
Witam Was serdecznie, Drodzy Uczniowie.  

Być może zdarzyło się Wam kiedyś przejść obok osoby, która leżała bezwładnie na 

ławce w parku czy na dworcu i pomyśleć, że to bezdomny lub człowiek będący pod wpływem 

alkoholu. Czasem zbyt pochopnie oceniamy innych, nie pamiętając o tym, że od naszego 

zachowania może zależeć czyjeś zdrowie lub życie. Pamiętajcie! Ratowanie ludzi to nie 

przywilej służb ustawowo do tego powołanych, lecz obowiązek twój i każdego z nas! 

 Poniżej przedstawiam Wam temat i notatkę z lekcji, którą należy wpisać do zeszytu. 

Jak zapewne zauważycie, niektóre treści już znacie z poprzedniej lekcji oraz z wcześniejszych 

lat nauki. 

Materiały,  łącznie z ilustracjami i filmikami, znajdziecie na stronie: 

https://epodreczniki.pl/a/pierwsza-pomoc---podstawy/D1D9zb1w9. 

Temat: Pierwsza pomoc – podstawy. 

Już wiecie,  

 że wypadki mogą zdarzyć się wszędzie i wszystkim; 

 że w niektórych przypadkach człowiek nie jest w stanie sam sobie pomóc; 

 jakie mogą być skutki zbyt późnego rozpoznania zagrożenia. 

Nauczycie się: 

 odróżniać, czym jest pierwsza pomoc, kwalifikowana pierwsza pomoc i medyczne 

czynności ratunkowe; 

 wymieniać numery alarmowe i opisywać zasady wzywania służb ratowniczych; 

 wyjaśniać pojęcia „złota godzina” i „platynowe minuty”; 

 opisywać „łańcuch przeżycia”. 

1. Ratowanie życia i zdrowia ludzkiego w Polsce  

W Polsce, zgodnie z Ustawą z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym, ratowanie życia i zdrowia ludzkiego odbywa się na trzech poziomach: 

 pierwsza pomoc, 

 kwalifikowana pierwsza pomoc, 

 medyczne czynności ratunkowe. 

2. System Państwowego Ratownictwa Medycznego  

W Polsce ratowanie życia i zdrowia ludzkiego reguluje Ustawa o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym, która w celu zapewnienia pomocy wszystkim osobom będącym w stanie 

nagłego zagrożenia zdrowotnego wprowadziła system Państwowego Ratownictwa 

Medycznego (PRM). System PRM składa się z jednostek systemu oraz jednostek 

współpracujących. 

Jednostkami systemu są zespoły ratownictwa medycznego oraz szpitalne oddziały ratunkowe. 
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3. Numery alarmowe - powtórka. 

4. Wzywanie służb ratunkowych.  

Wzywając służby ratunkowe: 

 mów spokojnie – pamiętaj, że osoba przyjmująca wezwanie musi cię zrozumieć, 

 powiedz, gdzie nastąpiło zdarzenie, 

 poinformuj, co się stało, krótko opisz zdarzenie lub sytuację, 

 podaj swoje imię, nazwisko i numer telefonu, 

 odpowiadaj ściśle na pytania dyspozytora, 

 po podaniu wszystkich informacji nie rozłączaj się pierwszy, poczekaj, aż zrobi to 

dyspozytor. 

5. Czas w ratownictwie medycznym.  

Edukacja w zakresie pierwszej pomocy pomaga skrócić „złotą godzinę”, a to daje możliwość 

uniknięcia dużej liczby zgonów. 

Najgroźniejszy stan, jaki może spotkać każdego z nas, to nagłe zatrzymanie krążenia (NZK). 

Osoba poszkodowana przestaje wtedy oddychać, a krew krążyć w jej organizmie. Stan ten jest 

odwracalny przez około 3-6 min. Jeśli w tym czasie nie nadejdzie pomoc, nastąpi bardzo 

szybka śmierć mózgu, a tym samym nieodwracalne zmiany w organizmie poszkodowanego. 

