 

RKO co 2 minuty – jeśli możliwe 

RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA: 

           S.N.R.R. "ADIUTARE"



 

 
Ocena bezpieczeństwa 

Ocena przytomności 

Wołanie o pomoc 

Udrożnienie dróg oddechowych 

Ocena oddechu 

Wezwanie pomocy przez drugą osobę 

Wykonanie 2 oddechów ratowniczych 

Wykonanie 30 uciśnięć mostka 

Prowadzenie RKO w stosunku 30 / 2 

RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA: 

           S.N.R.R. "ADIUTARE"



 

 Zaciśnij noc poszkodowanego w przypadku prowadzenia 

wentylacji metodą „Usta-Usta”  

 Obejmij ustami wargi poszkodowanego 

 Wdmuchnij powietrze do momentu uniesienia się klatki 

piersiowej poszkodowanego do góry. 

 Wdech może trwać 1 – 1,5 sekundy 

 Pozwalamy opaść klatce piersiowej 

 a następnie czynność powtarzamy 

 

Wentylacja może być prowadzona 

przy pomocy maseczek do  

sztucznego oddychania. 

RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA: 

           S.N.R.R. "ADIUTARE"



 

 
Ocena bezpieczeństwa 

Ocena przytomności 

Wołanie o pomoc 

Udrożnienie dróg oddechowych 

Ocena oddechu 

Wezwanie pomocy przez drugą osobę 

Wykonanie 2 oddechów ratowniczych 

Wykonanie 30 uciśnięć mostka 

Prowadzenie RKO w stosunku 30 / 2 

RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA: 
 

 

 

 

30 x 

 

2 x 

 
           S.N.R.R. "ADIUTARE"



SnRR 

Adiutare 

 Wystarczający przepływ wieńcowy osiągamy  

dopiero przy 7-8 uciśnięciu  

 

 

 

 

 Jeżeli masaż zostaje przerwany przed  

 30-tym uciskiem podejmujemy go od jedności 

P
rzep

ły
w

 w
ień

co
w

y
 

Czas 

DLACZEGO TRZEBA WYKONAĆ 30 UCIŚNIĘĆ: 

           S.N.R.R. "ADIUTARE"



 

 

AUTOMATYCZNA DEFIBRYLACJA ZEWNĘTRZNA (AED): 

AED 

           S.N.R.R. "ADIUTARE"



 

 Ocena bezpieczeństwa 

Ocena przytomności 

Wołanie o pomoc 

Udrożnienie dróg oddechowych 

Ocena oddechu 

Wezwanie pomocy przez drugą osobę 

Wykonanie 2 oddechów ratowniczych 

Wykonanie 30 uciśnięć mostka 

Prowadzenie RKO w stosunku 30 / 2 

AUTOMATYCZNA DEFIBRYLACJA ZEWNĘTRZNA (AED): 

Włącz AED i postępuj zgodnie z poleceniami            S.N.R.R. "ADIUTARE"



 

 

Włącz AED 

Przylep elektrody na klatce poszk. 

ANALIZA-Nie dotykaj poszkodowanego 

Odsuń osoby postronne 

Naciśnij odpowiedni przycisk 

Przystąp do RKO (30/2 ) jeśli konieczne 

 Niektóre AED 

uruchamiają się w 

chwili uniesienia 

osłony. 

AUTOMATYCZNA DEFIBRYLACJA ZEWNĘTRZNA (AED): 

           S.N.R.R. "ADIUTARE"



 

 

Włącz AED 

Przylep elektrody na klatce poszk. 

ANALIZA-Nie dotykaj poszkodowanego 

Odsuń osoby postronne 

Naciśnij odpowiedni przycisk 

Przystąp do RKO (30/2 ) jeśli konieczne 

AUTOMATYCZNA DEFIBRYLACJA ZEWNĘTRZNA (AED): 

           S.N.R.R. "ADIUTARE"



 

 

Włącz AED 

Przylep elektrody na klatce poszk. 

