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KLASA IV 

 

Temat:  Pierwsza pomoc – drobne urazy. 

 

Krwawienie z nosa. W przegrodzie nosowej znajduje się dużo naczynek krwio-
nośnych, które pękają przy uszkodzeniu (np. po uderzeniu w nos), a czasem bez 
jakiejkolwiek przyczyny – co prowadzi do krwawienia. 
Pierwsza pomoc: 

 Posadź poszkodowanego i mocno pochyl jego głowę do przodu. 

 Zaciśnij krwawiącą dziurkę nosa. 

 Połóż zimny kompres na czoło, nasadę nosa albo na kark. 

 Jeżeli krwawienie z nosa trwa dłużej niż 30 minut albo z nosa wydobywa się 
wodnista wydzielina, to wezwij lekarza. 

 
Pamiętaj o tym, że nie wolno: 

 układać poszkodowanego w pozycji leżącej, ponieważ wtedy krwawienie się 
nasila; 

 odchylać jego głowy do tyłu; 

 podawać mu gorących posiłków; 

 niczego wkładać mu do nosa; 

 kazać mu wydmuchiwać nos. 
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Niewielkie skaleczenia powstają w różnych sytuacjach, np. podczas posługiwa-
nia się ostrymi przyborami, takimi jak nożyczki czy nóż. Następuje wówczas 
przerwanie ciągłości skóry, co powoduje niewielkie krwawienie i zaczerwienie-
nie oraz ból w okolicy zranionego miejsca. Na ogół tego rodzaju urazy nie wy-
magają zatamowania krwi, jedynie ochrony przed dostaniem się do rany zaraz-
ków. 
Pierwsza pomoc: 

 Jeżeli rana jest zabrudzona, to trzeba ją spłukać letnią wodą z kranu lub wodą 
mineralną. 

 Przemyć ranę wodą utlenioną. 

 Po ustaniu krwawienia położyć na ranę sterylny opatrunek. 

Dorośli, udzielając pomocy innym, starają się korzystać z rękawiczek ochron-
nych. Jak sądzisz, dlaczego? 
 
Zawsze informuj rodziców lub opiekunów o swoich drobnych urazach. Oni po-
dejmą decyzję, co trzeba jeszcze zrobić, czy są potrzebne dodatkowe działania 
ratunkowe. 

 
Oparzenia mogą być: 

 lekkie, mało groźne dla zdrowia – pierwszego stopnia, 

 głębokie i rozległe, zagrażające życiu człowieka – drugiego i trzeciego stopnia. 

Oparzenia powstają w wyniku kontaktu skóry z gorącymi przedmiotami (np. 
garnkiem stojącym na ogniu, włączonym żelazkiem), z płynami (np. wrzącą 
wodą, mlekiem czy gorącą herbatą z termosu) oraz w wyniku porażenia prądem 
lub piorunem. 
Oparzenia pierwszego stopnia objawiają się zaczerwienieniem, obrzękiem i bo-
lesnością skóry (podobnie jak przy oparzeniu słonecznym). 
Pierwsza pomoc: 

 Natychmiast umieść oparzoną część ciała pod bieżącą, zimną (ale nie lodowatą) 
wodą albo zanurz ją w wodzie na 10–20 minut. 

 Delikatnie przykryj oparzone miejsce sterylnym opatrunkiem (gazą) lub czystą 
chusteczką. 
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 Uspokajaj i pocieszaj rannego. 

 Powiedz o zaistniałym zdarzeniu rodzicom lub opiekunom. 

W razie ciężkiego oparzenia: 
 Natychmiast wezwij telefonicznie pogotowie ratunkowe – lekarz musi zoba-

czyć oparzenia drugiego stopnia (w tym wypadku dodatkowo pojawiają się pę-
cherze) oraz trzeciego stopnia (gdy poparzone miejsce jest białe albo pokryte 
czarnym strupem). 

 Nie przekłuwaj pęcherzy, nie smaruj tłuszczem, maściami, kremami. 

 

 Wyjeżdżając rowerem, nie zapomnij o zabraniu podręcznej apteczki. 

 Jeśli wystąpiło u Ciebie krwawienie z nosa, to powiedz o tym rodzicom lub 
opiekunom. 

 Oparzenia mogą być lekkie oraz ciężkie – głębokie i rozległe. Natychmiast 
wezwij telefonicznie pogotowie ratunkowe w razie ciężkiego oparzenia, gdyż 
może ono zagrażać życiu człowieka. 
 

 Zadanie  
Napisz, co powinno się znajdować w apteczce. Wyjaśnij dlaczego.  

 

 Zadanie zapisz i wyślij na adres e-mail: kowal73pl@gmail.com lub  wyślij 

na messengerze. 
(notatkę można wydrukować i wkleić do zeszytu). 

Powodzenia 
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