
PRZEDMEDYCZNE 

ZABIEGI 

RATUJĄCE ŻYCIE 

W RAMACH 

EDUKACJI DLA 

BEZPIECZEŃSTWA



Spis zagadnień

• Łańcuch przeżycia

• Zasady wzywania pogotowia

• Wyposażenie apteczki

• Gaśnica

• Bezpieczeństwo na miejscu wypadku

• Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

• Zadławienie

• Pozycja bezpieczna

• Zdejmowanie poszkodowanemu kasku

• Zakładanie kołnierza ortopedycznego

• Wyciąganie poszkodowanych z samochodu

• Wstrząs

• Krwotoki

• Oparzenia

• Zawał serca

• Złamania

• Padaczka



Łańcuch przeżycia

• Wczesne rozpoznanie zagrożenia i wezwanie
służb ratowniczych

• Wczesna resuscytacja krążeniowo-oddechowa

• Wczesna defibrylacja

• Szybkie wdrożenie zaawansowanych zabiegów
ratujących życie



Zasady wzywania pogotowia

Po wstępnej ocenie miejsca wypadku 

należy jak najszybciej skontaktować się 

z Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
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Jak i co należy powiedzieć dyspozytorowi?

Mów jasno i zwięźle. Podaj:

• Dokładne miejsce zdarzenia

• Swoje nazwisko

• Numer telefonu z którego dzwonisz

• Ilość osób poszkodowanych

• Stan osób poszkodowanych
– Przytomny / nieprzytomny

– Oddycha / nie oddycha

• Powiedz co widzisz
– Np.:”Jedna osoba chodzi, druga leży w samochodzie.”

• O każdej zmianie sytuacji informuj dyspozytora

• Odpowiadaj na pytania dyspozytora

• Wykonuj jego polecenia

• Nie odkładaj słuchawki, dopóki dyspozytor Ci na to nie 
pozwoli

999



Wyposażenie apteczki samochodowej

• Rękawiczki

• Okulary

• Plaster

• Jałowe gaziki

• Bandaże

• Folia NRC

• Chusta trójkątna

• Nożyczki

• Maseczka do sztucznego oddychania

• Instrukcja udzielania pierwszej pomocy



Gaśnica

• Jest obowiązkowym wyposażeniem pojazdu

• Musi zawierać 1kg środka gaśniczego, 

najczęściej jest nim proszek

• Najczęściej spotykana kilogramowa gaśnica 

pozwala na ok. 10 sekund ciągłej pracy

• Warto wozić ją we wnętrzu samochodu

• Warto wiedzieć jak obsługiwać posiadany model 

gaśnicy

• Trzeba pamiętać o jej okresowych przeglądach



Bezpieczeństwo na miejscu wypadku

Po natrafieniu wypadek należy:

• Zapewnić bezpieczeństwo sobie

• Oznakować miejsce wypadku

• Ocenić stan miejsca i zwrócić uwagę na 

obecne zagrożenia

• Poprosić o pomoc innych świadków i osoby 

będące na miejscu



Oznakowanie miejsca wypadku

• Zatrzymaj się w widocznym miejscu drogi

• Włącz światła pozycyjne lub awaryjne

• Wyłącz silnik

• Skieruj koła w stronę pobocza

• Ubierz kamizelkę odblaskową

• Ustaw na drodze trójkąt ostrzegawczy



Oznakowanie miejsca wypadku

Ustawienie trójkąta ostrzegawczego

• AUTOSTRADA 100 m

• DROGA EKSPRESOWA 100 m

• TEREN NIEZABUDOWANY 30-50 m

• TEREN ZABUDOWANY 1 m

Trójkąt ustawiamy w widocznym miejscu, 

na pasie którego dotyczy zagrożenie. 

W warunkach ograniczonej widoczności możemy ustawić 

trójkąt w większej odległości niż wynika to z przepisów.



