
ABC  - pierwszej pomocy. 

NAJCZĘSTSZE URAZY DZIECIĘCE W WIEKU SZKOLNYM

-omdlenia i zasłabnięcia
-krwawienia z nosa
-skaleczenia
-krwotoki
-zranienia
-zwichnięcia, skręcenia i złamania
-urazy głowy
-zadławienia
-drgawki i napady padaczkowe 

                                                           Gdy zdarzy się wypadek !

Każdy wypadek jest inny i wymaga odmiennego postępowania. Zawsze jednak obowiązuje 
następujący schemat działania:
1.Zabezpieczenia miejsca wypadku.
2.Szybka ocena sytuacji.
3.Wezwanie pomocy, jeśli jest potrzebna.
4.Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.
5.Wykonanie innych czynności ratowniczych-adekwatnych do stanu poszkodowanego.

Ad. 1.
*W pierwszej kolejności oceń swoje bezpieczeństwo: zagrożenie wybuchem, pożarem, natężenie 
ruchu ulicznego, zachowanie osób trzecich itp., jeśli uznasz, że nic ci nie grozi, zabezpiecz miejsce 
zdarzenia.
*Przy ratowaniu porażonego prądem najpierw wyłącz dopływ prądu-energii elektrycznej, przy 
ratowaniu osoby z napadem padaczkowym-odsunięcie od chorego wszystkich twardych 
przedmiotów.
*Przy wypadkach drogowych istotne jest ustawienie trójkąta ostrzegawczego za uszkodzonym 
pojazdem.

Ad.2.
*Jeśli uznasz, że masz zapewnione bezpieczeństwo zorientuj się, ile osób zostało poszkodowanych, 
w jakim znajdują się otoczeniu, jaki jest ich stan i czy potrzebna będzie fachowa pomoc 
ratowników lub lekarza.
*Udzielając pierwszej pomocy pamiętaj o własnym bezpieczeństwie-pamiętaj o włożeniu 
rękawiczek jednorazowych, a prowadząc sztuczne oddychanie, jeśli to możliwe-skorzystaj z 
jednorazowej maseczki.

Ad.3
Jeśli potrzebna, jest pomoc lekarza lub ratownika, zadzwoń po pogotowie ratunkowe (także wtedy, 
kiedy nie potrafisz tego ocenić).
Zawsze wzywaj pomoc, gdy:
*nastąpił wypadek z wieloma ciężko rannymi,
*u osoby poszkodowanej zaobserwujesz:
-uraz głowy lub kręgosłupa,
-ciężkie poparzenie,



-utratę przytomności,
-zaburzenia oddychania lub bezdech,
-obfite krwawienie,
-porażenie prądem,
-objawy zatrucia.

*Gdy udzielasz pierwszej pomocy, a nie jesteś sam, zwróć się bezpośrednio do innego świadka, 
wskaż go palcem i powiedz: „pan w czerwonej czapce, niech wezwie pomoc i powie mi, czy pomoc
została wezwana”.

*Jeśli jesteś sam zadzwoń pod numer 999 lub 112.

 Meldunek wypadku powinien zawierać: co?- rodzaj wypadku
gdzie?- miejsce
ile?- liczba poszkodowanych
jak?- stan poszkodowanych
co robisz?- informacje o sytuacji
kim jesteś ?.
Nigdy nie kończ pierwszy rozmowy-dyspozytor może czegoś nie zrozumieć lub mieć dodatkowe 
pytania.

PAMIĘTAJ !

 Czasami szybkim telefonem i działaniem możesz pomóc komuś wyzdrowieć, a nawet
uratować życie ! Nie bój się nieść pomocy !
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