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Jako aktywiści i aktywistki, czy też jako osoby zaangażowane lub powiązane z ruchami społecz-
no-politycznymi, niejednokrotnie bierzemy udział w wydarzeniach ulicznych czy akcjach bez-
pośrednich. Czasem stajemy się uczestnikami konfrontacji z agresją i siłą fizyczną, zdarza się, że 
działamy w trudnych warunkach otoczenia itp. W związku z tym, nierzadko bywamy narażeni 
na sytuacje zagrożenia zdrowia lub życia. Oczywiście z podobnymi sytuacjami możemy mieć 
do czynienia również w okolicznościach zupełnie niezwiązanych z wyżej wymienionymi, jednak 
ryzyko ich wystąpienia zwiększa się wraz z narastającymi napięciami, szczególnie częstymi w 
czasie wydarzeń masowych czy też takich, które wymagają szybkich i zdecydowanych reakcji 
fizycznych.

Celem niniejszego poradnika jest przybliżenie, podsumowanie oraz usystematyzowanie wiedzy 
i umiejętności dotyczących podstawowych czynności ratujących życie i zdrowie bądź minima-
lizujących potencjalne skutki uszkodzenia ciała czy wystąpienia innego rodzaju uszczerbków 
zdrowotnych u osób na nie narażonych.

Szczególnego zwrócenia uwagi wymaga umiejętność sprawnego zaalarmowania fachowej po-
mocy medycznej, podtrzymywania podstawowych funkcji życiowych u osoby poszkodowanej, 
minimalizowania negatywnych efektów zdarzenia szkodliwego, jak również reagowania w szcze-
gólnych, najczęstszych i najbardziej prawdopodobnych sytuacjach zagrażających zdrowiu czy 
też znacząco i w sposób nagły pogarszających jakość życia. Dodatkowo, przydatna może oka-
zać się znajomość określonych procedur formalnych, stosowanych w ramach systemu ochrony 
zdrowia.
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Sytuacje niepożądane...

Z nagłą sytuacją niepożądaną w znaczeniu medycznym zwykle nie ma się do czynienia codzien-
nie, jednak tak naprawdę istotą takiej sytuacji jest fakt, że nikt nie jest w stanie jej przewidzieć, 
a jedynie można być na nią do pewnego stopnia przygotowanym w związku ze zwiększonym 
prawdopodobieństwem jej wystąpienia.

Kiedy mamy do czynienia ze stanem wymagającym podjęcia czynności ratunkowych?

Rozpoznanie takiego stanu i jego ocena to w pewnym sensie kwestie własnej subiektywnej analizy.

Osoba wymagająca pomocy medycznej może wyglądać i zachowywać się w różny sposób. Może 
też przyjmować różne pozycje i znajdować się w otoczeniu o różnym poziomie potencjalnego 
zagrożenia...

Tak więc, człowiek znajdujący się w stanie nagłego zagrożenia życia lub ryzyka powstania nagłego, 
znacznego uszczerbku na zdrowiu, najczęściej leży lub upada na ziemię, pozostaje w bezruchu lub 
wykonywane przez niego ruchy czy zachowanie sugerują stan niepożądany (np.: sygnalizuje silny 
ból lub uszkodzenie ciała, ma drgawki, jest pobudzony), może też przybierać nienaturalną pozy-
cję ciała, mieć zaburzenia świadomości (z jej utratą włącznie), może mieć masywne krwawienie 
lub pofragmentowane części ciała itp. Należy pamiętać, że osoba potrzebująca pomocy medycz-
nej nie musi akurat leżeć na ziemi, chodniku czy na ławce. Może np. siedzieć lub ostatkiem sił stać 
na nogach, jednocześnie znajdując się w stanie wymagającym interwencji ratunkowej.

W tym miejscu podkreślenia wymagają trzy fakty. Pierwszy jest taki, że im bardziej potrafimy 
panować nad emocjami, tym bardziej efektywna może okazać się interwencja ratunkowa, której 
się podejmujemy. Drugi to fakt, że często najbardziej skuteczną interwencją okazuje się działanie 
przyczynowe, polegające na usunięciu ewentualnych odwracalnych przyczyn wystąpienia sytu-
acji niepożądanej (w miarę własnych możliwości i koniecznie z zachowaniem środków bezpie-
czeństwa). Trzeci natomiast jest taki, że schemat udzielania podstawowej pomocy medycznej 
wymaga częstego przypominania, by pomoc taka przynosiła pożądany efekt w jak największym 
stopniu.

Dwa podstawowe pojęcia:

REANIMACJA – zespół czynności ratowniczych, których celem jest przywrócenie podstawo-
wych funkcji życiowych (krążenie, oddychanie i czynność ośrodkowego układu nerwowego), 
jako niezbędnych dla podtrzymania życia.
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RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA (RKO) – zespół czynności ratowniczych, zmie-
rzających do przywrócenia krążenia krwi u osoby, u której wystąpiło zatrzymanie czynności ser-
ca z bezdechem i utratą świadomości (RKO jest elementem reanimacji).

Według danych statystycznych natychmiastowe rozpoczęcie resuscytacji zwiększa prawdopo-
dobieństwo przeżycia osoby poszkodowanej trzykrotnie.

Wzywanie fachowej pomocy medycznej:

Jeśli – według własnej oceny – uzna się, że określona osoba wymaga udzielenia profesjonalnej 
pomocy medycznej (pogotowie ratunkowe), to należy taką pomoc wezwać.

Wezwania wykwalifikowanej pomocy medycznej dokonuje się po wstępnej ocenie stanu osoby 
poszkodowanej i przed rozpoczęciem udzielania jej pomocy podstawowej (zwłaszcza prowa-
dzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej). Przyjmuje się jednak, że zanim wezwie się pogo-
towie ratunkowe, można poświęcić dodatkowo względnie krótką chwilę czasu na szybkie zabez-
pieczenie obrażeń bezpośrednio zagrażających życiu (np. masywny krwotok). Jeśli jest to moż-
liwe, należy w takiej sytuacji zaangażować drugą osobę (przechodzień, inny świadek zdarzenia 
itp.) i w ten sposób zastosować podział ról: jedna osoba zajmuje się osobą poszkodowaną, druga 
wzywa pogotowie itd. Okazuje się, że bardzo istotne jest wyznaczenie ról przez osobę, która była 
pierwsza na miejscu zdarzenia, jest najbardziej zorientowana czy też po prostu przejęła inicjaty-
wę organizacyjną (np. w formie krótkich komunikatów typu: „Ty dzwonisz na 112 – Ty trzymasz 
głowę – Ty zajmij się tym dzieckiem” itp.).

NUMERY ALARMOWE:

Jeśli zgłosi się określone zdarzenie pod jednym ze wskazanych numerów, to dyspozytor powi-
nien powiadomić wszystkie niezbędne w danej sytuacji służby ratownicze – wystarczy zatem 
zadzwonić na jeden numer alarmowy. Połączenia na numery alarmowe są bezpłatne.

112 – jednolity numer alarmowy na terenie Unii Europejskiej – tu zgłasza się dyspozy-
tor Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR), zlokalizowanego najczęściej w mieście 
wojewódzkim

999 – Pogotowie Ratunkowe na terenie Polski

998 – Straż Pożarna na terenie Polski
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ZGŁASZANIE ZDARZENIA POD NUMEREM ALARMOWYM:

Zgłoszenie niepożądanego zdarzenia pod numerem alarmowym pozwoli zyskać na czasie, unik-
nąć zamieszania i przez to osiągnąć maksymalny możliwy pozytywny efekt, jeśli informacje 
udzielane przez osobę dzwoniącą zostaną przekazane wg określonej kolejności:

1. Miejsce zdarzenia (podać jak najwięcej niezbędnych szczegółów)

2. Rodzaj zdarzenia (np.: wypadek drogowy, drgawki u osoby leżącej na chodniku itp.)

3. Liczba poszkodowanych

4. Stan poszkodowanych (np. jedna osoba zupełnie bez kontaktu, druga leżąca z silnym 

bólem itd.)

Nawet jeśli zgłasza się dane zdarzenie bez ustalonej kolejności faktów, dyspozytor zadaje okre-
ślone pytania celem uzyskania niezbędnych informacji. Może też zadać pytanie o imię i nazwi-
sko osoby zgłaszającej zdarzenie oraz o numer telefonu, z którego ta osoba dzwoni. Po podaniu 
wstępnych informacji, należy w miarę możliwości odpowiedzieć na dodatkowe pytania dyspo-
zytora oraz poczekać na informację o przyjęciu przez niego zgłoszenia.

Zwykle dyspozytor udziela również podstawowych instrukcji, w jaki sposób należy zachować się 
na miejscu zdarzenia do czasu przybycia służb ratowniczych.

Gdy na miejscu zjawią się fachowe służby ratownicze, należy udzielić im niezbędnych informacji 
w możliwie komunikatywny i przejrzysty sposób, bez wdawania się w nadmierną ilość szczegó-
łów. Przede wszystkim należy skupić się na pytaniach zadawanych przez ratowników.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – 
podstawowe czynności ratunkowe (BLS):

Jeśli stajesz się świadkiem sytuacji, która może wiązać się z możliwością utraty życia lub zdrowia 
(np. osoba leży na ziemi i nie przejawia oznak życia):

1. Upewnij się, czy Ty oraz wszystkie osoby obecne w pobliżu miejsca zdarzenia są bezpieczne (nie-

stabilne podłoże, gaz w otoczeniu, pożar, niezabezpieczony przewód elektryczny, agresja itp.)

