
Drodzy Uczniowie! Temat dzisiejszej lekcji brzmi: Pierwsza pomoc przy oparzeniach. 

 

1) Wstęp. 

Choć w ciągu ostatnich lat liczba zgonów i urazów w wyniku oparzeń znacznie się zmniejszyła 

(dzięki coraz doskonalszym metodom leczenia i profilaktyce), nadal stanowią one poważny 

problem. Wiele osób, które doświadczyły oparzeń, zostaje ciężko okaleczonych, a blizny 

przypominają im o wypadku nawet do końca życia. Dlatego warto wiedzieć, jak się chronić 

przed oparzeniami, a także w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy osobom, które im uległy. 

2) Rodzaje oparzeń. 

Wyróżniamy 2 podstawowe rodzaje oparzeń: oparzenia termiczne (pod wpływem wysokiej 

temperatury) i chemiczne (środkami chemicznymi). 

3)  Stopnie oparzenia.  

Stopnie oparzenia, świadczące o tym, czy mamy do czynienia z oparzeniem ciężkim, czy 

lekkim, zależą od głębokości uszkodzonej skóry oraz rozległości i miejsca oparzenia. 

Ze względu na głębokość uszkodzenia skóry oparzenia dzielimy na: 

• oparzenia I stopnia – uszkodzenie powierzchowne obejmujące tylko naskórek 

(objawy: miejscowy stan zapalny, zaczerwienienie skóry i ból); 

• oparzenia II stopnia – uszkodzenie naskórka i niepełnej grubości skóry właściwej 

(objawy: miejscowy stan zapalny, obrzęk, zaczerwienienie skóry z widocznymi 

białymi plamami oraz pęcherzami i znacznymi dolegliwościami bólowymi); 

• oparzenia III stopnia – uszkodzenie naskórka i pełnej grubości skóry właściwej 

(objawy: perłowobiała i/lub zwęglona skóra, o wyglądzie przezroczystym lub 

pergaminowym, z brakiem czucia i bólu). 

4) Pierwsza pomoc 

a) przy oparzeniach termicznych: 

• Schładzanie małych powierzchni oparzeniowych powinno trwać ok. 10-15 min. 

• W przypadku oparzeń o dużej powierzchni, ciało należy schładzać najwyżej 1-2 min, 

najlepiej przykładając mokre ręczniki, prześcieradła itp. Nie wolno polewać ich 

bieżącą zimną wodą lub robić zimnych kąpieli, ponieważ może to spowodować 

hipotermię. 

b) przy oparzeniach chemicznych (kwasami lub zasadami): 

• Substancje te należy jak najszybciej spłukiwać, najlepiej rozproszonym strumieniem 

wody przez ok. 15 minut. Substancje sypkie przed spłukaniem należy dokładnie 

zetrzeć lub otrzepać. Resztki środka uszkadzającego przylegające do skóry 
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poszkodowanego należy usunąć w inny sposób – ścierając lub zdrapując, po czym 

skórę obficie spłukać wodą. Szczególnie ważne jest wypłukanie substancji żrących 

z oka, ponieważ bardzo szybko powstają w nim nieodwracalne zmiany. 

5)  Oparzenia chemiczne przewodu pokarmowego.  

Szczególnym przypadkiem oparzeń chemicznych jest oparzenie przewodu pokarmowego. 

Najczęściej dochodzi do niego w wyniku omyłkowego wypicia substancji chemicznej, która 

powoduje poparzenia jamy ustnej, gardła i przełyku. Objawy to piekący ból gardła i przełyku, 

odbarwienie czerwieni wargowej i błon śluzowych jamy ustnej oraz nudności i wymioty. 

Pierwsza pomoc polega na obmyciu twarzy i płukaniu jamy ustnej dużą ilością wody. 

Następnie należy podać poszkodowanemu wodę, którą powinien pić małymi łykami, 

rozcieńczając w ten sposób środek chemiczny znajdujący się w żołądku. Po udzieleniu 

pierwszej pomocy, w zależności od stanu poszkodowanego, należy bezzwłocznie wezwać 

pogotowie lub udać się do najbliższego lekarza. 

6) Filmik edukacyjny dotyczący pierwszej pomocy przy oparzeniach:  

https://www.youtube.com/watch?v=RljtUiMsUYU. 

7) Praca domowa:  

Wyszukajcie w podręczniku lub innych źródłach informacji, jak należy postępować w 

przypadku oparzeń oczu.  

Odpowiedź prześlijcie, jak poprzednio, na mojego e-maila, do 18.05. Jeżeli ktoś nie oddał 

poprzedniej pracy, niech jak najszybciej to uczyni. W przypadku 2 nieoddanych  prac 

będę się kontaktowała indywidualnie. W sprawie ocen za prace uzyskacie informację 

zwrotną. Pracujcie solidnie, niedługo test z pierwszej pomocy. Pozdrawiam. Justyna 

Zawada. 
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