ANALIZA-Nie dotykaj poszkodowanego 

Odsuń osoby postronne 

Naciśnij odpowiedni przycisk 

Przystąp do RKO (30/2 ) jeśli konieczne 

AUTOMATYCZNA DEFIBRYLACJA ZEWNĘTRZNA (AED): 

           S.N.R.R. "ADIUTARE"



 

 

Włącz AED 

Przylep elektrody na klatce poszk. 

ANALIZA-Nie dotykaj poszkodowanego 

Odsuń osoby postronne 

Naciśnij odpowiedni przycisk 

Przystąp do RKO (30/2 ) jeśli konieczne 

AUTOMATYCZNA DEFIBRYLACJA ZEWNĘTRZNA (AED): 

Krzyknij: „Odsunąć się! Wyładowanie!” 

           S.N.R.R. "ADIUTARE"



 

 

Włącz AED 

Przylep elektrody na klatce poszk. 

ANALIZA-Nie dotykaj poszkodowanego 

Odsuń osoby postronne 

Naciśnij odpowiedni przycisk 

Przystąp do RKO (30/2 ) jeśli konieczne 

AUTOMATYCZNA DEFIBRYLACJA ZEWNĘTRZNA (AED): 

           S.N.R.R. "ADIUTARE"



 

 

Włącz AED 

Przylep elektrody na klatce poszk. 

ANALIZA-Nie dotykaj poszkodowanego 

Odsuń osoby postronne 

Naciśnij odpowiedni przycisk 

Przystąp do RKO (30/2 ) jeśli konieczne 

AUTOMATYCZNA DEFIBRYLACJA ZEWNĘTRZNA (AED): 
 

 

 

 

30 x 

 

2 x 

 
           S.N.R.R. "ADIUTARE"



 

 

AUTOMATYCZNA DEFIBRYLACJA ZEWNĘTRZNA (AED): 

 Jeśli poszkodowany zacznie prawidłowo oddychać to 

układamy go w pozycji bezpiecznej. 

 

 NIE ZDEJMUJEMY ELEKTROD Z CIAŁA 

POSZKODOWANEGO I NIE ZAMYKAMY AED 

           S.N.R.R. "ADIUTARE"



 

 

AUTOMATYCZNA DEFIBRYLACJA ZEWNĘTRZNA (AED): 

W przypadku kiedy klatka piersiowa poszkodowanego   

jest mokra lub wilgotna należy ją szybko, ale dokładnie 

wytrzeć przed naklejeniem elektrod. 

 

Nadmierne owłosienie na klatce piersiowej osoby 

poszkodowanej należy szybko usunąć używając w tym celu 

maszynki do golenia - jest w większości AED. 

 

 W przypadku kiedy poszkodowany ma wczepiony 

rozrusznik serca elektrody nie mogą się znajdować nad nim 

lecz obok lub poniżej. 

 

Elektrody nie mogą być naklejane na biżuterię, której nie 

da się zdjąć (włączając w to piercing) 

           S.N.R.R. "ADIUTARE"



 

 

POZYCJA BEZPIECZNA: 

Pozycja boczna ustalona (bezpieczna) – jest to 

pozycja, która utrzymuje drożne grogi oddechowe  

u nieprzytomnego poszkodowanego, który ma 

zachowane prawidłowe czynności życiowe. 

Pozycja ta zapobiega zapadaniu się języka, co mogłoby 

spowodować niedrożność dróg oddechowych oraz 

umożliwia łatwe wydostanie się treści pokarmowej (np. 

podczas wymiotów) z jamy ustnej poszkodowanego. 

           S.N.R.R. "ADIUTARE"



 

 

POZYCJA BEZPIECZNA: 

           S.N.R.R. "ADIUTARE"



 

 

POZYCJA BEZPIECZNA: 

           S.N.R.R. "ADIUTARE"



 

 

POZYCJA BEZPIECZNA: 

           S.N.R.R. "ADIUTARE"



 

 

POZYCJA BEZPIECZNA: 

           S.N.R.R. "ADIUTARE"



 

 

POZYCJA BEZPIECZNA: 

Należy uważać przy układaniu osoby starszej w pozycję 

bezpieczną. Osoby starsze cierpią na odwapnienie kości co 

jest powodem ich zwiększonej łamliwości. 

