
18.05.2020r.   EDB  kl. VIII 

Witam  

1. Dzisiaj zamieniamy kolejność naszych lekcji 

2. Od godz. 11:00  zapraszam  na Teams szczególnie nr 4,10, 12, 14, które mają do zaliczenia zadania z ubiegłego 

tygodnia i uczniów, którzy mają jakieś pytania i wątpliwości dotyczące  biologii i EDB. 

Dzisiaj: 

1. Wpisz do zeszytu temat i plan. 

2. Przeczytaj uważnie moją notatkę; nie musisz jej drukować, możesz przenieść do folderu utworzonego na komputerze.  

3. Wszystkie informacje ( zdjęcia, opis)  znajdziecie: 

a) w podręczniku str. 73 - 75 

b) https://epodreczniki.pl/a/uwaga-wypadek/DU9SFukAI  punkt 4 i 5 

Pozdrawiam serdecznie 

Z. Łapczyńska  

TEMAT: Sposoby   ewakuacji     poszkodowanych 

 
1. Zasady  ogólne: 

a)  ewakuacja poszkodowanego jest dopuszczalna jedynie wówczas, gdy udzielenie mu pomocy na miejscu wypadku jest 

niemożliwe  na przykład z miejsca pożaru czy skażonego toksycznymi oparami, 

b)  jeśli nie istnieje bezpośrednie zagrożenie życia w związku z miejscem przebywania poszkodowanego, jego ewakuacją 

powinny zająć się służby ratownicze, 

c) warunkiem uniknięcia dodatkowych urazów u poszkodowanego, a także zabezpieczenia zdrowia ratownika, jest 

przestrzeganie następujących zasad: 

 należy dokonać ogólnej oceny zdarzenia i stanu poszkodowanego, głównie ze zwróceniem uwagi na podstawowe 

funkcje życiowe, tzn. oddech i tętno;  

w przypadku stwierdzenia braku parametrów należy udrożnić drogi oddechowe; 

 zabezpieczyć miejsce zdarzenia i zadbać o własne bezpieczeństwo; 

 wezwać wykwalifikowaną pomoc; 

 nie wolno przesuwać poszkodowanego, jeżeli nie jest to absolutnie konieczne; 

 poszkodowanego przytomnego trzeba poinformować o tym, co zamierza się robić, aby umożliwić współpracę 

i uniknąć jego niepokoju, 

 zawsze trzeba się upewnić, czy wszyscy pomocnicy wiedzą co robić, aby współdziałanie było sprawne, 

 gdy kilka osób przenosi poszkodowanego, wówczas tylko jedna wydaje polecenia, 

 poszkodowanego należy przykryć i w razie potrzeby ochronić przed niedogodnymi warunkami 

atmosferycznymi. 

2. Przenoszenie poszkodowanych  -  przytomnych: 

a) jeden ratownik – osoby przytomne ( dzieci, lekkie osoby ) najlepiej przenosić tzw. „sposobem matczynym”, 

b) jeden ratownik – osoby przytomne o drobnej budowie ciała, ale wystarczająco silne, by trzymać się ratownika, 

najlepiej przenosić „na barana”, 

c) dwoje ratowników – gdy rannego trzeba znieść / wnieść po schodach, najlepiej wykorzystać do tego celu krzesło, 

d) dwoje ratowników – jeśli nie ma krzesła, najprościej spleść dłonie , tworząc tzw. „krzesełko”. 

3. Przenoszenie poszkodowanych  - nieprzytomnych: 

a) jeden ratownik – najbezpieczniej zastosować chwyt Rauteka, a jeśli poszkodowany jest za ciężki, należy ułożyć go 

na kocu / płaszczu lub podwinąć pod jego głowę  kurtkę / marynarkę , którą ma na sobie 
i przeciągnąć w bezpieczne miejsce, 

b) dwoje ratowników – poleca się przenoszenie na noszach, głowę poszkodowanego  trzeba ustabilizować z obu stron,   

okładając ją np. zrolowanymi ręcznikami. 

https://epodreczniki.pl/a/uwaga-wypadek/DU9SFukAI


4. Wybrane sposoby transportu poszkodowanych – zdjęcia i opis   - podręcznik str. 74 -75 

5.  Chwyt  Rauteka: 
otrzymał taką właśnie nazwę na cześć swojego wynalazcy – Franza Rauteka, żyjącego w latach 1902-1989. Był to 

austriacki instruktor jujitsu, który jako pierwszy używał tego właśnie chwytu ratowniczego. Zaletą  chwytu jest to, że z 

jego pomocą można ewakuować nawet osobę większą 

i cięższą od siebie. 

