
SPECJALNY OŚRODEK 

SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W JOŃCU 

 

 

ŻYJĘ I DZIAŁAM BEZPIECZNIE 
 

 

 

MATERIAŁY 

DO ZAJĘĆ 

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 

KLASA VIII SPS L 

 

 

 

 

 

 
       Opracowanie 

       Honorata Bielska 

 



EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA KLASA VIII SPSL SOSW JONIEC 

 

25.05.2020r. 
 

TEMAT: 

Pierwsza pomoc w innych groźnych wyadkach - zadławienie, zawał serca, udar mózgu, napad 

padaczkowy, ciało obce w oku. 

 

Proszę przeczytać omówiony temat lekcji. 

 

Zadławienie  jest to jeden ze stanów nagłego zagrożenia życia, polegający na dostaniu się ciała 

obcego do dróg oddechowych osoby poszkodowanej i spowodowanie całkowitego lub częściowego 

ich zatkania. Przy zadławieniu rozróżniamy: niedrożność dróg oddechowych częściową (łagodną) i 

całkowitą (ciężką). 

 

Zadławienie - pierwsza pomoc 

– Pierwszym krokiem jest kontakt z poszkodowanym. Należy ocenić jego stan ogólny, jeżeli 

kaszle, trzeba stwierdzić, czy jest on efektywny, czyli taki, przy którym reaguje i może nabrać 

powietrza czy kaszel jest nieefektywny, w którego trakcie występuje niemożność mówienia, 

oddychania oraz sinienie. 

– W drugim przypadku natychmiast należy udzielić osobie pierwszej pomocy. Najistotniejszym 

warunkiem jest sprawdzenie czy poszkodowany jest przytomny. Osobę dorosłą warto 

najpierw skłonić do wymuszenia intensywnego kaszlu. 

– Jeśli jest przytomny i przestał kaszleć to należy pochylić go do przodu i pięciokrotnie 

energicznie uderzyć w okolicę między łopatkami. Jeżeli to nie przynosi skutku, trzeba przejść 

do uciśnięć nadbrzusza, czyli tzw. chwytu Heimlicha – nie stosuje się go u kobiet w ciąży. 

Należy pochylić poszkodowanego, objąć go rękoma, kładąc jedną rękę pod mostkiem na 

nadbrzuszu, drugą ręką objąć zaciśniętą w pięść, a następnie energicznie pociągnąć do 

wnętrza i ku górze. Jeżeli w jamie ustnej  znajdzie się tkwiący przedmiot, trzeba go wyjąć. 

Warto też zabezpieczyć pacjenta przed upadkiem, umieszczając mu stopę między jego 

stopami i oprzeć go na swym biodrze. 



                      Chwyt Heimlich 

– Obie opisane powyżej czynności należy stosować jedynie w sytuacji, gdy poszkodowany jest 

przytomny. W każdym innym przypadku trzeba niezwłocznie przystąpić do resuscytacji 

krążeniowo-oddechowej i wezwać pogotowie ratunkowe. 

– W stosunku do niemowląt, do pierwszego roku życia stosuje się inne metody udzielania 

pierwszej pomocy przy zadławieniu. Gdy niemowlę jest ciche, ma problem z wydaniem 

dźwięku, a jego oddech staje się utrudniony i blednie na twarzy, oznacza to, że trzeba mu 

natychmiast pomóc. Jeśli doszło do częściowego zakrztuszenia niemowlę może kasłać i 

próbować odkrztusić, wtedy dodatkowe działanie nie jest potrzebne, jedynie należy 

obserwować, czy poradzi sobie samo. 

– W przypadku, gdy u dziecka widzimy jakiś przedmiot, trzeba spróbować go wyjąć. Warto 

pamiętać, że wyciągamy jedynie widoczne ciała obce, a gdy nie można zrobić tego jednym 

delikatnym ruchem należy zaniechać tych czynności. Jeśli dziecko jest przytomne, ale nie 

kaszle lub jego kaszel nie przynosi efektów trzeba kolejno wykonać 5 uderzeń w okolicę 

międzyłopatkową, kładąc niemowlę głową w dół na przedramieniu, a następnie chwycić 

kciukiem i palcem za żuchwę, nie za szyję. 

– Jeżeli tego typu uderzenia są nieskuteczne, trzeba odwrócić dziecko na plecy, główką 

skierowaną w dół na wolnym przedramieniu, obejmując jego potylicę, następnie wykonać 5 

uciśnięć w dolnej połowie mostka (ok. centymetra poniżej linii sutkowej). Do momentu 

usunięcia ciała obcego wykonywać 5 uderzeń w okolicę między łopatkami na przemian z 5 

uciśnięciami klatki piersiowej. Jeżeli dziecko straciło przytomność, należy niezwłocznie 

wezwać pogotowie ratunkowe oraz zacząć reanimację. 



 

Zawał serca jest to to efekt niedokrwienia mięśnia sercowego, w wyniku którego dochodzi do jego 

martwicy. Objawy zawału serca nie zawsze są charakterystyczne, jednak najczęściej pacjenci skarżą 

się na dotkliwy ból w okolicach mostka. 

 

Zawał serca pierwsza pomoc 

• Chory jest przytomny 

Przede wszystkim w takiej sytuacji nie wolno dać ponieść się emocjom i ulec panice. Należy postarać 

się zachować spokój. Należy podejść do pacjenta i próbować go uspokoić. Następnie chorego, jeśli 

jest przytomny, należy położyć w pozycji półsiedzącej lub posadzić, dzięki czemu będzie on miał 

większą łatwość w oddychaniu. Kolejnym krokiem jest poluzowanie ciasnej odzieży: kołnierzyka, 

krawata, wszelkich zapięć po szyją. Trzeba także koniecznie zapewnić pacjentowi dostęp świeżego 

powietrza i pootwierać okna. W tym samym czasie należy wzywać zespół pogotowia ratunkowego. 

• Chory jest nieprzytomny 

Jeśli pacjent straci przytomność, postępowanie wygląda inaczej. Koniecznie trzeba sprawdzić czy u 

chorego obecny jest oddech i tętno. Jeśli tak, należy położyć go w pozycji bocznej ustalonej, a jeśli 

nie umiemy tego zrobić- po prostu na boku. Chodzi o to, że w pozycji bocznej nie dojdzie do 

zachłyśnięcia się lub do powstania niedrożności w drogach oddechowych. Jeśli jednak nie 

wyczujemy u pacjenta oddechu i tętna, trzeba rozpocząć resuscytację. U pacjenta leżącego na wznak 

należy odgiąć głowę do tyłu także po to, aby udrożnić drogi oddechowe. Następnie należy wykonać 

dwa oddechy, a po nich 30 uciśnięć klatki piersiowej. Resuscytację należy prowadzić do powrotu 

tętna lub do przyjazdu karetki pogotowia. 

 



Udar mózgu   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pierwsza pomoc przy udarze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIERWSZA POMOC 



PIERWSZA POMOC – CIAŁO OBCE W OKU 

Ćwiczenie do wykonania i przesłania przez ucznia na ocenę 

Ćwiczenie 1. 

 

WYRAZY …..................................................................................................................

......................................................................................................................................... 



Ćwiczenie 2. 

 