Kobiety ciężarne powinny być układane na lewym boku. 

W przypadku podłączonego urządzenia AED nie należy 

odklejać elektrod od poszkodowanego. 

W przypadku zatrzymania oddechu lub komunikatu AED 

o zatrzymaniu akcji serca należy poszkodowanego jak 

najszybciej przewrócić na plecy i podjąć czynności 

resuscytacyjne. 

           S.N.R.R. "ADIUTARE"



ZADŁAWIENIE: 

Ciało obce 

           S.N.R.R. "ADIUTARE"



OBJAWY 
 Kaszel 

 Trudności w oddychaniu - ktoś nagle przestaje 

oddychać 

 Charakterystyka miejsca zdarzenia – restauracja, 

pub, nadgryzione jedzenie leżące obok, itp.. 

 Charakterystyczny ruch ręką 

 Sinica 

 

 

ZADŁAWIENIE - OBJAWY: 

           S.N.R.R. "ADIUTARE"



RÓŻNICOWANIE ZADŁAWIENIA 

(NIEDROŻNOŚCI) 
Objawy 

Łagodna 

niedrożność 

Ciężka 

niedrożność 

„Czy się zadławiłeś”? Odpowiada „tak” 

Nie może mówić, 

Może kiwać głową 

Rusza rękoma  

Inne objawy 

Może mówić 

Może kaszleć 

Może oddychać 

Ruchy rękoma 

Nie może oddychać 

Nie słychać oddechu 

Nieudane próby kaszlu 

Jest nieprzytomny 

Obok leży jedzenie 

ZADŁAWIENIE - OBJAWY: 

           S.N.R.R. "ADIUTARE"



Gdy poszkodowany jest przytomny i oddycha: 

 

Zachęcamy go do kaszlu 

Nie podejmując żadnych innych czynności. 

 

 

 

ZADŁAWIENIE – POMOC POSZKODOWANEMU: 

           S.N.R.R. "ADIUTARE"



Gdy poszkodowany jest wyczerpany kaszlem: 

Zaczyna sinieć i tracić przytomność: 

 

Stosujemy 5 uderzeń między łopatki: 

 

  Stajemy z boku nieco za poszkodowanym, 

 Kładziemy jedną dłoń pod mostek poszkodowanego i 

   pochylamy go do przodu, 

  Nadgarstkiem drugiej ręki wykonujemy 5 energicznych 

   uderzeń między łopatki poszkodowanego 

ZADŁAWIENIE – POMOC POSZKODOWANEMU: 

           S.N.R.R. "ADIUTARE"



 

Stosujemy 5 uciśnięć nadbrzusza (rękoczyn Heimlicha) 

Gdy poszkodowany jest wyczerpany kaszlem: 

Zaczyna sinieć i tracić przytomność: 

 

Uderzenia między łopatki NIE POMAGAJĄ: 

 

 

ZADŁAWIENIE – POMOC POSZKODOWANEMU: 

           S.N.R.R. "ADIUTARE"



 Stajemy za poszkodowany i objemy go ramionami w 
nadbrzuszu, 

 Pochylamy poszkodowanego do przodu, 

 Zaciskamy pięść i umieszczamy ją pomiędzy pępkiem 
a wyrostkiem mieczykowatym, 

 Wolną ręką łapiemy za naszą zaciśniętą pieść i silnie 
pociągamy do wewnątrz i ku górze, 

 Czynność tą powtarzamy do 5 razy. 

