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opracował: Mariusz Trzaska 



Aspekty prawne 

Kodeks Karny art. 162 

 

 Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym 

bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo 

ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, 

mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na 

niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku 

na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  

 

 Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do 
której jest konieczne poddanie się zabiegowi 
lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest 
niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do 
tego powołanej. 

 

 

 



Ustawa o PRM Art. 4. 

 

 Kto zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie 

nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jest świadkiem 

zdarzenia powodującego taki stan, w miarę posiadanych 

możliwości i umiejętności ma obowiązek niezwłocznego 

podjęcia działań zmierzających do skutecznego 

powiadomienia o tym zdarzeniu podmiotów ustawowo 

powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie 

nagłego zagrożenia zdrowotnego. 

 



Apteczka Pierwszej Pomocy 



Apteczka Pierwszej Pomocy 



Apteczka Pierwszej Pomocy 



Łańcuch przeżycia 



Oceń bezpieczeństwo 

30 uciśnięć   

Oceń przytomność 

Wołaj o pomoc 

Udrożnij dr. oddechowe 

Oceń oddech 

Zadzwoń 112 lub 999 

2 oddechy ratownicze 



 

Własne 

 

Miejsca zdarzenia 
 

 

Poszkodowanego 
 

 

Osób trzecich 

Oceń bezpieczeństwo 

30 uciśnięć   

Oceń przytomność 

Wołaj o pomoc 

Udrożnij dr. oddechowe 

Oceń oddech 

Zadzwoń 112 lub 999 

2 oddechy ratownicze 



Oceń bezpieczeństwo 

30 uciśnięć   

Oceń przytomność 

Wołaj o pomoc 

Udrożnij dr. oddechowe 

Oceń oddech 

Zadzwoń 112 lub 999 

2 oddechy ratownicze 



Oceń przytomność 

 

 Głos 

 Dotyk 

 Bodziec  

 

 Jeżeli poszkodowany zareaguje: 
 Nie zmieniaj jego pozycji 
 Ustal co się stało (urazy, dolegliwości) 
 Kontroluj stan poszkodowanego 
 Podejmij decyzję co dalej… 

Jeżeli nie reaguje (nieprzytomny): 
 ocena oddechu 
 wezwanie pomocy medycznej 
 dalsze działania zależne od oceny 
oddechu -  (pozycja bezpieczna, RKO) 



Wołaj o pomoc 

Oceń bezpieczeństwo 

30 uciśnięć   

Oceń przytomność 

Wołaj o pomoc 

Udrożnij dr. oddechowe 

Oceń oddech 

Zadzwoń 112 lub 999 

2 oddechy ratownicze 



Udrożnij drogi oddechowe 

Oceń bezpieczeństwo 

30 uciśnięć   

Oceń przytomność 

Wołaj o pomoc 

Udrożnij dr. oddechowe 

Oceń oddech 

Zadzwoń 112 lub 999 

2 oddechy ratownicze 



Oceń oddech 

Oceń bezpieczeństwo 

30 uciśnięć   

Oceń przytomność 

Wołaj o pomoc 

Udrożnij dr. oddechowe 

Oceń oddech 

Zadzwoń 112 lub 999 

2 oddechy ratownicze 



Oceń oddech 

 

 Słuchaj 

 Staraj się wyczuć 

 Obserwuj   

 

 

 
 

 
 
Licz do 10-ciu 
Nie oceniaj po jednym oddechu 
(minimum dwa prawidłowe oddechy) 
Nie pomyl z oddechem agonalnym 
Po stwierdzeniu oddechu stale go kontroluj 

 



Zadzwoń po pomoc 

Oceń bezpieczeństwo 

30 uciśnięć   

Oceń przytomność 

Wołaj o pomoc 

Udrożnij dr. oddechowe 

Oceń oddech 

Zadzwoń 112 lub 999 

2 oddechy ratownicze 



Zadzwoń po pomoc 

Informacje przy zgłoszeniu 

1. Określ dokładnie miejsce zdarzenia 

2. Podaj ilość i wiek poszkodowanych 

3. Poinformuj o zdarzeniu i stanie poszkodowanych 

 

4. Informacje dodatkowe (pożar, niebezpieczne 

substancje, inne zagrożenia, utrudniony dostęp itp.) 

5. Poczekaj na potwierdzenie zgłoszenia 
 



Zadzwoń po pomoc 

Zgłoszenie                           

1. Miejsce 

2. Ilość i wiek poszkodowanych 

3. Co się stało 

 

4. Informacje dodatkowe 

5. Potwierdzenie zgłoszenia 
 

Telefony: 

112 – nr ratunkowy 
999 – pogotowie 
  

998 –Straż Pożarna 
997 - Policja  

Z telefonu 
stacjonarnego  
IFJ PAN ??? 
  