Bezpieczeństwo własne ratującego

• Kamizelka odblaskowa

• Rękawiczki gumowe lub latexowe

• Okulary ochronne



Bezpieczeństwo własne ratującego

Idąc do rozbitego samochodu zabierz:

• Apteczkę

• Gaśnicę

• Telefon

Nie zapomnij zamknąć swojego samochodu.

Nigdy nie zostawiaj kluczyków w stacyjce.



Ocena miejsca wypadku drogowego

• Nie biegnij do rozbitego pojazdu

• Obejdź miejsce wypadku

• Nie podchodź bliżej niż na odległość, 

jaką uznasz za bezpieczną



Zagrożenia na miejscu wypadku

POŻAR

– Może wystąpić jakiś czas po wypadku

– Wyjmij kluczyk ze stacyjki rozbitego pojazdu

– Usuń źródło prądu i otwartego ognia

– Ktoś może odpiąć klemy od akumulatora



Zagrożenia na miejscu wypadku

PALIWO

– Zwróć uwagę, czy samochód ma wlew gazu

– Benzyna nagle wybucha od iskry

– Olej napędowy (paliwo silników Diesla) nie 

wybucha. Pali się powoli dopiero jeżeli 

zostanie mocno podgrzany

– W motocyklu należy zamknąć kranik paliwa



Zagrożenia na miejscu wypadku

PODUSZKI POWIETRZNE

– Poduszka powietrzna jest jednorazowa

– Poduszki umieszczone są w elementach 

wnętrza z napisem SRS AIRBAG

– Jej aktywacja nie powoduje wydzielenia 

szkodliwych ani niebezpiecznych substancji

– Poduszka może zostać aktywowana z 

opóźnieniem

– W nowoczesnych samochodach nie zostanie 

aktywowana poduszka, jeżeli na przypisanym 

jej siedzeniu nie było zapiętych pasów



Zagrożenia na miejscu wypadku

NIESTABILNOŚĆ POJAZDU

Przewrócić lub stoczyć się może:

– Pojazd leżący na boku

– Pojazd zatrzymany na skraju rowu

– Pojazd będący blisko krawędzi mostu

– Pojazd stojący na pochyłości drogi



Zagrożenia na miejscu wypadku

ŁADUNEK

– Pomarańczowe tablice oznaczają że pojazd 

przewozi substancje niebezpieczne

– Na tablicach może znajdować się numer

– Jeżeli z rozbitej cysterny wycieka płyn lub 

ulatnia się gaz, nie zbliżamy się do niej

– Uważajmy na nietypowy ładunek, bez 

względu na rodzaj pojazdu



Ocena miejsca wypadku drogowego

USTALENIE ILOŚCI OFIAR

• Zapytaj: Ile osób było w samochodzie?

• Najlepiej zapytać kierującego

• Jeżeli się nie da, pytaj świadków

• Poszukaj przesłanek, pozwalających 

podejrzewać, że w wypadku uczestniczył 

ktoś, kogo nie ma na miejscu w momencie 

Twojego przybycia



Ocena miejsca wypadku drogowego

INFORMACJE DLA DYSPOZYTORA

• Czy pojazd jest oznakowany tablicami

(i jakimi)?

• Czy wystąpił pożar lub wyciek paliwa?

• Czy są poszkodowani uwięzieni we wraku?

• Na którym pasie autostrady doszło do 

wypadku?



Resuscytacja krążeniowo - oddechowa

Czynności ratownicze mające na celu 

zatrzymanie lub odwrócenie procesu 

umierania poprzez zewnętrzny masaż 

serca i sztuczne oddychanie.

Resuscytacja



Resuscytacja krążeniowo - oddechowa

Resuscytacja może doprowadzić do przywrócenia 

oddechu oraz akcji serca.

Jeżeli oprócz tego zostanie przywrócona świadomość

poszkodowanego, mamy do czynienia z reanimacją.

Oddech + krążenie = RESUSCYTACJA

Oddech + krążenie + świadomość = REANIMACJA

Do uzyskania efektu resuscytacji i reanimacji

prowadzą identyczne czynności ratownicze.



