
20.04.2020r.    EDB    kl. VIII 

Witam,  

 

Dzisiaj zapoznacie się z prostymi i skutecznymi sposobami niesienia pierwszej pomocy poszkodowanym  

w sytuacjach, które mogą  mieć miejsce w bezpośrednim otoczeniu młodych ludzi (w domu, szkole, podczas 

wypoczynku, przy pracy) tj. omdlenie, padaczka, podejrzenie zawału mięśnia sercowego, podejrzenie udaru mózgu. 

 

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

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

4. W podręczniku przeczytaj teksty, obejrzyj schematy, rysunki. Masz tam w bardzo przystępny sposób podane 

objawy, pierwszą pomoc , ja w notatce  dołożę jeszcze informacje, które powinniście zapamiętać.  

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

Pozdrawiam serdecznie.  

Zdzisława Łapczyńska 

 

TEMAT:  Pierwsza pomoc  w wybranych zagrożeniach zdrowia i życia. 

OMDLENIE 

1. Charakterystyka : 
Omdlenie jest krótkotrwałą utratą przytomności na skutek nagłego, chwilowego niedoboru tlenu  

w mózgu, po wystąpieniu której osoba sama odzyskuje przytomność. Niebezpieczeństwo grożące w razie omdlenia to 

możliwość doznania urazów przy upadku. Powtarzające się omdlenia zawsze powinny być poddane diagnostyce 

medycznej. W tym celu należy zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego. 

2. Przyczyny  omdleń: 

miejsca, w których panuje duchota, brakuje powietrza, jest gorąco, a ludzie przez dłuższą chwilę pozostają w pozycji 

stojącej. Mogą to być m.in. kościoły, środki komunikacji miejskiej oraz inne duże skupiska ludzi, uroczystości szkolne, 

apele itp.  

a) wzmożone napięcie emocjonalne, jak np. paniczny strach, 

b) wystąpienie silnego bólu, 

c) przebywanie w pozycji stojącej przez długi czas, 

d) szybkie podniesienie się z pozycji siedzącej bądź leżącej, 

e) zbyt mała objętość krwi w naczyniach krwionośnych – tzw. hipowolemia – spowodowaną np. krwotokiem czy 

odwodnieniem, 

f) różnego rodzaju choroby serca i układu krążenia, jak np. zaburzenia rytmu serca, choroba niedokrwienna serca, 

zwężenie aorty, zatorowość płucna i inne. 

3. Objawy: 

Zazwyczaj incydent omdlenia poprzedza wystąpienie jednego bądź kilku objawów.  I tak osoba może poczuć się słabo, 

widzieć „mroczki” przed oczami, doznać zawrotów głowy. Poprzedzić omdlenie mogą także uderzenia gorąca, uczucie 

nudności, słyszenie dziwnych dźwięków. 

4. Pierwsza pomoc w omdleniu: 

Pamiętaj! 

wyniesienie poszkodowanego z miejsca, w którym omdlał (np. kościół), a gdy jest to niemożliwe zapewnienie dostępu 

świeżego powietrza, 

a) ułożenie na wznak (na plecach), 

b) ocena funkcji życiowych, czyli udrożnienie dróg oddechowych poprzez odgięcie głowy do tyłu  

a następnie ocena oddechu przez 10 sekund (w tym czasie powinniśmy usłyszeć co najmniej dwa oddechy),  

c) okresowa kontrola parametrów życiowych, 
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d) uniesienie nóg poszkodowanego do góry min. 30 cm, 

przykłady: 

 
 

 

  

 
 

 

   

 

Po wykonaniu powyższych działań osoba poszkodowana po chwili ok. 3 min.  powinna odzyskać świadomość.  

Jeśli tak się nie dzieje, to mamy do czynienia z utratą przytomności  i koniecznie musimy wezwać pogotowie 

ratunkowe (numer telefonu 999 lub 112, z naciskiem na ten pierwszy). 

Nie wolno: 

 szarpać poszkodowanego, klepać po twarzy, zadawać bólu, 

 cucić za pomocą soli trzeźwiących ani innych środków, 

 chlapać wodą, 

 wlewać napojów do ust, 

 podawać żadnych leków, 

 pionizować poszkodowanego zbyt szybko, aby nie doszło do ponownego omdlenia. 

NAPAD   PADACZKOWY        padaczka / epilepsja / 

1.  Charakterystyka : podręcznik 

według definicji Światowej Organizacji Zdrowia, padaczka jest przewlekłym zaburzeniem czynności mózgu 

o różnym pochodzeniu, charakteryzujące się występowaniem nawracających napadów. Padaczka jest 

chorobą mózgu, ale nie chorobą psychiczną,   

2. Objawy: podręcznik 

3. Pierwsza pomoc: podręcznik 

Nie wolno w czasie napadu: 

 otwierać zaciśniętych szczęk, 

 wkładać żadnych przedmiotów do ust,  

 powstrzymywać napadu - przytrzymywać siłą rąk i nóg chorego,  

 wlewać wody ani podawać leków do ust, jeśli chory jest nieprzytomny, 

 ingerować w zachowanie chorego w czasie, gdy jest jeszcze w stanie dezorientacji, ponieważ może to niekiedy 

prowadzić do jego agresji. 

ZAWAŁ MIĘŚNIA SERCOWEGO 

1. Charakterystyka: podręcznik 

2. Objawy: podręcznik 

3. Pierwsza pomoc: podręcznik 

 



PODEJRZENIE    UDARU   MÓZGU 

1. Charakterystyka: podręcznik 

2. Objawy: podręcznik 

3. Pierwsza pomoc: podręcznik 

4.  Czego nie wolno robić, gdy podejrzewam u kogoś udar? 

a) czekać, aż objawy same ustąpią 

b) próbować się kontaktować z lekarzem rodzinnym 

c) przyjmować jakichkolwiek leków 

d) podawać picia i jedzenia 

e) jechać do szpitala samemu lub czekać na podwiezienie przez kogoś innego. 

 

O tym musisz pamiętać! 

Jeśli jesteś sama/ sam w domu i źle się poczujesz, wezwij karetkę, a następnie otwórz drzwi wejściowe.  

Jeśli stracisz przytomność, ratownicy szybciej będą mogli Ci pomóc! 
 

Dla  uczniów, który są zainteresowani  otrzymaniem oceny bardzo dobrej z pracę domową, krzyżówka do 

rozwiązania. Odpowiedzi  i hasło  prześlij na email. 

Krzyżówka 1 

        1.         

       2.          

        3.         

       4.          

     5.            

    6.              

     7.            

    8.             

        9.         

10.                 

   11.              

     12.            

1. Spieszy z pomocą. 

2. Służy do kontaktowania się m.in. z numerami alarmowymi. 

3. Pompuje krew. 

4. Część twarzy, którą należy unieść, aby udrożnić drogi oddechowe. 

5. Służy m.in. do zakładania temblaka. 

6. W przysłowiu chwyta się brzytwy. 

7. Jedna z głównych funkcji życiowych. 

8. Wzywasz ją, wybierając 999. 

9. Samochodowa lub podręczna , potrzebna ratownikowi. 

10. Obrażenia częste w sporcie. 

11.Zabezpiecza miejsce wypadku. 

12. Gumowe, lateksowe, chronią ratownika. 

HASŁO:  ……………………………………………………….. 