UWAGA: Jeśli podjęcie czynności ratunkowych wiąże się z narażeniem Ciebie lub innych osób 
na istotne niebezpieczeństwo, to nie podejmuj czynności ratunkowych na własną rękę, a działa-
nie ogranicz do powiadomienia odpowiednich służb ratowniczych.

2. Sprawdź reakcję osoby poszkodowanej – delikatnie potrząśnij za jej ramiona i głośno 

zapytaj: „Czy wszystko w porządku?”, poproś: „Otwórz oczy!”

3A. /Jeżeli osoba reaguje/:

• zostaw ją w pozycji, w jakiej była (jeśli nie zagraża jej niebezpieczeństwo)
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• dowiedz się jak najwięcej o jej stanie i wezwij pomoc, jeśli uznasz, że jest taka potrzeba

• regularnie oceniaj jej reakcję i stan

3B. /Jeżeli osoba nie reaguje/:

• głośno zawołaj o pomoc

• odwróć ją na plecy

• udrożnij jej drogi oddechowe (odegnij do tyłu głowę i unieś do góry żuchwę) – ilu-

stracja

• usuń ewentualne ciała obce z jej jamy ustnej (odciągnij jej kąciki ust w dół, opróżnij 

jamę ustną, np. przy pomocy palca lub chusteczki)

• umieść swoją jedną rękę na jej czole i delikatnie odegnij jej głowę do tyłu, pozosta-

wiając wolny swój kciuk i palec wskazujący tak, by móc zacisnąć nimi jej nos (na 

wypadek potrzeby wykonywania oddechów ratunkowych)

4. Utrzymując drożność dróg oddechowych osoby poszkodowanej sprawdź czy oddycha 

prawidłowo (jednocześnie: wzrokiem, słuchem i dotykiem) – ilustracja:

• wzrokiem: patrz na jej klatkę piersiową oceniając czy jej ruchy są prawidłowe

• słuchem: zbliż swoje ucho do jej twarzy i nasłuchuj szmerów oddechowych

• dotykiem: staraj się wyczuć ruch powietrza oddechowego na swoim policzku
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Na ocenę wzrokiem, słuchem i dotykiem przeznacz nie więcej niż 10 sekund (dla ułatwienia 
w tym czasie licz sekundy głośno do dziesięciu).

Prawidłowo, w ciągu 10 sekund powinny wystąpić przynajmniej 2 oddechy – w czasie każdego 
z nich powierzchnia klatki piersiowej powinna unieść się i opaść. Jeśli masz jakiekolwiek wątpli-
wości czy oddech jest prawidłowy, to działaj tak, jakby był nieprawidłowy.

UWAGA: W pierwszych minutach po zatrzymaniu krążenia osoba poszkodowana może słabo oddy-
chać lub wykonywać pojedyncze głośne westchnięcia (nie należy ich mylić z prawidłowym oddechem).

5A /Jeżeli oddech jest prawidłowy/:

•• ułóż osobę poszkodowaną w pozycji bezpiecznej – patrz niżej

•• wezwij fachową pomoc medyczną (np. zadzwoń pod numer alarmowy albo w ra-
zie potrzeby udaj się po pomoc lub poleć komuś by to zrobił)

•• regularnie oceniaj jej oddech

5B /Jeżeli oddech jest nieprawidłowy/:

•• wezwij fachową pomoc medyczną (np. zadzwoń pod numer alarmowy albo w ra-
zie potrzeby udaj się po pomoc lub poleć komuś by to zrobił)

•• uklęknij obok osoby poszkodowanej

•• ułóż nadgarstek swojej jednej ręki na środku klatki piersiowej osoby poszko-
dowanej – ilustracja

•• ułóż nadgarstek swojej drugiej ręki na już położonym

•• spleć palce obu swoich rąk i upewnij się, że nie będziesz wywierać nacisku na 
żebra, nadbrzusze ani dolny koniec mostka osoby poszkodowanej – ilustracja

• pochyl się nad osobą poszkodowaną, wyprostuj swoje ramiona i łokcie usta-
wiając ręce prostopadle do powierzchni jej mostka

• uciskaj klatkę piersiową na głębokość około 5 cm z częstością 100-120 na mi-
nutę (nieco mniej niż 2 uciśnięcia na sekundę), każde uciśnięcie głośno licz

• po każdym uciśnięciu zwolnij nacisk na klatkę piersiową nie odrywając dłoni 
od mostka osoby poszkodowanej (czas ucisku i zwalniania ucisku powinien 
być taki sam)
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6. Połącz uciskanie klatki piersiowej z oddechami ratowniczymi:

• po wykonaniu 30 uciśnięć klatki piersiowej udrożnij drogi oddechowe osoby po-

szkodowanej odginając jej głowę do tyłu i unosząc jej żuchwę do góry – jak wcze-

śniej

• trzymając jedną swoją rękę na czole osoby poszkodowanej zaciśnij jej nos używając 

palca wskazującego i kciuka tej ręki

• pozostaw jej usta delikatnie otwarte utrzymując uniesienie żuchwy do góry za po-

mocą swojej drugiej ręki

• weź normalny wdech i obejmij szczelnie usta osoby poszkodowanej swoimi ustami 

(bezpośrednio lub za pośrednictwem specjalnej folii – patrz niżej) upewniając się, 

że nie ma przecieku powietrza

• wdmuchuj powoli powietrze do ust osoby poszkodowanej przez około 1 sekundę 

(tak jak przy normalnym oddychaniu) jednocześnie obserwując czy jej klatka pier-

siowa się unosi (jeśli się unosi to oddech ratowniczy jest efektywny)

• utrzymując odgięcie głowy i uniesienie żuchwy odsuń swoje usta od ust osoby po-

szkodowanej i obserwuj czy podczas wydechu jej klatka piersiowa opada

• jeszcze raz nabierz powietrza i wdmuchuj je do ust osoby poszkodowanej w taki 

sam sposób jak opisano wyżej

UWAGA: Jeżeli oddech ratowniczy nie powoduje uniesienia klatki piersiowej osoby poszkodo-
wanej jak przy normalnym oddechu, to sprawdź jej jamę ustną i usuń z niej ewentualne ciała 
obce oraz upewnij się czy odgięcie jej głowy i uniesienie żuchwy są prawidłowo wykonane.

UWAGA: Wykonaj nie więcej niż 2 próby oddechu ratowniczego za każdym razem, nawet jeśli 
uznasz, że nie są one efektywne.

• po wykonaniu dwóch oddechów ratowniczych ponownie ułóż swoje ręce w pra-

widłowej pozycji na klatce piersiowej osoby poszkodowanej i wykonaj kolejne 30 

uciśnięć

• kontynuuj uciskanie klatki piersiowej i oddechy ratownicze w stosunku 30 : 2

UWAGA: Jeżeli istnieje możliwość prowadzenia tych czynności w 2 osoby, to jedna z osób po-
winna uciskać klatkę piersiową, a druga wykonywać oddechy ratownicze. Osoby te powinny się 
zamieniać rolami co 1-2 minuty, aby zapobiegać zmęczeniu.

Należy minimalizować zbędne przerwy czasowe w prowadzeniu czynności ratunkowych.

Akcję ratunkową bez stosowania oddechów ratowniczych można prowadzić jeżeli nie jest się 
w stanie lub nie chce się ich wykonywać – wówczas należy stosować uciśnięcia klatki piersiowej 
bez przerw, w miarę możliwości zmieniając się z drugą osobą.
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7. Przerwij swoje działanie jeśli osoba poszkodowana zacznie prawidłowo oddychać (wów-

czas ułóż ją w pozycji bezpiecznej [patrz niżej] i regularnie oceniaj jej stan) lub jeśli przy-

będą fachowe służby medyczne i zastąpią Twoje działanie, lub jeśli ulegniesz wyczerpa-

niu

Akcję ratunkową tego rodzaju można prowadzić z dodatkową pomocą defibrylatora. Jest to 
urządzenie, którego zasadniczym celem jest przywrócenie normalnej pracy serca osoby po-
szkodowanej (w określonych przypadkach) za pomocą prądu elektrycznego podawanego przez 
elektrody defibrylatora (czynność ta nazywa się defibrylacją). Defibrylatory są bardzo proste 
w obsłudze i dostępne powszechnie dzięki rozmieszczeniu ich w różnych, względnie istotnych 
miejscach publicznych, w specjalnie oznakowanych punktach. Wykorzystanie defibrylatora 
w trakcie akcji ratunkowej sprowadza się do odnalezienia go, przyniesienia w pobliże osoby po-
szkodowanej, włączenia i postępowania według prostej instrukcji, w którą jest on wyposażony. 
W momentach, gdy osoba poszkodowana nie jest poddawana pracy defibrylatora i jednocze-
śnie jej stan wymaga prowadzenia czynności resuscytacyjnych, należy odpowiednie czynności 
resuscytacyjne prowadzić. Miejsca rozmieszczenia defibrylatorów są podane w Internecie. Rów-
nież dyspozytor, z którym prowadzi się rozmowę podczas zgłaszania zdarzenia pod numerem 
alarmowym, może udzielić informacji gdzie znajduje się najbliższy od osoby dzwoniącej defibry-
lator.

