
SZKOLENIE E-LEARNINGOWE

Bezpieczeństwo nie psuje dobrej 
zabawy, 

czyli jak pojechać na projekt edukacyjny z dziećmi, 
dobrze się bawić i przestrzegać zasad bezpieczeństwa.
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BLOK 1. 
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BLOK 2.
 Pierwsza pomoc ze szczególnym 

uwzględnieniem pracy z młodzieżą –
 Katarzyna Salwa

BLOK 3. 
Asertywność w pracy z trudną młodzieżą – 

Magdalena Olszowiec



BLOK 2. 

               Pierwsza pomoc ze 
szczególnym uwzględnieniem 

pracy z młodzieżą  
 

Katarzyna Salwa – Regionalna Koordynatorka Programu 
PROJEKTOR – Wolontariat Studencki Kraków



PO PIERWSZE: ZACHOWAJ BEZPIECZEŃSTWO!

Ratowanie  życia drugiej osobie w sytuacji zagrożenia 
jest ważne, ale jeszcze ważniejsze jest, 

żeby ratując drugą osobę nie stać się samemu 
poszkodowanym. 

Dlatego:

1. zawsze zanim udzielisz pomocy poszkodowanemu, 
sprawdź, czy znajduje się w bezpiecznym miejscu, czy w Twojej 
okolicy nie znajdują się włączone ostre narzędzia, czy miejsce,

 w którym znajduje się poszkodowany jest bezpieczne, 
np. nie grozi wybuchem czy zawaleniem.

2. dopiero po zapewnieniu sobie 
bezpieczeństwa, możesz udzielić pomocy poszkodowanemu.



PO PIERWSZE: ZACHOWAJ BEZPIECZEŃSTWO!

Jakie czynności należy wykonać zanim przejdziesz do 
pierwszej pomocy?

1. Sprawdź czy teren jest bezpieczny i czy nie jesteś potencjalną ofiarą.
2. Poproś jedną konkretną osobę, żeby zadzwoniła na pogotowie. Nigdy nie 
proś o pomoc tłumu, ponieważ w takim przypadku nie otrzymasz pomocy.
3. Spróbuj nawiązać kontakt z poszkodowanym, sprawdź, czy Cię słyszy.
4. Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny, sprawdź czy oddycha, podkładając 
ucho nad jego usta i obserwując jednocześnie ruchy jego klatki piersiowej, 
które pokazują, czy poszkodowany oddycha. 
5. Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny i nie oddycha, przystąp do 
resuscytacji.
6. Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny i oddycha, ułóż
           go w pozycji bocznej ustalonej.

Pani w czerwonej sukience! Tak, Pani! Proszę wezwać 
pogotowie!



JAK PRAWIDŁOWO WEZWAĆ POGOTOWIE 
RATUNKOWE?

1. Zadzwoń pod numer 999 lub 112.
2. Poinformuj dyspozytora, co się stało. Jeśli byłeś świadkiem 
wypadku, opisz, jak doszło do wypadku.
3. Poinformuj, ilu jest poszkodowanych i w jakim są wieku, 
czy są osobami dorosłymi, czy dziećmi, jakiej są płci.
4. Powiedz, czy osoba poszkodowana oddycha.
5. Podaj swoją dokładną lokalizację. Jeśli znajdujesz się             
w parku/lesie, podaj orientacyjnie, której części danego obszaru 
znajdujesz się w chwili obecnej, np. 2 km od skrzyżowania na 
Wieliczkę.
6. Podaj dyspozytorowi swoje nazwisko i numer telefonu.
     7. NIGDY NIE ROZŁĄCZAJ SIĘ JAKO PIERWSZY!!



POSZKODOWANY ODDYCHA - POZYCJA 
BOCZNA USTALONA

Jeśli stwierdzisz, że poszkodowany jest nieprzytomny i 
oddycha ułóż go w pozycji bocznej ustalonej, tzw. 
pozycji bezpiecznej. Położenie to zapobiega zatkaniu się dróg 
oddechowych, dodatkowo należy naciągnąć szyję i odgiąć głowę.



.



POZYCJA PRZECIWWSTRZĄSOWA

Tą pozycję zastosuj przy podejrzeniach rozwijania się wstrząsu. 
Połóż chorego na plecach z nogami uniesionymi na wysokość 

30-40 cm (nie więcej!).

Ułożenia tego NIE stosujemy przy złamaniach miednicy, 
uszkodzeniach czaszkowo- mózgowych oraz uszkodzeniach 

klatki piersiowej i brzucha!!!