 Poszkodowany jest lekko pochylony do przodu 

Gdy poszkodowany jest wyczerpany kaszlem: 

Zaczyna sinieć i tracić przytomność: 
 

Rękoczyn Heimlicha: 

 

 

ZADŁAWIENIE – POMOC POSZKODOWANEMU: 

           S.N.R.R. "ADIUTARE"



ZADŁAWIENIE – POMOC POSZKODOWANEMU: 

Rękoczyn Heimlicha: 

           S.N.R.R. "ADIUTARE"



UWAGA!!! 
Jeżeli te czynności nie spowodują usunięcia ciała 

obcego z dróg oddechowych, kontynuujemy 

uderzenia w plecy 

w połączeniu z uciśnięciami nadbrzusza. 

 

 Rękoczynu Heimlicha nie wykonuje się u osób: 

   Otyłych, 

   Kobiet w ciąży, 

   Dzieci do 1 roku życia. 

ZADŁAWIENIE – POMOC POSZKODOWANEMU: 

           S.N.R.R. "ADIUTARE"



POSTĘPOWANIE W ZADŁAWIENIU U 

KOBIET W CIĄŻY I OSÓB OTYŁYCH U kobiet w ciąży i osób otyłych stosuje się 

zmodyfikowany rękoczyn Heimlicha 

 
Dłoń zwijamy w pięść 

i opieramy ją kciukiem 

na mostku 

poszkodowanego. 

ZADŁAWIENIE – POMOC POSZKODOWANEMU: 

           S.N.R.R. "ADIUTARE"



Gdy poszkodowany stracił przytomność: 

Jest siny i nie oddycha: 

 

Bezpiecznie układamy poszkodowanego na ziemi 

I rozpoczynamy sekwencję algorytmu jak przy 

 

OSOBIE NIEPRZYTOMNEJ BEZ 

ZACHOWANYCH CZYNNOŚCI ŻYCIOWYCH. 

 

Rozpoczynamy RKO: 30 uciśnięć na 2 oddechy. 

 

 

ZADŁAWIENIE – POMOC POSZKODOWANEMU: 

           S.N.R.R. "ADIUTARE"



ZADŁAWIENIE 

ŁAGODNA NIEDROŻNOŚĆ CIĘŻKA NIEDROŻNOŚĆ 

NIEPRZYTOMNY 

ROZPOCZNIJ 
RESUSCYTACJE 

30:2 

PRZYTOMNY 

5 UDERZEŃ MIEDZY ŁOPATKI 
5 UCIŚNIĘĆ NADBRZUSZA 

ZACHĘCAJ DO KASZLU 
OCENA STANU  

POSZKODOWANEGO 

ZADŁAWIENIE – ALGORYTM POSTĘPOWANIA: 

           S.N.R.R. "ADIUTARE"



    Objawy zawału mięśnia sercowego są bardzo charakterystyczne 
dla tej jednostki chorobowej. 

 Ból zamostkowy, promieniujący 

 do lewej kończyny górnej, 

 poszkodowany ma trudności 

 w oddychaniu, charakterystycznie 

 trzyma się za klatkę piersiową, 

 paniczny lęk przed śmiercią... 

 

 POSTĘPOWANIE: 

 Pozycja półsiedząca, rozpinamy 

 ciasne ubrania, wzywamy 

 pogotowie ratunkowe, komfort 

 psychiczny oraz termiczny. 

ZAWAŁ MIĘŚNIA SERCOWEGO: 

           S.N.R.R. "ADIUTARE"



           S.N.R.R. "ADIUTARE"



Numery telefonów alarmowych: 

Policja – 997 

Straż Pożarna – 998 

Pogotowie Ratunkowe – 999 

Straż Miejska – 986 

 

Z telefonu komórkowego i stacjonarnego - 112 

WEZWANIE POMOCY – NUMERY TELEFONÓW: 

           S.N.R.R. "ADIUTARE"



oGDZIE SIĘ STAŁO (ADRES)…?? 

oCO SIĘ STAŁO…?? 

oILU JEST POSZKODOWANYCH…?? 

oCO IM DOLEGA…?? 

