
Kochani, 

Witam Was po przerwie Wielkanocnej i chciałam Was przeprosić, iż z poważnych przyczyn 

technicznych nie udało mi się zamieścić lekcji w zeszłym tygodniu. W związku z tym 

dzisiejsza lekcja jest lekcją dwutygodniowa. Pierwsza lekcja polega na przeczytaniu i 

zapoznaniu się z poniższym materiałem, a druga z odpowiedzią na zadane pytanie pod 

tekstem i przesłanie mi odpowiedzi za pomocą : email: m.reszke@op.pl, Messenger, lub tel,  

507-932-625. W razie pytań, czy też trudności proszę również o kontakt pod wskazany wyżej 

i wybrany sposób.  Jestem dla waszej dyspozycji  

 

24.04.2020r. 

 

Temat: Inne groźne przypadki – część druga. 

 

CIAŁO OBCE W OKU: 

Objawy:, silny ból i pieczenie gałki ocznej pod powieką, silne łzawienie i pieczenie całego 

oka, czasami widoczne ciało obce 

PIERWSZA POMOC: 

- nie zaciskaj powiek, nie pocieraj oczu dłonmi, nie dociskaj powiem palcami 

- wypłucz oko (np. polewając je wodą z butelki) 

- jeśli ciało obce dalej znajduje się w oku, zasłoń oko gazą i udaj się do lekarza 

 

ZATRUCIA 

Zatrucia pokarmowe: 

Objawy: suchośc w gardle, zaburzenia widzenia, omamy, opadanie powiek, zezowanie, brak 

reakcji źrenic na światło, nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka, zawroty głowy 

PIERWSZA POMOC: 

- wywołaj wymioty (chyba, że zatrucie wynika ze spożycia żrących substancji chemicznych 

wtedy nie wywołuj wymiotów) 

- podaj dużą ilość lekko ciepłej wody (jeśli poszkodowany jest przytomny) 

- natychmiast udaj się po pomoc lekarską 

- kontroluj stan poszkodowanego, w razie konieczności wykonaj RKO 

 

Zatrucia substancjami chemicznymi 

Objawy: nudności, wymioty, biegunka, bóle i zawroty głowy, drętwienie języka 

PIERWSZA POMOC: 

- podawaj wodę (rozcieńcza spożytą truciznę). NIE WYWOŁUJ WYMIOTÓW!! 

- wezwij pomoc lekarską 

- zabezpiecz i przekaż ratownikom próbki substancji, która spożył poszkodowany 

 

Zatrucia substancjami lotnymi: 

Objawy: bóle i zawroty głowy, nudności i wymioty, szum w uszach, zakłócenie pracy serca, 

zaburzenia oddychania, zaburzenia widzenia. Senność 

PIERWSZA POMOC: 

- ewakuuj poszkodowanego z zagrożonego pomieszczenia 

- PRZEWIETRZ POMIESZCZENIE, W KTÓRYM JEST POSZKODOWANY 

- wezwij profesjonalną pomoc 

- otocz opieka poszkodowanego, w razie konieczności wykonaj RKO 

 

POMOC TONĄCYM 

mailto:m.reszke@op.pl


Pamiętaj jeśli widzisz, że ktoś tonie, przede wszystkim wezwij pomoc i podnieś alarm. Nie 

wchodź zbyt głęboko ani rwącej rzeki. Pamiętaj, że tonący często wpada w panikę co może 

doprowadzić do utonięcia także ratownika. 

 

PORAŻENIE PRĄDEM: 

Jeżeli osoba porażona prądem jest przytomna, należy ułożyć na wznak z nogami lekko 

ugiętymi w kolanach, zapewnij ochronę termiczną i opatrz rany oparzeniowe, wezwij 

pogotowie ratunkowe. 

 

 

UDZIELAJĄC POMOCY ZAWSZE DBAJ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO !!! 

 

 

Zadanie: 

 

Jeśli byłeś świadkiem, któregoś z  opisanych groźnych przypadków dla życia, to opisz w jaki 

sposób pomogłeś poszkodowanemu? Jeśli nie spotkała Ciebie taka sytuacja to wybierz i opisz 

jak pomógłbyś poszkodowanemu w wybranej sytuacji zagrażającej jego życiu? 

 

 

Bardzo Wam dziękuję, życzę zdrówka ! 

 

Pozdrawiam 

Małgorzata Reszke 