Najczęściej chwyt Rauteka stosowany jest, gdy: 

a) poszkodowany znajduje się w samochodzie, który może wybuchnąć; 

b) kiedy istnieje ryzyko zsunięcia się samochodu ze skarpy; 

c) jest nieprzytomna i znajduje się w otoczeniu zagrażającym jej życiu, np. wśród toksycznych oparów, w palącym 

się pojeździe bądź; 

d) nie wykazuje podstawowych funkcji życiowych i niezbędne jest podjęcie akcji resuscytacyjnej krążeniowo-

oddechowej. 

 

a) chwyt Rauteka podczas wyciągania poszkodowanego z samochodu  - zdjęcia i opis   - podręcznik str. 75: 

 należy zabezpieczyć pojazd ofiary wypadku – wyłączyć silnik, wyjąć kluczyk ze stacyjki i zaciągnąć hamulec ręczny; 

 trzeba zachować ostrożność – jeśli dotychczas nie wybuchła poduszka powietrzna, może to nastąpić w czasie 

udzielania pomocy; 

 następnym krokiem jest odpięcie lub przecięcie pasa bezpieczeństwa i – jeśli to możliwe – przesunięcie do tyłu fotela, 

na którym siedzi poszkodowany; 

 należy sprawdzić, czy nie ma on uwięzionych nóg (np. stóp zaklinowanych między pedałami) i czy nie występują 

żadne inne przeszkody, które uniemożliwiłyby bezpieczne wydobycie go z samochodu; 

 warto także ocenić stan tego przedramienia ofiary, za które będzie ona trzymana podczas przenoszenia – uszkodzona 

kończyna może utrudnić manewr, a przede wszystkim doznać urazów wtórnych; 

 poszkodowanego odchyla się lekko ku przodowi; 

 jeśli siedzi po stronie kierowcy, wkłada się prawą rękę za jego plecy, przekłada pod prawą pachą i sięga do lewego 

przedramienia. lewą rękę przekłada się pod lewą pachą ofiary, jej potylicę opiera o swoje prawe ramię, a lewą dłonią 

ujmuje żuchwę – tak by stabilizować szyjny odcinek kręgosłupa;  

 w przypadku poszkodowanych siedzących po stronie pasażera sytuacja jest odwrotna – lewą ręką pod lewą pachą 

sięga się ku prawemu przedramieniu i tak dalej. następnie, delikatnie unosząc ewakuowaną osobę, przechyla się ją w 

swoją stronę i wyciąga z pojazdu. jeśli w akcji udział bierze drugi ratownik, trzyma on w tym czasie ofiarę za nogi; 

 po przeniesieniu poszkodowanego w bezpieczne miejsce ponownie sprawdza się jego stan i jeśli to konieczne, 

podejmuje resuscytację krążeniowo-oddechową, którą trzeba kontynuować do przyjazdu wykwalifikowanych 

ratowników lub do chwili, gdy ofiara wypadku zacznie oddychać samodzielnie. 
 

Zapamiętaj! 
Jeżeli nie musisz, to nie wyciągaj poszkodowanych z samochodu. Każda próba wyciągnięcia takich osób wiąże się 

 z niebezpieczeństwem powstawania dodatkowych urazów. 

b) chwyt  Rauteka na osobie leżącej na ziemi: 

 

1. Klęknij za głową poszkodowanego ( lub stań za  nim , 

jeśli siedzisz) i wsuń ręce pod jego opatki, utrzymując 

głowę na swoich przedramionach. Unieś jednocześnie 

ramiona i głowę.  

 

3. Przełóż ręce pod pachami poszkodowanego i chwyć jego przedramię 

– jedną ręką blisko nadgrstka, drugą blisko łokcia. Zrób przysiad i nie 

zginając pleców, podnieś się , przejmując i opierając ciężar ciała 

ratowanego na swoim biodrze. 

 



2. Przysuń się jak najbliżej ratowanego i oprzyj jego głowę 

oraz ramiona o swoją klatkę piersiową ( głowa powinna 

być poniżej twojego prawego obojczyka).  

 

4.  Prostując się zaczynasz poruszać się do tyłu, odciągnij ratowanego 

w bezpieczne miejsce . Jeśli możesz, staraj się ustabilizować jego 

głowę własną brodą. W obecności dwóch ratowników, drugi pomaga w 

przenoszeniu poszkodowanego, chwytając go za nogi. 

 

 

Zadanie: Spróbuj wykonać chwyt Rauteka  z krzesełka na krzesełko – sposób wykonania –podręcznik str. 75 