Do wykonywania oddechów ratowniczych można używać specjalnej folii [ilustracja], której ele-
mentem jest dwustronny ustnik lub siateczka, przez którą można swobodnie wdmuchiwać po-
wietrze do ust osoby poszkodowanej, minimalizując ryzyko wynikające z niehigienicznego kon-
taktu. Folię taką można kupić np. w aptece.
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Pozycja bezpieczna:

Podstawową pozycją bezpieczną jest pozycja boczna ustalona. Umożliwia ona bezpieczne odzy-
skanie przytomności osobie nieprzytomnej, ale oddychającej i mającej zachowaną podstawową 
funkcję układu krążenia. Zapobiega ona zapadaniu się języka osoby poszkodowanej na tylną 
ścianę gardła, zmniejsza ryzyko zadławienia się osoby poszkodowanej treścią ewentualnych wy-
miocin lub płynów mogących się znajdować w jamie ustnej. W pozycji tej powinno układać się 
osoby poszkodowane z zachowanym prawidłowym oddechem, u których nie podejrzewa się 
istotnych urazów kręgosłupa.

UKŁADANIE OSOBY POSZKODOWANEJ W POZYCJI BOCZNEJ USTALONEJ:

1. Jeśli osoba poszkodowana ma na sobie okulary lub inne względnie niebezpieczne przed-

mioty, to zdejmij je z niej i odłóż na bok

2. Uklęknij przy osobie poszkodowanej po tej stronie, na którą zamierzasz ją obrócić (ko-

biety w widocznej ciąży powinno układać się na lewym boku – poza tym wyjątkiem 

stronę ułożenia można wybrać dowolnie)

3. Upewnij się czy osoba poszkodowana leży na plecach, jej nogi są wyprostowane i złączo-

ne, a ręce ułożone wzdłuż tułowia

4. Bliższą Tobie rękę osoby poszkodowanej ułóż na ziemi pod kątem prostym do jej ciała, 

a następnie zegnij ją w łokciu tak, by dłoń tej ręki była skierowana „do góry”

5. Dalszą od Ciebie rękę osoby poszkodowanej chwyć w taki sposób, by palce jej dłoni 

przeplatały się z palcami Twojej dłoni

6. Dalszą od Ciebie rękę osoby poszkodowanej – trzymając w wyżej opisany sposób – 

przełóż w poprzek jej klatki piersiowej i przytrzymaj stroną grzbietową przy bliższym 

Tobie policzku osoby poszkodowanej

7. Swoją wolną ręką chwyć za dalszą od Ciebie nogę osoby poszkodowanej na wysokości 

kolana, a następnie zegnij ją w kolanie nie odrywając stopy tej nogi od podłoża (stopę tą 

można podłożyć pod drugą nogę osoby poszkodowanej w celu ustabilizowania)

8. Przytrzymując rękę dociśniętą do policzka osoby poszkodowanej pociągnij za dalszą od 

Ciebie nogę tak, by osoba poszkodowana obróciła się na bok w Twoim kierunku, a trzy-

mane przez Ciebie kolano oparło się o podłoże

9. Swoją rękę trzymającą za rękę ułożoną pod policzkiem przełóż pod głową osoby poszko-

dowanej jednocześnie wyplatając z niej swoje palce tak, by głowa osoby poszkodowanej 

oparła się policzkiem na tej jej ręce
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10. Odchyl głowę osoby poszkodowanej do tyłu tak, by poprawić drożność jej dróg odde-

chowych i ułatwić jej oddychanie

Po ułożeniu osoby poszkodowanej w pozycji bocznej ustalonej oceniaj jej oddech (nie rzadziej 
niż co 1 minutę) oraz ogólny stan. Jeżeli to możliwe okryj ją. Ewentualnie po około 30 minutach 
przełóż osobę poszkodowaną na drugi bok.

Wybrane stany niepożądane:

Stany niepożądane w rozumieniu medycznym mogą przybierać różne formy i mieć różne przy-
czyny. Różnica dotyczy również sposobów reagowania w określonych sytuacjach. Poza odpo-
wiednią wiedzą i umiejętnościami praktycznymi (w tym również odpowiednim wspieraniem 
psychologicznym osoby poszkodowanej), przydatne okazać się może dysponowanie określony-
mi przedmiotami, takimi jak: butelka z wodą mineralną, folia do sztucznego oddychania, jedno-
razowe rękawiczki, jałowe gaziki, plastry, bandaż elastyczny, koc/kurtka, chusteczka/ściereczka, 
kostki lodu, ocet, sól fizjologiczna, środek przeciwbólowy, woda utleniona 3%, mydło, nożycz-
ki, środek na oparzenia, środek do spłukiwania gazu pieprzowego, papierowy worek i inne, np. 
wymienione poniżej w przypadkach określonych sytuacji. Pomocna może być również zwykła, 
prawidłowo wyposażona apteczka pierwszej pomocy.

UTRATA PRZYTOMNOŚCI

Co to jest?: To stan zaburzenia świadomości, w którym osoba nie reaguje 
na żadne bodźce zewnętrzne, trwający dłużej niż 5 minut.

Różni się od omdlenia długością czasu trwania braku kontaktu z otocze-
niem (w omdleniu trwa to nie dłużej niż 5 minut). Z kolei tzw. omdlenie proste to stan zaburze-
nia świadomości bez całkowitej utraty kontaktu z otoczeniem.

Jak to wygląda?: Osoba w ogóle nie reaguje na bodźce zewnętrzne (dotyk, polecenia, bodźce 
bólowe itd.), zwykle jest blada, spocona, ma rozszerzone źrenice, powolną czynność serca, wiot-
kie mięśnie.

Zwiastuny: osłabienie, zawroty głowy, duszność, mroczki przed oczami itp.

Przyczyny: nagłe zatrzymanie krążenia, uraz głowy, masywne krwawienie, zaburzenia odde-
chowe (zbyt mała ilość tlenu) – w tym niedrożność dróg oddechowych – zbyt niski lub zbyt 
wysoki poziom cukru we krwi, zaburzenia funkcji mózgu (np.: udar, napad drgawkowy), zabu-
rzenia ze strony innych układów i narządów (np.: wątroba, nerki), zatrucie, porażenie prądem 
elektrycznym, nadmierne wychłodzenie lub przegrzanie, wyczerpanie organizmu (np.: przemę-
czenie, długotrwałe pozostawanie w pozycji stojącej), intensywne przeżycia emocjonalne itd.
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Prawidłowa reakcja:

Należy postępować zgodnie z podstawowym schematem BLS (resuscytacja krążeniowo-
-oddechowa – patrz wyżej).

WAŻNE jest zapewnienie osobie poszkodowanej fachowej pomocy medycznej niezależnie 
od przyczyny wystąpienia utraty przytomności (tak jak w schemacie BLS: jeśli osoba po-
szkodowana nie reaguje, to wcześniej sprawdź oddech – jeśli od początku oddycha pra-
widłowo, to najpierw ułóż ją w pozycji bezpiecznej, a potem wezwij pomoc; jeśli zaś nie 
oddycha prawidłowo, to wezwij pomoc, a potem rozpocznij dalsze czynności ratunkowe; 
jeśli jest to możliwe, to należy zastosować podział ról: jedna osoba zajmuje się osobą po-
szkodowaną, a druga wzywa pomoc).

Przy OMDLENIU:

• zapewnij przestrzeń i dostęp świeżego powietrza osobie poszkodowanej

• przy wysokiej temperaturze otoczenia schładzaj chłodną wodą skronie osoby poszko-
dowanej

• do rozważenia: wyrównanie ciśnienia u osoby poszkodowanej poprzez uniesienie do 
góry jej nóg (ryzykowne u osób starszych oraz u osób z chorobami układu krążenia)

ATAK DRGAWEK

Jak to wygląda?: Najczęściej osoba nagle upada na ziemię i ma mimo-
wolne skurcze mięśni całego ciała lub jego części, czego wyrazem jest ich 
napinanie się lub rozległe drżenie („rzucanie”). Osoba taka traci świado-
mość i w ogóle nie ma kontaktu z otoczeniem, przy tym oddycha z utrudnieniem („charczy”) 
lub ma przerwy w oddychaniu, przez co może być sina. Poza tym, może bezwiednie oddać mocz 
i/lub stolec, może wymiotować, może mieć ślinotok, może mieć przygryziony język i krwawienie 
z jamy ustnej, może wydawać nieregularne dźwięki. Atak drgawek zwykle trwa 1-3 minuty, może 
jednak przedłużać się i/lub nawracać. Niektóre osoby chorujące przewlekle (np. na padaczkę) 
potrafią niekiedy przewidzieć, że za moment będą mieć atak.

Czym to może skutkować?: Zagrożenie stanowi ryzyko uduszenia się lub urazu głowy, do któ-
rego może dojść w czasie ataku drgawek.

NIE zostawiać osoby poszkodowanej samej

NIE podawać osobie poszkodowanej jakichkolwiek środków, substancji czy rzeczy 
doustnie

NIE podkładać jakichkolwiek przedmiotów pod głowę osoby poszkodowanej
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Po ustąpieniu ataku drgawek osoba może być jeszcze jakiś czas nieprzytomna. Po odzyskaniu 
świadomości zwykle jest wyczerpana i senna.