oJAKA POMOC ZOSTAŁA UDZIELONA…?? 

oPRZEDSTAWIAMY SIĘ… 

oPODAJEMY NASZ NUMER TELEFONU… 

 

 

WEZWANIE POMOCY -  

POTRZEBNE INFORMACJE: 

           S.N.R.R. "ADIUTARE"



NIE ODKŁADAMY 

SŁUCHAWKI          

JAKO PIERWSI 
Dyspozytor może zadać nam 

dodatkowe pytania dotyczące zdarzenia 

 

WEZWANIE POMOCY -  

POTRZEBNE INFORMACJE: 

           S.N.R.R. "ADIUTARE"



PODSTAWOWE CZYNNOŚCI 

RATUJĄCE ŻYCIE PRZY URAZACH 

(BTLS) 
 

           S.N.R.R. "ADIUTARE"



     Rana - Jest to uszkodzenie ciągłości skóry, a często również 

głębszych tkanek na skutek urazu. 

  

   

 

- Tłuczone 

- Kłute 

- Cięte 

- Szarpane 

- Kąsana/Gryziona 

- Rąbana 

- Postrzałowa (Przeszywająca) 

- Z ciałem obcym  

   Rozróżniamy następujące rodzaje ran: 

 

RANY – DEFINICJA I PODZIAŁ: 

           S.N.R.R. "ADIUTARE"



Rana tłuczona  

RANY – ZDJĘCIA: 

           S.N.R.R. "ADIUTARE"



Rana z ciałem obcym  

RANY – ZDJĘCIA: 

           S.N.R.R. "ADIUTARE"



     Rana szarpana  

     Rana cięta  

RANY – ZDJĘCIA: 

           S.N.R.R. "ADIUTARE"



     Otarcia naskórka  

     Rana kąsana  

RANY – ZDJĘCIA: 

           S.N.R.R. "ADIUTARE"



Rana postrzałowa 

wlotowa i wylotowa 

RANY – ZDJĘCIA: 

           S.N.R.R. "ADIUTARE"



      Krwotok – Jest to gwałtowna utrata krwi z naczynia 

krwionośnego na skutek urazu lub choroby... 

 Nagłe krwotoki, pociągają za sobą tak szybką utratę krwi, że 

mogą doprowadzić do wstrząsu krwotocznego, a nawet i do 

śmierci...  

  

 Krwotoki mogą być: 

 Zewnętrzne – Krew wydostaje się na zewnątrz organizmu... 

 Wewnętrzne – Krew nie znajduje ujścia poza organizm i wylewa 

się do jam ciała 

  

KRWOTOKI: 

           S.N.R.R. "ADIUTARE"



      Opatrunek uciskowy – Jest to opatrunek, którym możemy 

zatamować obfity krwotok. Na zdjęciu przekrój przez opatrunek 

uciskowy. 

  

   

KRWOTOKI: 

           S.N.R.R. "ADIUTARE"



Bezpośredni ucisk na krwawiącym miejscu 

KRWOTOKI: 

           S.N.R.R. "ADIUTARE"



Opatrunek uciskowy powinien składać się z dużej jałowej 

gazy (1m² lub ½ m²) oraz z dwóch opasek dzianych 

podtrzymujących o szerokości 10 cm lub 15 cm. 

KRWOTOKI: 

           S.N.R.R. "ADIUTARE"



Po zatamowaniu krwotoku przy pomocy opatrunku uciskowego, 

osobę poszkodowaną układamy w pozycji przeciwwstrząsowej 

oraz zapewniamy komfort termiczny i wsparcie psychiczne. 

Wzywamy pogotowie ratunkowe pod numerem telefonu 999 

KRWOTOKI: 

           S.N.R.R. "ADIUTARE"



     Złamanie – Jest to przerwanie ciągłości tkanki kostnej 

spowodowane urazem lub chorobami... 

    Złamanie może wiązać się również z przerwaniem ciągłości 

innych tkanek 

 (np: nerwowej, skórnej) lub naczyń krwionośnych... 