Resuscytacja krążeniowo - oddechowa

KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI

• Zabezpieczenie miejsca zdarzenia

• Podejście do poszkodowanego

• Ocena stanu świadomości

• Udrożnienie dróg oddechowych

• Wezwanie pomocy

• Sztuczne oddychanie

• Masaż serca



Resuscytacja krążeniowo - oddechowa

OCENA STANU ŚWIADOMOŚCI

• Całkowita świadomość

• Reakcja na głos

• Reakcja na dotyk i ból

• Brak reakcji



Resuscytacja krążeniowo - oddechowa

ZASADY PROWADZENIA RESUSCYTACJI

• Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa

• Odwróć ratowanego na plecy

• Połóż ratowanego na twardym i równym

podłożu



Resuscytacja krążeniowo - oddechowa

SCHEMAT ABC

• Airway – czy drogi oddechowe są drożne?

• Breathing – czy jest prawidłowy oddech?

• Circulation – czy są oznaki krążenia? 



Resuscytacja krążeniowo - oddechowa

UDROŻNIENE DRÓG 
ODDECHOWYCH

• Połóż dłoń na czole 
poszkodowanego

• Drugą dłoń oprzyj na 
częściach kostnych 
żuchwy

• Delikatnie odchyl głowę 
poszkodowanego do 
tyłuA



Resuscytacja krążeniowo - oddechowa

OCENA ODDECHU

• Widzę ruchy klatki 

piersiowej

• Słyszę szmer 

przepływającego 

powietrza

• Czuję ruch powietrza 

na własnym policzku

B



Resuscytacja krążeniowo - oddechowa

SZTUCZNE ODDYCHANIE

• Trzymaj głowę poszkodowanego w 

odchyleniu

• Zaciśnij miękkie części jego nosa

• Nabierz powietrza

• Obejmij swoimi ustami usta 

poszkodowanego

• Wdmuchuj powietrze przez ok. 1 sekundę

• Obserwuj, czy uniosła się klatka piersiowa



Resuscytacja krążeniowo - oddechowa

Jeżeli klatka piersiowa się nie uniosła:

• Sprawdź zawartość jamy ustnej

• Popraw drożność dróg oddechowych

• Ponów powyższą próbę maksymalnie 2 razy



Resuscytacja krążeniowo - oddechowa

POŚREDNI MASAŻ SERCA

• Uklęknij obok ratowanego

• Usuń odzież z klatki piersiowej

• Wyznacz miejsce ułożenia rąk

• Prawidłowo ułóż ręce na środku 
klatki piersiowej

• Wyprostuj ręce w łokciach

• Wykonuj uciśnięcia klatki 
piersiowej na głębokość 4-5 cm

• Wykonuj uciśnięcia z 
częstotliwością 100 na minutę



Resuscytacja krążeniowo - oddechowa

Stosunek liczby uciśnięć do wdechów wynosi

30 : 2



Algorytm resuscytacji

Nie reaguje

Zawołaj pomoc

Udrożnij drogi oddechowe

Brak prawidłowego oddechu

Wezwij pogotowie 999

30 uciśnięć

2 wdechy

Powtarzaj 

sekwencję



Resuscytacja krążeniowo - oddechowa

Kontynuuj resuscytację do momentu:

• Przybycia służb medycznych

• Fizycznego wyczerpania ratownika

• Powrotu świadomości u poszkodowanego

• Pojawienia się oznak zachowanego krążenia



Resuscytacja krążeniowo - oddechowa

Oznaki zachowanego krążenia

• Spontaniczny oddech

• Kaszel

• Ruch

• Otwieranie oczu

• Mowa

C



Resuscytacja krążeniowo - oddechowa

Najczęstsze błędy przy resuscytacji

• Uginanie łokci

• Za mocne lub za słabe uciśnięcia

• Błąd relaksacji

• Odrywanie rąk od klatki piersiowej

• Złe ułożenie dłoni na klatce piersiowej

• Za słabe lub za mocne wdechy

• Uciskanie z nieprawidłową częstotliwością



Pomoc przy zadławieniu

O zadławieniu mówimy, 

jeżeli ciało obce znajdzie 

się w drogach 

oddechowych, 

powodując ich całkowitą 

lub częściową 

niedrożność.