Przyczyny: choroby neurologiczne (np.: padaczka, guz mózgu), uraz, niedotlenienie, zaburze-
nia metaboliczne (np. ostre powikłania cukrzycy), gorączka, zatrucie (np. alkoholem) itd.

Prawidłowa reakcja:

WAŻNE: Należy zapewnić osobie poszkodowanej fachową pomoc medyczną, a do momen-
tu udzielenia takiej pomocy wykonywać odpowiednie czynności:

1. Upewnij się czy miejsce jest bezpieczne, ewentualnie przenieś osobą poszkodowaną 

w bezpieczne miejsce

2. Staraj się ułatwić oddech osobie poszkodowanej, np. rozluźnij ubranie, zwłaszcza w okolicy szyi

3. Ułóż osobę poszkodowaną na boku

4. Chroń osobę poszkodowaną przed urazem głowy, np. delikatnie przytrzymując jej gło-

wę w celu amortyzowania drgań i przeciwdziałania uderzaniu jej u podłoże

5. W razie ślinotoku, wymiotów lub krwotoku z jamy ustnej u osoby poszkodowanej, prze-

chyl jej głowę na bok

6. Jeśli istnieje taka możliwość, użyj leku przeciwdrgawkowego we właściwy sposób (np. 

sprawdź czy osoba poszkodowana ma przy sobie wlewkę doodbytniczą z takim lekiem 

i ewentualnie instrukcję jej użycia, a następnie zastosuj wlewkę ściśle według instrukcji)

7. Uważnie obserwuj napad drgawek dopóki nie ustąpi lub do momentu udzielenia facho-

wej pomocy medycznej

8. Jeśli drgawki ustąpiły, to sprawdzaj stan osoby poszkodowanej do momentu udzielenia 

fachowej pomocy medycznej, ewentualnie też okryj osobę poszkodowaną

9. Jeśli osoba poszkodowana odzyskała świadomość, to zapewnij jej opiekę do momentu udzie-

lenia fachowej pomocy medycznej, pozwól jej na chwilę odpoczynku, ewentualnie też okryj ją

10. Po przekazaniu osoby poszkodowanej fachowym służbom medycznym, udziel ratowni-

kom szczegółowych informacji dotyczących zdarzenia

NIE powstrzymywać części ciała osoby poszkodowanej siłą

NIE otwierać zaciśniętych szczęk osoby poszkodowanej (nawet przy krwawieniu 
z jamy ustnej czy podejrzeniu przygryzienia języka)

NIE wkładać czegokolwiek do ust osoby poszkodowanej

NIE cucić osoby poszkodowanej (np. przez polewanie wodą)

NIE budzić osoby poszkodowanej po napadzie poprzez potrząsanie, uderzanie czy 
używanie soli trzeźwiących
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UDAR CIEPLNY

Co to jest?: To stan wywołany przegrzaniem organizmu (najczęściej gło-
wy i/lub karku), którego skutkiem jest znaczne odwodnienie, utrata elek-
trolitów, zaburzenie zdolności regulacji cieplnej, przekrwienie opon mó-
zgowo-rdzeniowych i mózgu.

Jak to wygląda?: Osoba zwykle ma ból głowy, zawroty głowy, zaczerwienioną (czasem poparzo-
ną) skórę, często nudności, wymioty, dreszcze, zaburzenia widzenia, zaburzenia chodu, bełkotli-
wą mowę, gorączkę, przyspieszone tętno, zaburzenia oddychania, osłabienie mięśni, początkowo 
obficie się poci, później ma suchą skórę, jest osłabiona, niespokojna, może stracić przytomność.

Przyczyny: długotrwałe narażenie na działania promieniowania słonecznego, wysoka tempera-
tura otoczenia, znaczna wilgotność otoczenia, nadmierny wysiłek fizyczny itd.

Zwiększone ryzyko wystąpienia udaru cieplnego dotyczy: osób starszych, małych dzieci, osób 
otyłych, chorujących na cukrzycę, chorujących na choroby serca, przyjmujących niektóre ro-
dzaje leków (np.: moczopędne, antyhistaminowe, antydepresyjne, rozszerzające naczynia), osób 
pod wpływem alkoholu itp.

Prawidłowa reakcja:

1. Jeżeli osoba poszkodowana straciła przytomność, to postępuj jak w przypadku utraty 

przytomności (patrz wyżej); jeżeli osoba poszkodowana jest przytomna, to wykonuj po-

niższe czynności

2. Jeżeli osoba poszkodowana ma na sobie ciasne lub ciepłe ubranie, to rozluźnij je lub 

zdejmij je z niej

3. Odprowadź lub przenieś osobę poszkodowaną w zacienione, chłodne miejsce, najlepiej 

z dostępem świeżego powietrza

4. Jeśli twarz osoby poszkodowanej jest czerwona, to ułóż osobę poszkodowaną w pozycji 

półleżącej; jeśli twarz osoby poszkodowanej jest blada, to ułóż jej głowę poniżej tułowia

5. Schłódź głowę (okolice skroni) i klatkę piersiową osoby poszkodowanej wodą lub okła-

dem z lodu

6. Podaj osobie poszkodowanej małymi porcjami względnie dużą ilość chłodnych płynów

7. Jeżeli stan osoby poszkodowanej nie poprawia się, to zapewnij jej fachową pomoc me-

dyczną, a do momentu udzielenia takiej pomocy zapewnij jej opiekę

NIE podawać osobie poszkodowanej do picia alkoholu, kawy, herbaty ani innych 
środków moczopędnych
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STŁUCZENIE

Co to jest?: To zamknięte uszkodzenie wewnętrznej struktury tkanki, 
okolicznych naczyń i nerwów, powstające na skutek urazu mechanicznego.

Jak to się objawia?: Okolica stłuczenia jest spuchnięta, bolesna (zwłaszcza pod wpływem do-
tyku i ucisku), wrażliwa na dotyk, ucieplona, początkowo zaczerwieniona, później w miejscu 
stłuczenia zwykle powstaje „siniak”, który z czasem żółknie, naskórek w miejscu stłuczenia jest 
otarty, funkcja obszaru objętego uszkodzeniem jest upośledzona.

Stłuczenie zwykle goi się samoistnie w ciągu 7–10 dni.

Przyczyny: uderzenie twardym przedmiotem, upadek na twardą powierzchnię, otrzymanie 
ciosu itp.

W jaki sposób można zmniejszyć dolegliwości i przyspieszyć gojenie?:

• po urazie, w miejscu stłuczenia przykładać zimny okład (np.: zimny okład z wody i octu, 

zawinięte kostki lodu, plaster chłodzący) przez kilkanaście minut

• ewentualnie stosować środki przeciwbólowe i/lub ułatwiające gojenie (np.: doustnie tabletki, 

miejscowo hydrożele, okłady, maści: z arniką, z heparyną, z wyciągiem z nasion kasztanowca)

• jeśli stłuczenie dotyczy ręki lub nogi, to ewentualnie układać tą rękę lub nogę powyżej 

poziomu serca

• po ustąpieniu opuchlizny (np. następnego dnia po urazie) ewentualnie stosować miej-

scowo ciepłe okłady

• jeśli przy stłuczeniu istnieje podejrzenie uszkodzenia okolicy stawu i/lub kości, to ewen-

tualnie unieruchomić staw razem z kośćmi (np. za pomocą szyny i bandaża elastyczne-

go) w pozycji takiej, jaką przyjmuje osoba poszkodowana, a następnie przetransporto-

wać osobę poszkodowaną na pogotowie

• jeśli stłuczenie dotyczy głowy i/lub obejmuje znaczny obszar i/lub uszkodzone miejsce 

długo się nie goi i/lub dolegliwości stale nasilają się bądź długo nie ustępują, to skonsul-

tować się z lekarzem

RANA

Co to jest?: To przerwanie ciągłości powierzchni ciała, któremu towarzy-
szy uszkodzenie odpowiednich tkanek, często też naczyń krwionośnych 
i nerwów, nierzadko połączone z krwawieniem i bólem, powstałe najczę-

ściej na skutek urazu lub procesu chorobowego.
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Jak to wygląda?: Rana może przybierać różną formę, mieć różną rozległość i głębokość. Ze 
względu na przyczynę powstania, jak i wygląd, rana może mieć różne rodzaje (np.: kłuta, cięta, 
tłuczona, miażdżona, kąsana, szarpana, postrzałowa).

Możliwe następstwa: Powstanie rany wiąże się przede wszystkim z ryzykiem zakażenia tka-
nek położonych pod powierzchnią ciała, jak również ewentualnie z utratą krwi oraz dalszymi 
konsekwencjami.

