
06.04.2020r.   EDB    kl. VIII 

Witam,  

1. Zapisz temat w zeszycie (Pamiętajcie o systematycznym prowadzeniu zeszytu – jest potwierdzeniem,  

że uczestniczysz w lekcjach). 

2. Przeczytaj moją notatkę – ułatwi oglądanie materiałów na stronie epodręczniki, uporządkuje informacje 

zawarte w podręczniku). 

3.  Możesz przepisać  notatkę  do zeszytu lub wydrukować tekst i wkleić do zeszytu. 

4.  Kliknij w link https://epodreczniki.pl/a/oparzenia-termiczne-i-chemiczne/Djhc4D90a 

a) przeczytaj materiały,   b) obejrzyj schematy, rysunki, film  

5. Potwierdź email, że zapoznałeś się z tematem. 

6. Jeśli masz do mnie  pytania to  prześlij je na email zdzislawalapczynska@psplubniany.pl 

Pozdrawiam serdecznie.  

Zdzisława Łapczyńska 

 

Temat: URAZY  TERMICZNE -  PIERWSZA  POMOC 

1. Rodzaje  urazów termicznych: 

a) udar cieplny 

b) udar słoneczny 

c) oparzenie 

d) odmrożenie  

e) wychłodzenie (hipotermia) 

2. Udar  cieplny – podręcznik str. 106 - 107 

a) przyczyny  

b) objawy 

c) pierwsza  pomoc 

 poszkodowanego przenieś w chłodne ocienione miejsce, zdejmij z niego nadmiar odzieży, 

 jeśli nie utracił przytomności posadź , a w przypadku utraty przytomności należy ułożyć na boku lub przy braku 

oddechu przystąpić do RKO,  

 obniż temperaturę ciała za pomocą wszelkich możliwych środków (bez gwałtownego ochładzania) np. chłodne 

okłady (kark, pachwiny),  wachluj, włącz wentylator, 

 często kontroluj czynności życiowe i zachowaj spokój.  

3. Udar słoneczny – podręcznik str. 106 - 107 

a) przyczyny  

b) objawy 

c) pierwsza  pomoc 

 przeprowadzić porażonego ze słońca w cień i porozpinać ubranie,  

 gdy poszkodowany jest przytomny, ułożyć go w pozycji półsiedzącej, 

 zapewnić odpowiedną wentylację  pomieszczenia w którym się znajduje, 

 ochłodzić głowę, za pomocą mokrych, często zmienianych, okładów również przez wachlowanie,  

 gdy porażony jest nieprzytomny najpierw  zbadać czynność oddechową i w zależności od wyniku ułożyć go na 

boku lub podjąć RKO.  

4. Oparzenia – podręcznik str. 104 - 106 

a) przyczyny  

b) stopnie oparzenia 

c) ocena  powierzchni oparzeń 

d) objawy 

e) pierwsza  pomoc 

 oceń miejsce zdarzenia pod kątem bezpieczeństwa, 

https://epodreczniki.pl/a/oparzenia-termiczne-i-chemiczne/Djhc4D90a
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 zapewnij bezpieczeństwo sobie, 

 przerwij działanie czynnika powodującego oparzenie np.: wyprowadź osobę poszkodowaną z pożaru, ugaś 

płonące ubranie wodą bądź stłum płomienie, narzucając na nie ubranie z  naturalnych włókien, polej zimną wodą 

lub zdejmij ubranie oblane gorącym płynem, zdejmij tlące się lub nasączone środkiem chemicznym ubranie, 

odłącz źródło prądu. 

 oparzone miejsce schładzaj natychmiast zimną wodą np. z kranu, butelkową ok. 10 – 15 min.  

( powoduje obkurczenie się naczyń krwionośnych, przez co zmniejsza się ilość traconych płynów 

fizjologicznych), 

 przy oparzeniach chemicznych (kwasami lub zasadami) substancje te należy jak najszybciej spłukać pod bieżącą 

wodą, po najkrótszej drodze, 

 zdejmij biżuterię, zegarek, łańcuszki, kolczyki i wszystkie uciskające części ubrania np.  buty, odzież  znajdujące 

się blisko rany oparzeniowej (po pojawieniu się obrzęku czy pęcherzy wspomniane czynności mogą być bardzo 

trudne lub niemożliwe ), 

 jeżeli oparzone są palce, rozdzielić je opatrunkiem, 

 po schłodzeniu rany nałóż jałowy opatrunek, opatrunek  hydrożelowy, dodatkowo można stosować zimny okład, 

panthenol w sprayu.  