Pomoc przy zadławieniu – krok 1

KASZEL

• Zachęcaj 

poszkodowanego aby 

kaszlał tak długo, jak 

długo będzie w stanie



Pomoc przy zadławieniu – krok 2

UDERZENIA W PLECY

• Stań za poszkodowanym

• Podtrzymuj go w pozycji 
nachylonej do przodu

• Uderz poszkodowanego 
między łopatki

• Wykonaj 5 uderzeń otwartą 
dłonią



Pomoc przy zadławieniu – krok 3

UCISKI NADBRZUSZA



Pomoc przy zadławieniu – krok 3

UCISKI NADBRZUSZA

• Stań za poszkodowanym



Pomoc przy zadławieniu – krok 3

UCISKI NADBRZUSZA

• Stań za poszkodowanym

• Połóż pięść nad pępkiem 

poszkodowanego
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Pomoc przy zadławieniu – krok 3

UCISKI NADBRZUSZA

• Stań za poszkodowanym

• Połóż pięść nad pępkiem 

poszkodowanego

• Obejmij pięść dłonią

• Wykonaj 5x energiczny ucisk, 

w kierunku do siebie i do góry

• W razie konieczności powtarzaj 

na zmianę krok 2 i 3



Pomoc przy zadławieniu - podsumowanie

• Zachęcanie do kaszlu

• 5 uderzeń pleców

• 5 ucisków nadbrzusza

Jeżeli powyższe metody okażą się 

nieskuteczne i poszkodowany straci 

przytomność, postępujemy według 

schematu resuscytacji.

Utrata przytomności powoduje 

zwiotczenie mięśni. Możliwe, że 

dzięki temu ciało obce wydostanie 

się z dróg oddechowych. 
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Pozycja bezpieczna

• Zapobiega zachłyśnięciu

• Zabezpiecza drożność dróg 

oddechowych

• Stosujemy ją u osób nieprzytomnych 

oddychających prawidłowo



Pozycja bezpieczna



Pozycja bezpieczna



Pozycja bezpieczna



Pozycja bezpieczna



Pozycja bezpieczna



Pozycja bezpieczna



Pozycja bezpieczna



Zdejmowanie kasku

• Kask może powodować niedrożność dróg 

oddechowych

• Aby poprawnie zdjąć kask poszkodowanemu 

potrzebne są 2 osoby

• Przed zdjęciem kasku należy ułożyć 

poszkodowanego na plecach

• Zanim zdejmiemy kask otwieramy szybkę lub 

zdejmujemy gogle aby ocenić czy poszkodowany 

jest przytomny oraz sprawdzić czy prawidłowo 

oddycha

• Pamiętamy, że kask ogranicza słyszalność



Kiedy nie zdejmować kasku?

NIE ZDEJMUJEMY

• Poszkodowany jest 

przytomny

• Poszkodowany ma 

zachowany 

prawidłowy oddech

ZDEJMUJEMY !

• Poszkodowany nie 

oddycha prawidłowo

• Nie mamy pewności, 

czy oddech jest 

prawidłowy



Algorytm zdejmowania kasku

Otwieramy szybkę

Przytomny ?

Tak Nie

Zostawiamy Oddycha ?

Nie ma pewności

Nieprawidłowo

Prawidłowo

Zdejmujemy

Zdejmujemy

Zostawiamy



Zdejmowanie kasku

Po decyzji o zdjęciu

kasku następuje:



Zdejmowanie kasku
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• Stabilizacja głowy
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Zdejmowanie kasku

Po decyzji o zdjęciu

kasku następuje:

• Stabilizacja głowy

• Rozpięcie paska

• Rozszerzenie kasku

• Zdjęcie małymi ruchami



Zdejmowanie kasku

Po decyzji o zdjęciu

kasku następuje:

