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Temat: Podstawowe zasady pierwszej pomocy 

 

1. Pojęcie pierwszej pomocy 

Pierwsza pomoc to zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia 

zdrowotnego, wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia. 

 

2. Obowiązki w zakresie pierwszej pomocy wynikające z przepisów polskiego prawa. 

Zgodnie z przepisami polskiego prawa, jeśli jest się świadkiem sytuacji, w której czyjeś zdrowie lub życie ulega 

zagrożeniu, udzielenie pierwszej pomocy jest obowiązkiem. 

a) Przepisy Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym: 

„Kto zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jest świadkiem 

zdarzenia powodującego taki stan, w miarę możliwości i posiadanych umiejętności ma obowiązek 

niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu podmiotów 

ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego”. 

b) Przepisy Kodeksu karnego: 

§1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia, 

ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia 

siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu – podlega karze 

pozbawienia wolności do lat 3. 

§2. Nie podlega karze, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu, 

albo w warunkach, w których możliwa jest natychmiastowa pomoc ze strony instytucji lub osoby bardziej do 

tego powołanej.” 

 

3. System Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce. 

System ten zapewnia pomoc każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Jednostkami 

systemu są szpitalne oddziały ratunkowe oraz zespoły ratownictwa medycznego. 

Z systemem współpracują w szczególności jednostki Państwowej Straży Pożarnej, jednostki ochrony 

przeciwpożarowej, podmioty uprawione do wykonywania ratownictwa górskiego i in. 

 

4. Integracja działań poszczególnych jednostek. 

Stworzony system ratownictwa medycznego umożliwia integrację działań poszczególnych jednostek w razie 

konieczności zapewnienia pomocy w nagłych zdarzeniach.  

Telefon alarmowy 112 jest wspólny dla wszystkich służb powołanych do niesienia pomocy. 

Oczywiście nadal obowiązują inne numery alarmowe: 

997 – Policja, 998 – Straż Pożarna, 999 – Pogotowie Ratunkowe. 

 

5. Informacje jakie należy podać wzywając służby ratunkowe: 

1) rodzaj i miejsce zdarzenia, 

2) liczba i płeć poszkodowanych, 

3) przybliżony wiek poszkodowanego/poszkodowanych, 

4) czy zagrożone jest życie poszkodowanego, przybliżony rodzaj ich obrażeń, 

5) kto wzywa pomoc (dane). 

 

6. Bezpieczeństwo podczas udzielania pierwszej pomocy. 

Podstawowa zasada pomocy przedmedycznej to "nie szkodzić". Ratownik powinien chronić siebie, poszkodowanego 

i znajdujące się w pobliżu osoby. 

Dlatego pierwszą czynnością podczas udzielania pomocy jest zawsze ocena sytuacji i wyeliminowanie zagrożeń, w 

szczególności zabezpieczenie miejsca, w którym udzielona zostanie pomoc (poszkodowany może np. znajdować się 

w pobliżu pożaru) oraz użycie środków ochrony osobistej (rękawiczki jednorazowe, maseczka do sztucznego 

oddychania). 

Trzeba też pamiętać o tym, by nie poruszać ofiary bez potrzeby, nie podawać jej leków, niczego do jedzenia ani picia. 

 

https://zdrowie.tvn.pl/a/sztuczne-oddychanie-podstawowy-krok-resuscytacji-krazeniowo-oddechowej
https://zdrowie.tvn.pl/a/sztuczne-oddychanie-podstawowy-krok-resuscytacji-krazeniowo-oddechowej


7. Ocena stanu poszkodowanego. 

Należy sprawdzić reakcję poszkodowanego na bodźce zewnętrzne, delikatnie potrząsając go za ramiona i pytając co 

się stało. Jeśli ofiara zareaguje, trzeba: 

pozostawić ją w pozycji, w jakiej się ją zastało - pod warunkiem, że nie zagraża jej żadne niebezpieczeństwo - i 

regularnie oceniać jej stan do czasu przybycia fachowej pomocy, 

ocenić, czy nie ma krwotoku, który należy zatrzymać (działając zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w dalszej 

części artykułu), 

zadbać o jej komfort termiczny, 

w miarę możliwości wypytać ją o zaistniałą sytuację, samopoczucie, przewlekłe choroby. 

Jeśli poszkodowany nie zareaguje, najprawdopodobniej jest nieprzytomny. Wówczas należy ocenić, czy występuje u 

niego akcja krążeniowo-oddechowa. Gdy ofiara oddycha (ocenia się to, obserwując powiew powietrza 

wydobywający się z jej ust, a także ruchy klatki piersiowej) i ma wyczuwalne tętno, układa się ją w pozycji 

bezpiecznej (chroniąc dodatkowo przed ewentualnym wyziębieniem/przegrzaniem).  

Jeśli nie stwierdza się prawidłowego oddechu i akcji serca, trzeba podjąć próbę udrożnienia dróg oddechowych - 

poszkodowanego układa się na plecach, odchyla jego głowę do tyłu. Jeśli oddychanie utrudnia ciało obce, ostrożnie 

usuwa się je z ust ofiary. Gdy ten krok okazuje się nieskuteczny, niezbędna jest resuscytacja. 

 

8. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. 

Ofiarę układa się na wznak na twardym podłożu. Wykonuje się masaż serca, polegający na uciskaniu klatki piersiowej 

w 2/3 długości mostka na głębokość 5-6 cm (4-5 w przypadku dzieci) z częstotliwością 100-120 razy na minutę. Po 30 

uciskach należy wykonać 2 oddechy ratownicze (wtłoczyć powietrze do płuc poszkodowanego metodą usta-usta lub 

usta-nos) i powrócić do masażu serca. 

Uwaga - masaż serca u osób dorosłych wykonuje się z użyciem dwóch rąk, u dzieci - jednej ręki, a u niemowląt - 

dwóch palców. 

Resuscytację w schemacie 30:2 należy kontynuować do czasu przybycia wykwalifikowanej pomocy medycznej lub do 

chwili, w której ofiara zacznie samodzielnie oddychać. 

 

 

https://zdrowie.tvn.pl/a/pozycja-boczna-ustalona-ulozenie-poszkodowanego
https://zdrowie.tvn.pl/a/pozycja-boczna-ustalona-ulozenie-poszkodowanego
https://zdrowie.tvn.pl/a/resuscytacja-krazeniowo-oddechowa-wytyczne-zasady-wykonywania-u-doroslych-i-u-dzieci
https://zdrowie.tvn.pl/a/masaz-serca-pierwsza-pomoc-przedmedyczna-u-doroslych-i-dzieci