POSZKODOWANY NIE ODDYCHA - 
RESUSCYTACJA

  1. uklęknij obok poszkodowanego,
  2. ułóż nadgarstek jednej ręki na środku klatki piersiowej  
      poszkodowanego,
  3. ułóż nadgarstek drugiej ręki na już położonym,
  4. spleć palce obu dłoni i upewnij się, że nie będziesz wywierać nacisku    
     na żebra poszkodowanego; nie uciskaj nadbrzusza ani dolnego końca   
    mostka,
  5. pochyl się nad poszkodowanym, wyprostowane ramiona ustaw  
     prostopadle do mostka i uciskaj na głębokość 5 cm,
   6. po każdym uciśnięciu zwolnij nacisk na klatkę piersiowa, nie odrywając dłoni od 
mostka. 
   7. Po 30 uciśnięciach przystąp do sztucznych oddechów. Powtarzaj uciśnięcia z 
częstotliwością: 30 uciśnięć – 2 sztuczne oddechy.



  



  



  



WSTRZĄS ANAFLIAKTYCZNY
Jest ostrą, zagrażającą życiu reakcją alergiczną całego  

     organizmu. Z reguły występuje natychmiast po kontakcie        
      z substancjami wyzwalającymi, mogą to być np. leki, 

preparaty krwi, jad owadów

OBJAWY
1. zaczerwienienie skóry, świąd, obrzęki na całym ciele, czasem 

pokrzywka
2. duszność związana z obrzękiem krtani i/lub skurczem oskrzeli

3. spadek ciśnienia związany z zapaścią sercowo-naczyniową           
    i zwiększoną przepuszczalnością naczyń włosowatych

5. nudności, wymioty



WSTRZĄS ANAFLIAKTYCZNY

POSTĘPOWANIE

1. Przerwij kontakt z alergenem (np. zaprzestać podawania 
leku!).
2. Skontroluj podstawowe funkcje życiowe.
3. Ułóż poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej.
4. Wezwij karetkę pogotowia.

UWAGA! Jeśli Ciebie lub dziecko ukąsi żmija, natychmiast 
obwiń bardzo mocno kończynę tuż powyżej ukąszenia powodując 
ucisk naczyń krwionośnych! Możesz zrobić to szalikiem, koszulką! 
Dzięki temu jad nie przedostanie się układem krwionośnym do serca.



ASTMA

OBJAWY
1. Reakcje uczuleniowe.

2. Infekcje np. przeziębienie lub zapalenie płuc.

POSTĘPOWANIE
1. Rozluźnij wszystkie ciasne części ubrania.
2. Ułóż poszkodowanego w pozycji półsiedzącej.
3. Udostępnij poszkodowanemu dostęp do świeżego powietrza.
     



PADACZKA
OBJAWY

1.Utrata przytomności
2. Chwilowy bezdech, rozszerzenie źrenicy, zgięte ręce, 
sztywniejące nogi
3. Może nastąpić przygryzienie języka
4. Piana z ust
5.Bezwiedne oddawanie moczu



PADACZKA
POSTĘPOWANIE

1. Zabezpiecz głowę poszkodowanego. Usiądź z tyłu za 
poszkodowanym i ułóż jego głowę między swoimi nogami (jak na 
obrazku).
2. Usuń ślinę.
3. Nie przytrzymuj poszkodowanemu rąk ani nóg podczas ataku drgawek.
4. Zapewnij poszkodowanemu komfort termiczny.
UWAGA! Nie wkładaj poszkodowanemu niczego do ust!!!



PADACZKA



KRWAWIENIE ZEWNĘTRZNE
POSTĘPOWANIE

1. oceń stan poszkodowanego: świadomość, oddech, tętno
2. wezwij pomoc
3. nałóż jałowy opatrunek i uciśnij miejsca krwawienia
4. umocuj opatrunek bandażem; kontynuuj ucisk do ustania krwawienia. 
Jeśli opatrunek przesiąka krwią – dołóż kolejne warstwy nie zdejmując 
starego i nie zwalniając ucisku
5. jeśli krwawienie nadal nie ustaje, unieś krwawiącą kończynę nie 
zwalniając ucisku
6. unieruchom krwawiącą kończynę. Możesz to zrobić kładąc po obu 
stronach kończyny patyki/kijki i przywiązując je do kończyny bandażem     
        elastycznym.





ZATRUCIA
OBJAWY

bóle, zawroty głowy, nudności, wymioty, szum w uszach
ogólne osłabienie, zobojętnienie na niebezpieczeństwo, blada skóra, 
utrata przytomności, drgawki, oczopląs, niezborność ruchowa

1. Intensywnie przewietrz pomieszczenie.
2. W zależności od stany świadomości poszkodowanego przenieś lub 
wyprowadzać go na świeże powietrze (pamiętając o własnym 
bezpieczeństwie!)
3. Gdy wydostanie poszkodowanego jest niemożliwe, zapewnij mu dopływ 
świeżego powietrza.
4. Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny, wykonaj resuscytację, potem ułóż 
         go w pozycji bocznej ustalonej.
        5. Wezwij karetkę pogotowia.
I

PRZYCZYNY



NUMERY RATUNKOWE

997 - Policja 

998 - Straż Pożarna 

999 - Pogotowie Ratunkowe 

112 - Ogólnopolski numer telefonu 
ŁĄCZĄCY Z NAJBLIŻSZĄ JEDNOSTKĄ POLICJI. 
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