W jaki sposób można przeciwdziałać niepożądanym następstwom?:

• jeżeli rana jest stosunkowo mała i powierzchowna, to przemyć ją wodą utlenioną (roztwór 3%)

• po przemyciu takiej rany ewentualnie osuszyć jej brzegi wacikiem i nałożyć na nią jałowy 

opatrunek (np. jałowy gazik/gaziki), który następnie przymocować za pomocą bandaża, 

opcjonalnie można użyć plastra

• jeżeli rana jest zabrudzona ziemią lub piaskiem itp., to jak najszybciej zgłosić się do 
placówki służby zdrowia, gdzie ewentualnie zostanie wdrożona profilaktyka tężca

• w przypadku rany kąsanej, ranę przemywać wodą z mydłem i jak najszybciej zgłosić 
się do placówki służby zdrowia, gdzie ewentualnie zostanie wdrożona profilaktyka 
wścieklizny

• jeżeli rana jest rozległa i/lub głęboka i/lub towarzyszą jej nasilone dolegliwości, to 
skonsultować się z lekarzem

KRWOTOK

Co to jest?: To gwałtowna utrata krwi, powstająca najczęściej na skutek 
urazu lub procesu chorobowego, współistniejąca zwykle z dodatkowymi 
dolegliwościami.

Jak to wygląda?: Krwotok może przybierać różne formy, zależnie od rozległości uszkodzenia, 
rodzaju uszkodzonego naczynia czy narządu, miejsca uszkodzenia itd.:

• krwotok tętniczy – krew jest jasnoczerwona, wypływa stosunkowo szybko, „pulsująco” (tryska)

• krwotok żylny – krew jest ciemnoczerwona, wypływa stosunkowo wolno, jednostajnie

• krwawienie włośniczkowe – krew sączy się powoli z rany powierzchownej

• krwotok zewnętrzny – krew wypływa na zewnątrz powłok ciała

• krwotok wewnętrzny – krew wypływa do przestrzeni wewnątrz ciała (w okolicy krwa-

wienia skóra może być zasiniona, miejsce to może być bolesne, spuchnięte, zniekształco-

ne, zaś w przypadku krwotoku w klatce piersiowej lub jamie brzusznej mogą też wystą-

pić nudności i wymioty)



18

Możliwe dodatkowe objawy towarzyszące krwotokowi: bladość skóry, uczucie pragnienia, przy-
spieszony oddech, słabo wyczuwalne tętno, spadek wartości ciśnienia krwi, senność lub pobu-
dzenie, niepokój, zawroty głowy, zasłabnięcie itd.

Prawidłowa reakcja:

Zasady ogólne:

• jeśli krwotok jest masywny, rozległy i/lub długotrwały i/lub związane z nim uszkodzenie 

ciała jest znaczne i/lub jest to krwotok wewnętrzny i/lub towarzyszą mu nasilone ob-

jawy itp., to zapewnić osobie poszkodowanej fachową pomoc medyczną oraz w miarę 

możliwości udzielać jej dalszej pomocy dopóki fachowa pomoc nie zostanie udzielona

• przy kontakcie z krwią osoby poszkodowanej stosować rękawiczki jednorazowe

Krwotok zewnętrzny:

(Zasady ogólne – patrz wyżej)

1. Jeśli jest to możliwe, uciśnij miejsce krwawienia palcem lub dłonią, najlepiej z użyciem 

jałowego gazika

2. Załóż na ranę opatrunek uciskowy: kilka warstw jałowych gazików umocowanych za 

pomocą opaski elastycznej (nie za mocno); następnie przez kilka minut utrzymuj ucisk 

palcem lub dłonią przez ten opatrunek – szczególnie ostrożnie postępuj w przypadku 

krwotoku z głowy jeśli podejrzewasz, że wystąpiło złamanie kości czaszki.

3. Ewentualnie ułóż osobę poszkodowaną na płasko

4. Jeśli krwotok występuje z ręki lub nogi osoby poszkodowanej, to – o ile nie jest ona zła-

mana – ułóż tą rękę lub nogę powyżej poziomu serca

5. Jeżeli krwotok nie ustępuje pomimo wykonania powyższych czynności, to na założony 

opatrunek uciskowy dołóż kolejne warstwy gazików i przymocuj je opaską elastyczną

6. Jeżeli krwotok w dalszym ciągu nie ustępuje, to uciskaj dłonią tętnicę powyżej miejsca 

krwotoku, czyli pomiędzy miejscem krwotoku a sercem osoby poszkodowanej (np.: jeśli 

krwotok występuje z ręki, to – zależnie od jego miejsca – uciskaj okolicę pachy, ramię 

NIE usuwać ciała obcego tkwiącego w miejscu urazu związanego z krwotokiem

NIE zdejmować raz założonego opatrunku (np. w celu sprawdzenia czy krwawienie 
ustało)
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[zwłaszcza od strony wewnętrznej] lub dół łokciowy; jeśli krwotok występuje z nogi, to – 

zależnie od jego miejsca – uciskaj okolicę pachwiny, udo [zwłaszcza od strony wewnętrz-

nej] lub dół podkolanowy)

7. Jeżeli powyższe czynności nie powstrzymują krwotoku i/lub jeśli krwotok jest szczegól-

nie intensywny i/lub jeśli doszło do zmiażdżenia bądź urazowej amputacji części ciała i/

lub jeśli doszło do ukąszenia przez jadowite zwierzę i/lub jeśli stan osoby poszkodowa-

nej znacznie się pogarsza, to – w ostateczności – zastosuj opaskę uciskową (czyli zawiąż 

odpowiednio szeroki materiał powyżej miejsca krwotoku)

• Rolę opaski uciskowej może pełnić np. szalik, szeroka taśma, krawat, mankiet do 

pomiaru ciśnienia itp.

• Na opasce uciskowej lub na kawałku papieru umocowanym w jej pobliżu zapisz 

godzinę jej założenia

8. Jeśli opaska uciskowa została założona, to – nie rzadziej niż co pół godziny – delikatnie 

rozluźniaj ją na około pół minuty

Krwotok z nosa:

(Zasady ogólne – patrz wyżej)

1. Posadź osobę poszkodowaną w stabilnym miejscu

2. Poleć osobie poszkodowanej by pochyliła głowę do przodu

3. Poleć osobie poszkodowanej by oddychała przez usta

4. Jeśli w nosie osoby poszkodowanej zalegają skrzepy krwi lub zagęszczony śluz itp., to 

ewentualnie poleć jej by delikatnie wydmuchała nos

5. Poleć osobie poszkodowanej by ucisnęła nos palcami (lub Ty to zrób) nieco powyżej 

skrzydełek nosa (mniej więcej pośrodku, w połowie jego długości)

6. Zastosuj zimny okład (np.: nasączony zimną wodą ręcznik, zawinięte w ściereczkę kostki 

lodu) na nasadę nosa (górna część nosa) i/lub dolną część czoła i/lub kark osoby po-

szkodowanej

Cienki materiał (np.: drut, sznurek) NIE może pełnić roli opaski uciskowej

W przypadku krwotoku z nosa, głowa osoby poszkodowanej NIE powinna być odchy-
lona do tyłu
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Krwotok z jamy ustnej:

(Zasady ogólne – patrz wyżej)

1. Poleć osobie poszkodowanej by pochyliła głowę do przodu

2. Poleć osobie poszkodowanej by miała otwarte usta

3. Poleć osobie poszkodowanej by w miejscu krwawienia przykładała jałową gazę lub jałowy 

bandaż (najlepiej – nasączony solą fizjologiczną lub wodą destylowaną)

4. Ewentualnie poleć osobie poszkodowanej by płukała jamę ustną zimną wodą lub ssała 

kostki lodu

Krwotok wewnętrzny:

1. Zapewnij osobie poszkodowanej fachową pomoc medyczną, zaś do momentu udzie-

lenia takiej pomocy zapewnij jej opiekę oraz wykonuj dalsze czynności (Zasady ogólne 

– patrz wyżej)

2. Poleć osobie poszkodowanej by pozostawała w spoczynku, w pozycji dogodnej dla niej, 

uspokajaj ją

3. Zastosuj zimny okład (np.: nasączony zimną wodą ręcznik, zawinięte w ściereczkę kostki 

lodu) w miejscu prawdopodobnego wystąpienia krwotoku

4. Chroń osobę poszkodowaną przed utratą ciepła (np. okryj ją)

ZŁAMANIE

Co to jest?: To przerwanie ciągłości kości, powstające najczęściej na skutek 
urazu mechanicznego.

Jak to wygląda?: Złamanie może przybierać różne formy, w zależności od m.in. mechanizmu 
urazu oraz przebiegu szczeliny złamania. Najbardziej praktyczny podział złamań wyróżnia zła-
manie zamknięte i złamanie otwarte.

Złamanie zamknięte to złamanie bez towarzyszącego przebicia tkanek miękkich (np. skóry) 
przez odłamy kostne (skóra pozostaje nienaruszona nimi).

W przypadku prawdopodobnego wystąpienia krwotoku wewnętrznego NIE podawać 
osobie poszkodowanej czegokolwiek doustnie
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Złamanie otwarte to złamanie, któremu towarzyszy przebicie tkanek miękkich (np. skóry) przez 
odłamy kostne (może powstać rana z wystającymi z niej fragmentami kości oraz ewentualnie 
towarzyszącym krwawieniem).

Możliwe objawy złamania: nieprawidłowa (np. nadmierna) ruchomość kości, nieprawidłowe 
ułożenie części ciała, trzeszczenie odłamów kości, ból, spuchnięcie, zasinienie, krwiak itd.

Ponadto, w obrębie części ciała poniżej miejsca złamania może wystąpić zaburzenie czucia, ru-
chomości i ukrwienia.