W ratownictwie medycznym ten czas jest nazywany „platynowymi minutami”. Służby 

ratunkowe, wezwane nawet natychmiast po zdarzeniu, bardzo rzadko dojadą do osoby 

poszkodowanej w tak krótkim czasie. 

6. Podsumowanie  

 W Polsce ratowanie życia i zdrowia ludzkiego odbywa się na trzech poziomach 

określanych jako: pierwsza pomoc, kwalifikowana pierwsza pomoc i medyczne 

czynności ratunkowe. 

 Podstawowe znaczenie dla przeżycia osób poszkodowanych ma pierwsza pomoc, 

w ramach której m.in. alarmujemy podmioty ustawowo powołane do niesienia 

pomocy osobom poszkodowanym. Po przybyciu na miejsce zdarzenia udzielają one 

kwalifikowanej pierwszej pomocy lub podejmują medyczne czynności ratunkowe. 

 Kwalifikowanej pierwszej pomocy udzielają ratownicy pełniący służbę w policji, 

straży pożarnej lub osoby pracujące w takich organizacjach, jak WOPR, GOPR, 

TOPR, itp. 

 Medyczne czynności ratunkowe są podejmowane przez zespoły ratownictwa 

medycznego (w tym specjalistyczne i podstawowe) oraz zespoły lotniczego pogotowia 

ratunkowego, w których pracują lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni. 

 Udzielanie pierwszej pomocy jest obowiązkiem każdego z nas, za jej nieudzielenie 

grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech. 

 W pierwszej pomocy najważniejszy jest czas opisywany jako „złota godzina” 

i „platynowe minuty”. 

 Europejska Rada Resuscytacji, podsumowując czynności niezbędne do 

przeprowadzenia skutecznej resuscytacji, opracowała „łańcuch przeżycia”, 

składający się z czterech ogniw. 

 Wzywając pomoc, pamiętaj o numerach alarmowych. 
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7. Słowniczek:  

Dyspozytor - przeszkolona osoba mająca teoretyczne i praktyczne doświadczenie 

w ratownictwie, która odbiera zgłoszenia w centrum powiadamiania ratunkowego 

Kwalifikowana pierwsza pomoc - czynności podejmowane przez ratownika wobec osoby 

w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. 

Medyczne czynności ratunkowe - pomoc udzielana przez lekarzy, pielęgniarki i ratowników 

medycznych osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. 

Pierwsza pomoc - czynności podejmowane przez osoby znajdujące się w miejscu zdarzenia 

(świadków zdarzenia) w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. 

Platynowe minuty - pierwsze kilka minut po nagłym zatrzymaniu krążenia, w ciągu których 

podjęcie działań ratowniczych znacznie podnosi szanse poszkodowanego na przeżycie 

Resuscytacja - przywrócenie funkcji układu krążenia i oddychania u osób z nagłym 

zatrzymaniem krążenia. 

Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego - stan polegający na nagłym lub przewidywanym 

w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim 

następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała albo 

utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych 

i leczenia. 

Złota godzina - czas od wystąpienia zdarzenia do przetransportowania poszkodowanego do 

szpitala i udzielenia mu specjalistycznej pomocy. 

Praca domowa 

1) Opisz, jak może się zabezpieczyć osoba udzielająca pomocy poszkodowanym. 

2) Wymień elementy łańcucha przeżycia (4). 

3) Wyjaśnij skróty: CPR, NZK, PRM, KPP, ICE, RKO. 

4) Wykonajcie krótki test sprawdzający Waszą wiedzę, znajdujący się na stronie: 

https://epodreczniki.pl/a/pierwsza-pomoc---podstawy/D1D9zb1w9. 

Praca domowa będzie podlegać ocenie. 

Zdjęcia wykonanej pracy domowej prześlijcie na mojego e-maila 

(justyna_zawada24@interia.pl) do poniedziałku (06.04.). Proszę podpisać się imieniem i 

nazwiskiem oraz podać klasę, ponieważ czasem z adresu e-mailowego trudno te dane 

odczytać. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i życzę dużo, dużo zdrowia. Justyna Zawada 
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