
03.04.2020r. 

Temat: Inne groźne przypadki zagrażające życiu. 

ZADŁAWIENIE - częściowa lub całkowita niedrożność dróg oddechowych spowodowana obecnością ciała 

obcego w gardle, krtani lub tchawicy. 

OBJAWY: 

silne odruchy kaszlowe, wytrzeszczone oczy, zaczerwieniona i siniejąca skóra twarzy, poszkodowany 

najczęściej trzyma się za szyję i pochyla do przodu, nasilające się trudności z nabraniem powietrza.  

PIERWSZA POMOC PRZY ZADŁAWIENIU 

Jeśli osoba zadławiona oddycha, nalezy ją zachęcić do kaszlu. Jeśli ma problem z kaszlem lub nabraniem 

powietrza należy ją pochylic do przodu i wykonywać na zmianę 5 energicznych uderzeń nasadą dłoni 

pomiędzy łopatkami, a następnie 5 uciśnięć nadbrzusza, dopóki ciało obce nie wydostanie się z dróg 

oddechowych. 

 

ZAWAŁ SERCA - to obumarcie części mięśnia sercowego z powodu niedostatecznego zaopatrzenia w tlen. 



 

 

OBJAWY: 

ucisk lub ból w klatce piersiowej, narastający niepokój, paniczny strach przed śmiercią, nudności, 

intensywne pocenie się, duszności, płytki oddech, czasem wymioty. 

PIERWSZA POMOC: 

- ułóż chorego w wygodnej pozycji(pół siedzącej lub siedzącej, wygodnej dla poszkodowanego), w 

bezpiecznym miejscu, 

- rozluźnij dzież chorego, 

- wezwij pogotowie ratunkowe, 

- pomóż choremu zażyć jego własne leki nasercowe, 

- kontroluj stan chorego, uspokajaj Go, 

- w razie potrzeby podejmij RKO. 



 

UDAR MÓZGU - to dysfunkcja części tkanki mózgowej, wywołana najczęściej nagłym przerwaniem 
dopływu krwi tętniczej lub wylewem krwi poza naczynie w obrębie struktur mózgowia. 

OBJAWY: 

silny ból głowy, tzw niedowład połowiczny (niemożność poruszania jedną nogą, ręką, brak mimiki połowy 
twarzy),  opadanie kącika ust, zaburzenia czucia wjednej połowie ciała, zaburzenia mowy, widzenia, 
równowagi, zawroty głowy, zaburzenia świadomości. 

 

PIERWSZA POMOC: 



- ułóż chorego w bezpiecznym miejscu z tułowiem lekko unieisionym (zapobiega to powstaniu lub 
rozwojowi obrzęku mózgu), 

- ułóż głowę chorego lekko na boku (aby ślina mogła swobodnie wypływać), 

- jeśli chory stracił przytomność, ułóż go w pozycji bezpiecznej, zapewnij komfort termiczny i kontroluj 
czynności życiowe, 

- w razie konieczności podejmij RKO. 

 

NAPAD PADACZKOWY - pierwszy napad padaczkowy wymaga szybkiej diagnozy lekarskiej i jest sygnałem 
podjęcia leczenia w poradni neuroloigicznej. 

 

 

OBJAWY: 

drgawki, czasem kilkusekundowa utrata kontaktu z otoczeniem lub chwilowa (kilkuminutowa) 
dezorientacja ( z pozornie normalnym zachowaniem). 

PIERWSZA POMOC: 

- chroń głowę chorego, np przytrzymaj ją, 

- chroń oczy chorego przed migającym światłem 

- w razie potrzeby podejmij RKO. 

Po ustąpieniu objawów: 



- udrożnij drogi oddechowe chorego i sprawdź czy oddycha prawidłowo, 

- ułóż chorego w pozycji bezpiecznej. 

 

 

 

Drodzy uczniowie, to pierwsza część tego tematu. Na kolejnej lekcji poznamy inne nagłe przypadki. Nie 
przejmujcie się, że jest tego tak sporo, gdyż nie musicie przepisywać (jeśli ktoś ma drukarkę może 
wydrukować i wkleić) ale proszę przeczytajcie przynajmniej 2 razy.  

Miłego weekendu :) 

Pozdrawiam serdecznie 

Małgorzata Reszke 

 

 

 

 