    Rozróżniamy złamania: 

 - Zamknięte 

 - Otwarte 

ZŁAMANIA: 

           S.N.R.R. "ADIUTARE"



     Złamanie otwarte 

     Złamanie zamknięte 

ZŁAMANIA – ZDJĘCIA: 

           S.N.R.R. "ADIUTARE"



ZŁAMANIA: 

Zabezpieczenie złamania 

Za pomocą chusty trójkątnej 

oraz walka z bólem i 

obrzękiem przy pomocy 

schłodzonych przedmiotów 

           S.N.R.R. "ADIUTARE"



    Oparzenie – Jest to działanie czynnika termicznego (wysokiej 

temperatury) na tkanki... 

 Rozróżniamy 3 stopnie oparzeń: 

  

   

  

OPARZENIA: 
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    Oparzenie 1 stopnia – Dochodzi do zaczerwienienia tkanki 

skórnej. Jest niewielki piekący ból... 

   

  

OPARZENIA - 1º: 
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OPARZENIA - 1º: 

Oparzenie 1 stopnia 
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   Oparzenie 2 stopnia – Dochodzi do zaczerwienienia tkanki 

skórnej z dodatkowo pojawiającymi się pęcherzami 

wypełnionymi płynem surowiczym... 

 Występuje silny ból... 

   

  

OPARZENIA - 2º: 
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OPARZENIA - 2º: 

Oparzenie 2 stopnia 
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   Oparzenie 3 stopnia – Dochodzi do zaczerwienienia tkanki 

skórnej z dodatkowo pojawiającymi się pęcherzami 

wypełnionymi płynem surowiczym, a pod wpływem 

bezpośredniego działania otwartego ognia i bardzo wysokiej 

temperatury dochodzi również do zwęglenia tkanek... Ból jest 

niewielki lub jest brak bólu... 

   

  

OPARZENIA - 3º: 
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OPARZENIA - 3º: 

Oparzenie 3 stopnia 
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OPARZENIA – ZESTAWIENIE STOPNI OPARZEŃ: 

Pierwszy 

stopień 

 

 

 

 

Drugi 

stopień 

 

 

 

Trzeci 

stopień 
 

 

 

Naskórek 
‘ 

 

Skóra właściwa 
 

 

Tkanka podskórna 
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OPARZENIA: 

Chłodzenie poparzonego miejsca około 15-20 minut 

lub do ustania bodźca bólowego 
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OPARZENIA: 

Na poparzone miejsce zakładamy opatrunek 

osłaniający zbudowany z gazy i bandaża dzianego 
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SKŁAD APTECZKI PIERWSZEJ POMOCY: 

           S.N.R.R. "ADIUTARE"



WAŻNA INFORMACJA... 
    Dostarczony materiał służy jedynie jako informacja poglądowa tylko i wyłącznie 

osobie, która go pobrała ze strony www.ratownictworowerowe.pl . 

         

    Powielanie, publikowanie lub rozpowszechnianie zamieszczonej na stronie 

internetowej prezentacji poglądowej „ADIUTARE” lub wykorzystanie jej w całości 

lub częściowo w każdy inny sposób jest niedozwolone. 

 

 Pragniemy też poinformować, że samo przeczytanie zamieszczonego 

materiału poglądowego w formie dostarczonej prezentacji nie zastąpi 

pełnego kursu pierwszej pomocy oraz ćwiczeń na fantomach do nauki 

resuscytacji krążeniowo – oddechowej!!! 

 

 Zapraszamy na kursy i szkolenia: 

Stowarzyszenie Na Rzecz Ratownictwa „ADIUTARE” w Gdańsku 

ul. Wita Stwosza 73/101-102 

80-308 Gdańsk 

adiutare@op.pl   +48 533-314-112  +48 533-316-112  +48 533-317-112 

www.adiutare.org.pl / www.adiutare.pl / www.ratownictworowerowe.pl  
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