• Stabilizacja głowy

• Rozpięcie paska

• Rozszerzenie kasku

• Zdjęcie małymi ruchami

• Nieprzerwana stabilizacja



Zakładanie kołnierza



Zakładanie kołnierza



Zakładanie kołnierza



Zakładanie kołnierza



Zakładanie kołnierza



Zakładanie kołnierza



Wyciąganie ofiar wypadku z samochodu

Przed przystąpieniem do wyciągania ofiar 

wypadku z rozbitego samochodu należy 

upewnić się, że:

• Ratujący jest bezpieczny

• Zachodzi konieczność ewakuacji 

poszkodowanych

• Pomoc została wezwana



Wyciąganie kierowcy z auta we 2 osoby

Ratownik wyłącza zapłon, wyjmuje kluczyk 

ze stacyjki i wyrzuca go na podłogę pojazdu.



Wyciąganie kierowcy z auta we 2 osoby

Ratownik odpina 

lub przecina pas 

bezpieczeństwa.



Wyciąganie kierowcy z auta we 2 osoby

Stabilizując głowę poszkodowanego ratownik układa 

go tak, aby opierał się o fotel i zagłówek.



Wyciąganie kierowcy z auta we 2 osoby

Drugi ratownik zajmuje miejsce za poszkodowanym.



Wyciąganie kierowcy z auta we 2 osoby

Ratownik z przodu stabilizuje głowę, 

ratownik z tyłu zakłada kołnierz.



Wyciąganie kierowcy z auta we 2 osoby

Po założeniu kołnierza stabilizację głowy 

przejmuje ratownik z tyłu.



Wyciąganie kierowcy z auta we 2 osoby

Ratownik z przodu upewnia się, czy nogi 

kierowcy nie są zablokowane między pedałami.



Wyciąganie kierowcy z auta we 2 osoby

Ratownik z przodu przejmuje stabilizację, 

ratownik z tyłu wysiada z pojazdu.



Wyciąganie kierowcy z auta we 2 osoby

Ratownik, który przeszedł z tyłu podchodzi do 

poszkodowanego, aby wykonać chwyt Rautka.



Wyciąganie kierowcy z auta we 2 osoby

Chwyt Rautka

Ratownik wsuwa ręce pod 

pachami poszkodowanego, 

chwyta go za przedramię 

po wewnętrznej stronie 

samochodu i zgina 

trzymaną rękę 

poszkodowanego w łokciu. 

Swoim barkiem i głową 

podpiera głowę 

poszkodowanego. 

Drugi ratownik chwyta 

poszkodowanego za nogi.



Wyciąganie kierowcy z auta we 2 osoby

Poszkodowanego należy 

obrócić na siedzeniu 

plecami w kierunku 

otwartych drzwi.



Wyciąganie kierowcy z auta we 2 osoby

Ratownik wyciąga 

poszkodowanego z 

siedzenia samochodu i 

opiera na swoim kolanie 

oraz tułowiu, cały czas 

podpierając swoją głową 

głowę poszkodowanego.



Wyciąganie kierowcy z auta we 2 osoby

Ratownicy przenoszą poszkodowanego 

i układają w bezpiecznym miejscu.



Wyciąganie kierowcy z auta samemu

• Upewnij się czy jest bezpiecznie

• Wyłącz zapłon

• Odepnij pas

• Uwolnij nogi poszkodowanego

• Oprzyj plecy poszkodowanego o oparcie 
siedzenia a głowę o zagłówek



Wyciąganie kierowcy z auta samemu

Należy wykonać 

zmodyfikowany 

chwyt Rautka.

Stabilizuj głowę 

poszkodowanego ręką, 

drugą ręką chwyć 

poszkodowanego za 

przedramię.



Wyciąganie kierowcy z auta samemu

Staraj się stabilizować głowę ręką wyciągając 

poszkodowanego z samochodu.



Wyciąganie kierowcy z auta samemu

Możesz także podeprzeć głowę poszkodowanego 

swoją głową i chwycić go za przedramię oburącz.