 w przypadku dużej rozległości oparzenia i kłopotów z założeniem opatrunku, należy położyć poszkodowanego i 

zawinąć go w, np. wyprane prześcieradło, a następnie dobrze go okryć,  

 przy oparzeniach ciężkich (III stopnia) oparzone miejsce chłodzimy wodą jedynie przez kilka minut, żeby nie 

wprowadzić pacjenta w stan hipotermii (wyziębienia). nie wolno też zanurzać poparzonej osoby w zbiorniku z 

wodą ani okładać śniegiem bądź lodem, 

 w ciężkich oparzeniach, gdy chory jest nieprzytomny i istnieje podejrzenie oparzenia dróg oddechowych należy 

wezwać pogotowie. 

Podczas udzielania pierwszej pomocy osobom oparzonym nie wolno: 

 gasić palącej się odzieży narzucając na płomienie materiały sztuczne, topiące się w ogniu, 

 polewać spirytusem (alkoholem) miejsc urazu, 

 smarować oparzonych miejsc masłem, olejem, białkiem, przypadkowymi maściami itp., 

 stosować barwników (gencjana, zieleń brylantowa lub błękit metylenowy)  

 przekłuwać pęcherzy (zwiększa to ryzyko zakażenia i obnaża uszkodzoną powierzchnię skóry), 

 dotykać ran oparzeniowych, 

 schładzać ran oparzeniowych lodem, 

 neutralizować oparzeń chemicznych, 

 odrywać zwęglonej, stopionej odzieży, która przykleiła się do skóry  ( nieumiejętne jej usunięcie spowoduje 

powstanie otwartej rany, którą bardzo łatwo zainfekować. Z tego względu rozetnij ubranie wokół spalonych 

fragmentów przylegających ściśle do skóry i pozostaw je aż do usunięcia przez lekarzy w szpitalu). 
 

5. Odmrożenia – podręcznik str.107 

a) przyczyny  

b) stopnie odmrożeń 

c) objawy 

d) pierwsza  pomoc 

 przenieść osobę poszkodowaną do ciepłego pomieszczenia, 

 zdjąć mokre, zimne ubranie i obuwie  (przy odmrożeniach  palców stóp należy zachować szczególną ostrożność 

podczas zdejmowania butów. Pamiętaj, że najlepiej jest rozsznurować całe buty i dopiero wtedy powoli wyciągać 

z nich stopy), 

 przebrać poszkodowanego w suchą i ciepłą odzież, 

 podać ciepłe płyny do picia, 

 ogrzać poszkodowanego od środka (podając ciepłe napoje) oraz z zewnątrz (okrywając kocem, folią termiczną, 

śpiworem, zakładając ciepłe rękawiczki itp.), 

 założyć luźny, jałowy opatrunek na miejsce odmrożenia, 

 przy odmrożeniach powyżej II stopnia zawsze niezwłocznie zgłosić się do lekarza. 



Podczas udzielania pierwszej pomocy osobom z odmrożeniem  nie  wolno: 

 masować odmrożonej części ciała, 

 rozcierać skóry śniegiem ( można uszkodzić naskórek kryształkami lodu, śnieg topiąc się, pochłania ciepło i tym 

samym opóźnia rozgrzewanie), 

 ogrzewać skóry śniegiem, suszarką, gorącą wodą, 

 podawać alkoholu do picia, 

 pozwolić osobie poszkodowanej na wykonywanie jakichkolwiek ruchów, ponieważ stanowi to niepotrzebny 

wydatek energii niezbędnej do zachowania czynności życiowych.  

6. Hipotermia   / wychłodzenie  organizmu / podręcznik str.107 

a) przyczyny  

b) stopnie odmrożeń 

c) objawy 

d) pierwsza  pomoc 

 przenieść osobę poszkodowaną do ciepłego pomieszczenia, 

 zdjąć mokre, zimne ubranie i obuwie,  

 przebrać poszkodowanego w suchą i ciepłą odzież, 

 podać do wypicia małymi łykami ciepłe, osłodzone płyny do picia, ciepłą zupę, 

 ogrzać poszkodowanego od środka (podając ciepłe napoje) oraz z zewnątrz (okrywając kocem, folią termiczną, 

śpiworem, zakładając ciepłe rękawiczki itp.), 

 izolacja od zimnego podłoża, 

 jeśli poszkodowany zasypia, musimy go obudzić i nie pozwolić mu zasnąć 

 kontroluj stan poszkodowanego, a w razie konieczności zadzwoń po pogotowie i  rozpocznij RKO 

 
 

 

 

 

 