Prawidłowa reakcja:

1. Zapewnij osobie poszkodowanej fachową pomoc medyczną, zaś do momentu udziele-

nia takiej pomocy zapewnij jej opiekę oraz wykonuj dalsze czynności

2. W razie konieczności (narastające puchnięcie, krwotok itp.), zdejmij (np. rozcinając) 

ubranie i/lub biżuterię z okolicy miejsca złamania

3. Jeżeli złamaniu towarzyszy krwotok, to przede wszystkim postępuj tak, jak przy krwoto-

ku (patrz wyżej); jeżeli złamaniu nie towarzyszy krwotok, to wykonuj poniższe czynności

4. Jeżeli złamaniu towarzyszy rana, to NIE dotykać jej, przede wszystkim postępuj tak, jak 

przy ranie (patrz wyżej); jeżeli złamaniu nie towarzyszy rana, to wykonuj poniższe czynności

5. Określ prawdopodobne miejsce złamania/miejsca złamań

6. Jeżeli miejsce złamania znajduje się w obrębie kręgosłupa, to unieruchom osobę poszkodowaną

7. Jeżeli miejsce złamania znajduje się w obrębie żebra/żeber, to załóż opaskę ściskającą lub 

mocno zabandażuj klatkę piersiową na wysokości miejsca złamania

8. Jeżeli miejsce złamania znajduje się w obrębie miednicy, to leżącej na plecach osobie 

poszkodowanej podłóż pod zgięte kolana np. zrolowany koc

9. Jeżeli miejsce złamania znajduje się w obrębie ręki lub nogi, to unieruchom tą rękę lub 

nogę usztywniając okolicę złamanego miejsca oraz dwa stawy sąsiadujące (dbając o to, 

by nie zatamować przepływu krwi przez tą rękę lub nogę):

• ręka: do usztywnienia można użyć np.: deseczki, grubszego patyka, tekturki, zwi-

niętej kilkakrotnie gazety (pomiędzy element usztywniający a złamaną rękę należy 

NIE zmieniać ułożenia części ciała, w obrębie której (prawdopodobnie) doszło do zła-
mania

NIE zmieniać położenia osoby poszkodowanej, jeśli (podejrzewa się, że) doszło u niej 
do złamania kręgosłupa
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włożyć coś miękkiego, np.: watę, ligninę, ubranie); można podwiesić i przymocować 

złamaną rękę do tułowia osoby poszkodowanej (przy pomocy np.: trójkątnej chust-

ki, temblaka, koszuli, apaszki, bandaża)

• noga: do usztywnienia można użyć np.: deski, kija (pomiędzy element usztywnia-

jący a złamaną nogę należy włożyć coś miękkiego, np.: ligninę, ubranie); można 

usztywnić złamaną nogę przy pomocy np.: rulonu z ręcznika, rulonu z koca, rulonu 

z odzieży; można przymocować złamaną nogę do nogi zdrowej stosując wiązanie 

w trzech miejscach: w okolicy bioder, w okolicy kolan oraz na stopach (przy pomo-

cy np.: koszuli, szalika, bandaża)

10. W przypadku spuchnięcia towarzyszącego złamaniu, przykładaj na spuchnięte miejsce 

zimny okład (np.: nasączony zimną wodą ręcznik, zawinięte kostki lodu)

ZWICHNIĘCIE

Co to jest?: To uszkodzenie, którego istotą jest utrata normalnej łączności 
pomiędzy kośćmi w obrębie określonego stawu. Zwichnięciu z reguły towa-
rzyszy uszkodzenie struktur wewnętrznych stawu (np.: więzadeł, chrząstek), 

niestabilność uszkodzonego stawu oraz uszkodzenie okolicznych struktur. Przyczyną zwichnię-
cia jest najczęściej uraz mechaniczny.

Jak to wygląda?: Najczęściej, okolica stawu, którego dotyczy zwichnięcie, jest spuchnięta, bo-
lesna (ból z reguły nasila się przy próbie ruchu w tym stawie), zniekształcona, ponadto w okolicy 
miejsca zwichnięcia może wystąpić krwiak, zaburzenie ruchomości, może również być zauwa-
żalne nieprawidłowe ułożenie sąsiadujących części ciała itd.

Zwichnięcie dotyczy najczęściej stawu/ów: ramiennego, palców, biodrowego, kolanowego, skro-
niowo-żuchwowego.

Prawidłowa reakcja:

1. Zapewnij osobie poszkodowanej fachową pomoc medyczną, zaś do momentu udziele-

nia takiej pomocy zapewnij jej opiekę oraz wykonuj dalsze czynności

2. Unieruchom wszystkie kości tworzące staw objęty zwichnięciem (przy pomocy np.: 

bandaża, opaski elastycznej)

3. Poleć osobie poszkodowanej by nie nadwyrężała (poprzez np.: nadmierne poruszanie, 

przesilanie) stawu objętego zwichnięciem

SKRĘCENIE jest stanem, któremu zwykle towarzyszą bardzo podobne, choć z reguły mniej 
nasilone, objawy jak przy zwichnięciu. Skręcenie powstaje w wyniku gwałtownego i nienatu-

NIE nastawiać samodzielnie stawu objętego zwichnięciem
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ralnego ruchu w określonym stawie. Na skutek tego może dojść do uszkodzenia struktur sta-
wowych oraz elementów otaczających staw. Na tego typu uraz najbardziej podatne są stawy: 
skokowy, kolanowy, nadgarstka. Prawidłowa reakcja w przypadku skręcenia polega na przykła-
daniu zimnego okładu (np.: nasączony zimną wodą ręcznik, zawinięte kostki lodu) w okolicy 
miejsca skręcenia, na unieruchomieniu wszystkich kości tworzących staw objęty urazem (przy 
pomocy np.: bandaża elastycznego, opaski uciskowej) i na ograniczeniu ruchliwości stawu ob-
jętego urazem. Fachowa pomoc medyczna jest wskazana w przypadku towarzyszących skrę-
ceniu nasilonych objawów, długotrwałego gojenia lub dodatkowych, niepokojących objawów.

OPARZENIE

Co to jest?: To uszkodzenie tkanki/ek powstałe na skutek działania ciepła i/
lub substancji żrących i/lub prądu elektrycznego i/lub promieniowania UV itp.

Jak to wygląda?: Oparzenie może przybierać różne formy, w zależności od rozległości uszko-
dzenia, z którą wiąże się charakterystyczny wygląd uszkodzonej/ych tkanki/ek:

• oparzenie I stopnia – na powierzchni skóry obecne jest bolesne zaczerwienienie z to-

warzyszącym obrzękiem, bez pęcherzy, po 2-3 dniach swędzące (zwykle goi się po kilku 

dniach bez pozostawienia śladów)

• oparzenie II stopnia – na powierzchni skóry obecne jest bolesne zaczerwienienie z to-

warzyszącym obrzękiem oraz pojawiającymi się w ciągu pierwszych dni od momentu 

oparzenia pęcherzami z płynem (zwykle goi się do 2-3 tygodni bez pozostawienia blizn)

• oparzenie III stopnia – skóra staje się martwa, miejsce uszkodzenia suche, woskowate, 

barwy białej, szarej lub brunatnej, niewrażliwe na dotyk, odczuwalny jest silny ból na 

obrzeżach miejsca oparzenia, powstaje rana, uszkodzone miejsce czasem ulega zwęgle-

niu (zwykle goi się długo, pozostawia blizny)

Oparzenie może mieć różną ciężkość, zależnie od tego, ile procent powierzchni ciała obejmuje.

Objawy oparzenia mogą rozwijać się zarówno bezpośrednio po zadziałaniu środka uszkadzają-
cego, jak również później (np. w przypadku oparzenia słonecznego może to być kilka godzin po 
ekspozycji na promienie słoneczne).

Prawidłowa reakcja:

NIE zdejmować odzieży przywierającej do miejsca oparzenia

NIE przekłuwać pęcherzy powstających w obrębie miejsca oparzenia

Na oparzone miejsce bezpośrednio po oparzeniu NIE stosować: maści, barwników 
(np. gencjana), tłuszczu, mydła, białka kurzego
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1. Zachowując środki bezpieczeństwa, w razie potrzeby i w miarę możliwości odizoluj oso-

bę poszkodowaną od czynnika uszkadzającego

2. Usuń z okolicy oparzonego miejsca ewentualnie znajdujące się tam elementy biżuterii 

i/lub przedmioty metalowe i/lub inne (w razie potrzeby należy je rozciąć) – zwłaszcza 

w przypadku oparzenia ciężkiego

3. Schładzaj miejsce oparzenia (najlepiej – zimną bieżącą czystą wodą):

• w przypadku oparzenia ciężkiego (oparzenie III stopnia obejmujące więcej niż 15% 

powierzchni ciała lub oparzenie I albo II stopnia obejmujące więcej niż 30% po-

wierzchni ciała) – schładzaj przez kilka minut

• w przypadku oparzenia o lżejszym nasileniu niż wyżej wymienione – schładzaj 

przez 20-30 minut

• jeżeli doszło do oparzenia jamy ustnej, poleć osobie poszkodowanej by płukała 

jamę ustną zimną wodą lub ssała kostki lodu

4. Zapewnij osobie poszkodowanej fachową pomoc medyczną (i do momentu udziele-
nia takiej pomocy zapewnij jej opiekę oraz wykonuj dalsze czynności) w przypadku:

• oparzenia III stopnia

• oparzenia II stopnia obejmującego więcej niż 15-20% powierzchni ciała

• oparzenia I stopnia obejmującego więcej niż 30% powierzchni ciała

• oparzenia, które dotyczy okolicy miejsca takiego jak: oko, jama ustna, prze-
wód słuchowy, przewód nosowy, krocze itp.

