
Witam Was serdecznie, Drodzy Uczniowie! 

Dzisiejsza lekcja jest kontynuacją cyklu zajęć z zakresu pierwszej pomocy.  

Temat dzisiejszej lekcji brzmi: Pierwsza pomoc przy zadławieniach. 

1) Co to jest zadławienie? 

Zadławienie to zamknięcie dróg oddechowych przez ciało obce, do którego może 

doprowadzić np. szybkie, łapczywe spożywanie pokarmów czy połknięcie przez dziecko 

małego przedmiotu. Zadławienie jest stanem zagrożenia życia, z którym można się spotkać na 

co dzień. 

Wczesna interwencja może zapobiec utracie przytomności. Pamiętaj! Udzielając pierwszej 

pomocy możesz uratować komuś życie! Pomoc przy zadławieniu należy do tych stanów 

zagrożenia życia, z którymi można spotkać się codziennie. 

Jeśli do dróg oddechowych dostanie się ślina, kawałek pokarmu lub cokolwiek innego poza 

powietrzem, grozi to niedotlenieniem organizmu, a nawet zatrzymaniem akcji serca! 

2) Jak postępować przy zadławieniu? 

• Gdy poszkodowany przestał kaszleć, ale jest przytomny należy: 

1. pochylić poszkodowanego do przodu, 

2. 5 x energicznie uderzyć w okolicę międzyłopatkową. 

• Gdy uderzenie nie pomaga zastosować tzw. chwyt Heimlicha (Uwaga!!! Nie stosować 

wobec kobiet w ciąży): 

1. pochylić poszkodowanego, 

2. objąć rękoma kładąc jedną część na nadbrzuszu (pod mostkiem), 

3. drugą ręką objąć zaciśniętą pięść, 

4.  energicznie pociągnąć do wnętrza i ku górze. 

• Jeśli powyższe działania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, należy 

bezzwłocznie wezwać pogotowie 999 lub 112. 

• Jeśli poszkodowany stracił przytomność, należy rozpocząć reanimację!  

 

Informacje na temat zadławienia, łącznie z ilustracjami, znajdziecie pod linkiem: 

http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Zyje-i-dzialam-bezpiecznie-

podrecznik/files/basic-html/page120.html. 
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Obejrzyjcie koniecznie krótkie edukacyjne filmy instruktażowe prezentujące pierwszą pomoc 

w przypadku zadławień: 

• u osób dorosłych:  https://www.youtube.com/watch?v=wHxKjZFpUVk ; 

• u kobiet w ciąży: https://www.youtube.com/watch?v=3GTXWlSyF88; 

• u niemowlęcia: https://www.youtube.com/watch?v=oaOrvWGZsHg. 

Zwróćcie uwagę na różnice w technice udzielania pierwszej pomocy w trzech wyżej 

wymienionych przypadkach.  

Moi Drodzy, mam do Was gorącą prośbę! Ze względu na wagę przekazywanych treści i ich 

przydatność w życiu, traktujcie lekcje z zakresu pierwszej pomocy bardzo poważnie. 

Pamiętajcie! Każdemu z nas może się zdarzyć, że od niego będzie zależało czyjeś życie. Na 

następną lekcję utrwalcie sobie dotychczasową wiedzę z zakresu pierwszej pomocy. W dalszym 

ciągu czekam na zaległe prace od niektórych uczniów, mimo ze termin ich przesłania upłynął. 

Pozdrawiam serdecznie. Justyna Zawada. 
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