
 

OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA 
PRZY UDZIELANIU PIERWSZEJ POMOCY 

POSZKODOWANYM W WYPADKACH 

Udzielenie pierwszej pomocy w wypadkach jest prawnym obowiązkiem każdego. Jej 
nieudzielnie, szczególnie w odniesieniu do osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo 
ucznia, skutkuje sankcją karną (art. 162 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny 
(Dz. U. 2017, poz. 2204 z późn. zm.). 

Zasady ogólne. 

1. Zachować spokój i krótko zastanowić się przed podjęciem działania. 
2. Usunąć poszkodowanego z rejonu zagrożenia i zabezpieczyć przed czynnikami 

zagrażającymi życiu (woda, pożar, dym, pracujące maszyny, pojazdy, prąd elektryczny 
itp.). 

3. Dokonać kwalifikacji rozmiarów wypadku (liczba ofiar) oraz rodzaju obrażeń. 
4. Wezwać pomoc, możliwie bez opuszczania miejsca wypadku: 

a) Centrum Powiadamia Ratunkowego, nr tel. 112 
b) Pogotowie Ratunkowe nr tel. 999 - należy określić miejsce zdarzenia, liczbę ofiar, 

rodzaj obrażeń, 
c) Straż Pożarna nr tel. 998 – w wypadkach wymagających ratownictwa technicznego, 

5. Rozpocząć ratowanie poszkodowanych znajdujących się w stanie zagrażającym życiu 
(zatrzymanie oddychania lub krążenia, krwotok, wstrząs). 

Postępowanie z poszkodowanymi. 

1. Sprawdzić stan poszkodowanego: 
a) czy jest przytomny (poruszanie się, reagowanie na nasz głos, na ból) – w razie 

nieprzytomności: ułożyć w pozycji bezpiecznej (na boku, ze zgiętą „dolną” nogą, 
głową odchyloną do tyłu, „dolną” ręką wysuniętą za plecy, „górną” ręką ułożoną pod 
twarz, 

b) czy oddycha: przystawić ucho do ust i nosa, obserwować ruchy klatki piersiowej 
i brzucha – w razie braku oddechu: odchylić głowę do tyłu, unieść żuchwę, usunąć 
obce ciała z jamy ustnej, rozpocząć „sztuczne oddychanie”, 

c) czy ma zachowane krążenie krwi – w razie braku krążenia wykonać masaż pośredni 
serca: w pozycji leżącej na plecach, na twardym, równym podłożu; rytmicznie uciskać 
(60-100 razy/min.) klatkę piersiową na dolnej połowie mostka (uchylenie 5 – 6 cm), 
po każdych 30 uciśnięciach 2 oddechy zastępcze. Stosować do powrotu własnej 
czynności serca lub przyjazdu Pogotowia Ratunkowego. 

2. Zaopatrzyć krwawiące rany: 
a) kończyny: ucisnąć czystą gazą lub materiałem z ubrania oraz ułożyć ranną kończynę 

powyżej poziomu ciała, 
b) głowa: ułożyć poszkodowanego w pozycji półsiedzącej, delikatne osłonić rany 

opatrunkiem, 
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c) klatka piersiowa: założyć opatrunek, uszczelnić folią i plastrem (zabezpiecza przed 
powstaniem odmy opłucnowej), 

d) oparzenia: schłodzić zimną wodą, przykryć jałowym opatrunkiem (przy oparzeniach 
substancją chemiczną reagującą z wodą, najpierw usunąć mechanicznie nadmiar 
substancji). 

3. Zapewnić poszkodowanemu komfort oczekiwania ma pomoc medyczną – zabezpieczyć 
przed utratą ciepła (folia metalizowana termoizolacyjna NRC), kontrolować funkcje 
życiowe. 

4. Zabezpieczyć przed wstrząsem pourazowym: zapewnić spokój, ograniczyć ból. 