Zadzwoń po pomoc 

Pamiętaj!  

Wezwanie pogotowia ratunkowego  - nie jest udzieleniem 
pomocy, lecz powiadomieniem systemu ratownictwa o konieczności jej 
udzielenia.  

Oczekując biernie na przyjazd pogotowia w przypadku bezpośredniego 
zagrożenia życia np.: zatrzymania funkcji życiowych lub obfitego 
krwotoku zespół ratownictwa przybędzie stwierdzić zgon 
poszkodowanego.  

 

Jednak wezwanie wystarczy… 
Jeżeli nie ma bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia 
poszkodowanego lub niebezpieczeństwo zostało opanowane.  

W takiej sytuacji skup się na kontrolowaniu jego stanu do przyjazdu 
pogotowia, udzielaj mu wsparcia i nie zostawiaj samego.  

 
 



Masaż serca 

Oceń bezpieczeństwo 

30 uciśnięć   

Oceń przytomność 

Wołaj o pomoc 

Udrożnij dr. oddechowe 

Oceń oddech 

Zadzwoń 112 lub 999 

2 oddechy ratownicze 



Miejsce ucisku 

Centralnie na środku klatki 
piersiowej  (trzon mostka) 
 

Możliwe sposoby wyznaczania 
miejsca… 



Prawidłowa pozycja 

 Pozycja klęcząca 

 Twarde stabilne podłoże 

 Plecy wyprostowane 

 Ramiona proste, łokcie zablokowane 

 Dłonie splecione 

 Praca całym ciałem  
 

Tempo:  
 100 uciśnięć/minutę 
 Równy czas uciśnięcia i relaksacji 

Głębokość:  
 1/3 wysokości klatki piersiowej 
 5-6 cm 



Oddechy ratownicze 

Oceń bezpieczeństwo 

30 uciśnięć   

Oceń przytomność 

Wołaj o pomoc 

Udrożnij dr. oddechowe 

Oceń oddech 

Zadzwoń 112 lub 999 

2 oddechy ratownicze 



Oddechy ratownicze 

Technika wykonania wdechów 
 
Sposoby zabezpieczenia (maseczki, sprzęt) 
 
Inna alternatywa 



Oddechy ratownicze 

Jeżeli odczuwasz: 

 obawy przed zarażeniem (osoba 
nieznana, brak dostatecznego 
zabezpieczenia),  

 

 opory psychiczne (wymioty, krew, 
wydzieliny, treść żołądkowa),  

 

możesz zrezygnować z oddechów na 
rzecz efektywnego i ciągłego uciskania 
klatki piersiowej - wtedy wykonujesz 
masaż serca bez przerw na oddechy 
przez 2 minuty. 



Kontynuacja RKO 

30  2 



RKO w wykonaniu 
jednej osoby 

W przypadku dwójki ratowników najlepiej gdy będą się oni 
zmieniać co 2 minuty (lub 5 cykli 30:2) 



Przerwanie RKO 

Kiedy możemy przerwać czynności RESUSCYTACYJNE? 

Odzyskanie funkcji życiowych (oddech, oznaki krążenia) 

Przybycie na miejsce zespołu ratownictwa medycznego 

Całkowite wyczerpanie sił ratownika (dalsza resuscytacja 
niemożliwa lub nieskuteczna 

Pojawienie się lub powrót zagrożenia 



Oceń bezpieczeństwo 

30 uciśnięć   

Oceń przytomność 

Wołaj o pomoc 

Udrożnij dr. oddechowe 

Oceń oddech 

Zadzwoń 112 lub 999 

2 oddechy ratownicze 



Pozycja bezpieczna 

Jeżeli poszkodowany oddycha prawidłowo 
 
lub odzyskał oddech w trakcie działań resuscytacji 
 
  

Ułóż go w pozycji bezpiecznej 
 
  



Ułożenie w pozycji bezpiecznej 



Ułożenie w pozycji bezpiecznej 



Ułożenie w pozycji bezpiecznej 



Ułożenie w pozycji bezpiecznej 

Dlaczego taka pozycja ? 



Pozycja boczna zabezpiecza przed 
zadławieniem się wydzielinami, 
krwią oraz wymiotami.  

 

Pozwala tym samym na utrzymanie 
drożności dróg oddechowych 
nieprzytomnej osoby. 