• oparzenia wywołanego działaniem prądu elektrycznego lub substancji żrącej

• oparzenia twarzy lub rąk, w przebiegu którego powstają pęcherze o średnicy 
większej niż 2,5 cm

• towarzyszących oparzeniu niepokojących dolegliwości itp.

5. Zastosuj w miejscu oparzenia wilgotny opatrunek z jałowej gazy i delikatnie nałóż ban-

daż (ewentualnie, w przypadku oparzenia I stopnia obejmującego niewielką powierzch-

nię, nie stosuj tego)

Ewentualnie, w miejscu oparzenia można użyć np.:

• żelu chłodzącego w aerozolu (spryskiwać z odległości około 15 cm od miejsca opa-

rzenia)

W przypadku oparzenia ciężkiego, NIE okładać osoby poszkodowanej śniegiem ani 
lodem, NIE zanurzać jej w zbiorniku z wodą
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• środka chłodzącego w sprayu (spryskiwać z odległości około 15 cm od miejsca opa-

rzenia)

• chłodzących woreczków żelowych

• chłodzącego opatrunku hydrożelowego

• preparatu ziołowego na oparzenia (np. w przypadku oparzenia I stopnia żel alo-

esowy)

• kremu z hydrokortyzonem w małej dawce

• preparatu z bacytracyną

• preparatu z solą srebrową sulfadiazyny lub sulfatiazolu

• maści cynkowej (w przypadku lekkiego oparzenia)

• zawiesiny tlenku cynku i wody wapiennej (w przypadku lekkiego oparzenia)

• pianki kosmetycznej (w przypadku lekkiego oparzenia)

6. W przypadku ciężkiego oparzenia, po schłodzeniu i ewentualnym zabezpieczeniu miej-

sca oparzenia, chroń osobę poszkodowaną przed utratą ciepła (np. okryj ją)

7. Ewentualnie zastosuj środek przeciwbólowy

8. Jeżeli później, w trakcie gojenia i/lub po zagojeniu się miejsca oparzenia, miejsce to jest 

suche i/lub swędzące, to zastosuj miejscowo wazelinę lub maść nawilżającą, ewentu-

alnie też doustnie środek zmniejszający świąd (np. lek przeciwhistaminowy) lub prze-

ciwbólowy

UWAGA: Jeżeli miejsce oparzenia długo się nie goi i/lub dolegliwości związane z oparzeniem 
nasilają się i/lub po oparzeniu u osoby poszkodowanej pojawiają się dodatkowe, niepokojące 
objawy (np.: gorączka, dreszcze, obecność ropnej wydzieliny w obrębie miejsca oparzenia), to 
należy skonsultować to z lekarzem.

URAZ ZĘBA

Co to jest?: Uraz zęba polega najczęściej na jego złamaniu, czyli pęknięciu 
z ewentualnym oderwaniem fragmentu zęba (zdarza się, że stan ten nie 
jest zauważony bezpośrednio po doznaniu urazu), lub wybiciu, czyli utracie jego umocowania 
w zębodole (fachowo określa się to jako zwichnięcie całkowite zęba).

Czynniki ryzyka: uprawianie sportu, upadek, uczestnictwo w bójce, wada anatomiczna uzę-
bienia, choroba uzębienia, używanie protezy częściowej, choroba uogólniona (np. padaczka), 
niedobór witamin i/lub makroelementów, niepełnosprawność fizyczna, zła kondycja mięśni 
szkieletowych itd.
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W jaki sposób można przeciwdziałać niepożądanym następstwom?:

WAŻNE: Wybicie czy złamanie zęba nie musi oznaczać całkowitej i trwałej utraty zęba czy jego 
części. Możliwie jak najszybsze podjęcie interwencji dentystycznej może zapobiec takim następ-
stwom.

1. Odnaleźć wybity ząb lub oderwany fragment zęba

2. Zabezpieczyć wybity ząb lub oderwany fragment zęba – najlepiej – umieszczając go 

w jamie ustnej, np. po wewnętrznej stronie policzka

Ewentualnie, wybity ząb lub oderwany fragment zęba można umieścić w pojemniku wypełnio-
nym np.:

• płynem do soczewek

• propolisem

• białkiem jaja kurzego

• wodą kokosową

• ricetralem

• mlekiem

• solą fizjologiczną

3. Osoba poszkodowana powinna jak najszybciej odbyć wizytę dentystyczną celem ewen-
tualnego wstawienia wybitego zęba, przyklejenia oderwanego fragmentu zęba, odbudo-
wy zęba lub poddania się leczeniu innego rodzaju

W razie potrzeby, pomoc można znaleźć np. w działających w niektórych miastach placówkach 
ostrego dyżuru stomatologicznego (ich wykazy dostępne są w Internecie).

NARAŻENIE NA GAZ PIEPRZOWY

Gaz pieprzowy jest drażniącym środkiem bojowym zaliczanym do środ-
ków łzawiących (czyli lakrymatorów). Jest rozpylany najczęściej przy pomo-

cy ręcznego miotacza, pod postacią aerozolu lub żelu i zwykle stosowany jest celem obezwład-
nienia osoby, przeciwko której jest skierowany.

Możliwe efekty: miejscowo pieczenie, ból, zaczerwienienie, cierpnięcie, puchnięcie, ponadto łza-
wienie, kurcz powiek, kaszel, kichanie, ogólnie utrudnienie oddychania, dezorientacja, panika itp.

NIE powinno się umieszczać wybitego zęba czy oderwanego fragmentu zęba w zwy-
kłej wodzie (np. z kranu)
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Efekty pojawiają się wkrótce po kontakcie z gazem i utrzymują się z reguły kilkanaście-kilkadzie-
siąt minut. Nasilenie i czas utrzymywania się efektów są zależne od: ilości zastosowanego gazu, 
stężenia substancji czynnej w nim zawartej, odległości z jakiej użyto gazu, postępowania po 
narażeniu na gaz itp.

W przypadku użycia gazu przez policję, na ciele i odzieży może także pozostawać nieszkodliwy 
barwnik identyfikacyjny, który zwykle zmywa się po kilku dniach.

Szczególnie wrażliwe na działanie gazu pieprzowego są: osoby z alergią, osoby chorujące na ast-
mę oskrzelową i/lub inne choroby układu oddechowego, osoby chorujące na choroby oczu itp.

Prawidłowa reakcja:

1. W miarę możliwości i potrzeby, zabierz osobę poszkodowaną z miejsca, w którym do-
szło/dochodzi do narażenia na gaz

2. Zdejmij z osoby poszkodowanej skażone gazem ubranie, ewentualnie też biżuterię, oku-
lary, soczewki kontaktowe

3. Jeżeli na skutek narażenia na gaz pieprzowy doszło do wystąpienia nasilonych objawów 
związanych z sytuacją szczególną osoby poszkodowanej (np. duszenie się w przebiegu 
astmy oskrzelowej lub reakcji alergicznej), to zapewnij osobie poszkodowanej fachową 
pomoc medyczną i do momentu jej udzielenia zapewnij jej opiekę oraz postępuj jak 
niżej

4. Jeżeli efekty narażenia na gaz pieprzowy nie ustąpiły, to przemyj narażone miejsce ciała 
celem wypłukania pozostającego tam gazu – możesz w tym celu użyć np.:

• zimnej (NIE ciepłej) wody z mydłem

• mydła w płynie

• łagodnego szamponu

• chłodnego tłustego mleka

• ciekłego tłuszczu roślinnego

• profesjonalnego środka do dekontaminacji gazu (np.: ziołowa chusteczka dekontamina-
cyjna, specjalny aerozol

NIE przecierać narażonego na gaz pieprzowy miejsca (np.: twarz, oczy) rękami

NIE przemywać narażonego na gaz pieprzowy miejsca tłustym mydłem, mydłem za-
wierającym olejki ani emulsją kosmetyczną



28

Celem wstępnego wypłukania znacznej ilości gazu można użyć zwykłej zimnej wody lub soli 
fizjologicznej, jednak nie spowoduje to całkowitego usunięcia gazu, a dodatkowo, w począt-
kowej fazie płukania może to nasilić występujące dolegliwości.

5. Jeżeli efekty narażenia na gaz pieprzowy w dalszym ciągu nie ustąpiły, to ewentualnie 
zastosuj w miejscu narażonym zimny okład (np.: zawinięte w ściereczkę kostki lodu, na-
sączony zimną wodą ręcznik)

6. Zapewnij osobie poszkodowanej przebywanie w przewiewnym miejscu

Jeżeli doszło do narażenia oka na gaz pieprzowy, to pomocne w usuwaniu gazu może być 
intensywne mruganie powiekami.

7. Jeżeli efekty narażenia na gaz pieprzowy w dalszym ciągu nie ustąpiły, to ewentualnie 
zastosuj środek przeciwbólowy i/lub przeciwzapalny

8. Jeżeli efekty narażenia na gaz pieprzowy nie zaczynają ustępować po około 45 minutach 
od narażenia, to zapewnij osobie poszkodowanej fachową pomoc medyczną i do mo-
mentu jej udzielenia zapewnij jej opiekę

W jaki sposób można zabezpieczać się przed efektami lub minimalizować potencjalne 
nasilenie efektów działania gazu pieprzowego?:

Używając np.:

• szczelnych i nieparujących okularów pływackich lub narciarskich

• maseczki lub chustki nasączonej octem i/lub wodą

• maski przeciwgazowej

Osoby często spożywające ostre przyprawy są stosunkowo mniej wrażliwe na działanie gazu 
pieprzowego.

ATAK PANIKI

Co to jest?: To stan przeżywania silnego lęku o nieokreślonej przyczynie, 
często o nieokreślonym przedmiocie, w czasie którego często osoba go 

przeżywająca obawia się, że wkrótce stanie się jej coś złego (np.: śmierć, zawał, wylew), nie po-
trafi opanować niepokoju ani racjonalnie wytłumaczyć sobie jego bezzasadności, często jedno-

NIE stosując makijażu

NIE malując twarzy

NIE używając tłustego kremu ani innych podobnych środków
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cześnie przeżywa poczucie „niebycia sobą”, „obcości w rzeczywistości” lub „bycia za szybą”, jak 
również doznaje objawów takich jak np.: duszność, kołatanie serca, uczucie dławienia się, uczu-
cie przeszkody w przełyku, kłucie w klatce piersiowej, drętwienie rąk, zawroty głowy. Atak paniki 
zwykle trwa kilka-kilkanaście minut, może się powtarzać w krótkich odstępach czasu.

Czynniki ryzyka: stan napięcia emocjonalnego, przemęczenie, przebywanie we względnie nie-
bezpiecznym miejscu, użycie środka psychoaktywnego, choroba nerwowa, indywidualna skłon-
ność itd.

Prawidłowa reakcja:

1. Przyłóż osobie poszkodowanej do ust i nosa mały worek (najlepiej – papierowy) i poleć 
jej by oddychała do niego

2. Zapewnij osobie poszkodowanej bezpieczne otoczenie (ewentualnie np.: wyprowadź ją 
na zewnątrz tłumu, spraw by zmieniła dotychczasowe otoczenie)

3. Uspokajaj osobę poszkodowaną, zapewniaj ją o bezpieczeństwie, ewentualnie opisuj jej 
jej stan (np. mów jej, że ma tylko atak paniki, który zaraz ustąpi)

4. Jeżeli atak paniki długo nie ustępuje, to zapewnij osobie poszkodowanej fachową po-
moc medyczną i do momentu jej udzielenia zapewnij jej opiekę

5. Jeżeli atak paniki ustąpił, to ewentualnie podaj osobie poszkodowanej do picia wodę

Wybrane placówki ochrony zdrowia udzielające 
fachowej pomocy medycznej w nagłych stanach 
niepożądanych:

Osoba wymagająca fachowej pomocy medycznej, oprócz możliwości wezwania pogotowia 
ratunkowego, może też zgłosić się samodzielnie lub zostać przetransportowana do placówki 
ochrony zdrowia, którą w praktyce może być każdy szpital, oddział szpitalny, przychodnia itp. 
Doraźną pomoc medyczną można otrzymać także np. w ramach karetki pogotowia ratunkowe-
go, która zabezpiecza wydarzenie masowe oraz w innych podobnych okolicznościach. Zakres 
możliwości udzielania fachowej pomocy medycznej jest różny w zależności od rodzaju jednostki 
ochrony zdrowia.

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY (SOR) – specjalnie oznakowany i wyróżniony oddział 
szpitalny, który udziela fachowej pomocy medycznej osobom w nagłych stanach zagrożenia ży-
cia lub zdrowia. SOR czynny jest całodobowo, w razie potrzeby zapewnia transport do ośrodka 
specjalistycznego. Do SOR można zgłosić się bez skierowania. W SOR niezbędna pomoc udzie-
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lana jest niezależnie od miejsca zamieszkania osoby poszkodowanej, niezależnie od miejsca, 
w którym doszło do zdarzenia niepożądanego i niezależnie od tego, czy osoba wymagająca ta-
kiej pomocy jest ubezpieczona czy też nie.

UWAGA: Nie każdy szpital wyposażony jest w Szpitalny Oddział Ratunkowy. W przypadku 
zwiększonego prawdopodobieństwa wystąpienia nagłego zdarzenia niepożądanego, wskazane 
jest uprzednie uzyskanie informacji na temat tego, gdzie znajduje się SOR najbliższy ewentual-
nego miejsca takiego zdarzenia. Wykazy SOR-ów są dostępne w Internecie.

Adresy wybranych szpitali posiadających Szpitalny Oddział Ratunkowy w wybra-
nych miastach:

BIAŁYSTOK:

• SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego, ul. Skłodowskiej-Curie 26

• Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. Skłodowskiej-Curie 24A

BYDGOSZCZ:

• SP ZOZ 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką, ul. Powstańców Warszawy 5

• Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. Skłodowskiej-Curie 9

• Szpital Uniwersytecki nr 2 im. J. Biziela w Bydgoszczy, ul. Ujejskiego 75

CZĘSTOCHOWA:

• Miejski Szpital Zespolony, ul. Mirowska 15

• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP, ul. Bialska 104/118

GDAŃSK:

• Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Smoluchowskiego 17

• Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha Adalberta w Gdańsku, al. Jana Pawła II 50

• Copernicus Podmiot Leczniczy, ul. Nowe Ogrody 1–6

GORZÓW WLKP.

• Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., ul. Dekerta 1

KATOWICE:

• Szpital MSWiA w Katowicach, ul. Głowackiego 10

KIELCE:

• Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45

KRAKÓW:

• SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 50

• Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza, ul. Prądnicka 35-37
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• Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie, ul. os. Złotej Jesieni 1

• Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, ul. os. Na Skarpie 66

• 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3

LUBLIN:

• SP Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8

• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. S. Wyszyńskiego SP ZOZ, al. Kraśnicka 100

• SP ZOZ MSWiA w Lublinie, ul. Grenadierów 3

ŁÓDŹ:

• Miejskie Centrum Medyczne im. K. Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14

• SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytety Medycznego w Łodzi, ul. Sporna 36/50

• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62

OLSZTYN:

• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, ul. Żołnierska 18

• SP ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, ul. Wojska 
Polskiego 37

OPOLE:

• PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu, al. Witosa 26

• Szpital Wojewódzki w Opolu, ul. Katowicka 64

POZNAŃ:

• Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7-19

• Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP 
ZOZ, ul. Szwajcarska 3

• Centrum Medyczne HCP NZOZ Centrum Medyczne HCP Lecznictwo Stacjonarne, ul. 
28 czerwca 1956 194

RZESZÓW:

• Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60

SZCZECIN:

• SP Szpital Kliniczny nr 1 im. T. Sokołowskiego PUM, ul. Unii Lubelskiej 1

• SP Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Arkońska 4

• Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego, ul. Sokołowskiego 11

TORUŃ:

• Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, ul. Św. Józefa 53-59

WARSZAWA:
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• Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie, ul. Kondratowicza 8

• Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, ul. Wołoska 137

• Szpital Bielański im. J. Popiełuszki SP ZOZ, ul. Cegłowska 80

• Szpital Czerniakowski SP ZOZ, ul. Stępińska 19/25

• Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, ul. Lindleya 4

• Szpital Praski pw. Przemienienia Pańskiego, al. Solidarności 67

• Szpital Solec, ul. Solec 93

• Szpital Wolski im. A. Gostyńskiej SP ZOZ, ul. Kasprzaka 17

• Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128

WROCŁAW:

• 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5

• Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, 
ul. Fieldorfa 2

• Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213

• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73A

IZBA PRZYJĘĆ – jednostka organizacyjna szpitala, która - poza funkcją planowego przyjmowa-
nia pacjentów na stan szpitala - jest przystosowana do udzielania fachowej pomocy medycznej 
osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia mogącego 
skutkować utratą życia. Osoby takie mogą zgłosić się do Izby Przyjęć bez skierowania i zgła-
szając się nie muszą mieć ubezpieczenia. Zgłaszanie się do Izby Przyjęć nie podlega rejonizacji. 
W ramach Izby Przyjęć mogą być wykonywane niezbędne badania oraz czynności ratujące życie. 
W dalszej kolejności pacjent może być przyjęty na stan określonego oddziału szpitalnego ce-
lem ewentualnego poszerzenia diagnostyki i prowadzenia dalszego leczenia lub może uzyskać 
fachową poradę i opuścić Izbę Przyjęć. Wyposażenie Izby Przyjęć jest dostosowane do rodzaju 
udzielanych świadczeń. W odróżnieniu od SOR, Izba Przyjęć nie jest wyodrębnionym oddziałem 
szpitalnym i posiada mniejszy zakres możliwości prowadzenia zabiegów medycznych.

Wykazy Izb Przyjęć są dostępne w Internecie.

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA – świadczenia zdrowotne w zakresie podsta-
wowej opieki zdrowotnej udzielane w czasie, gdy nie pracują przychodnie medycyny rodzinnej, 
czyli w dni powszednie od godziny 18:00 do godziny 08:00 następnego dnia oraz całodobowo 
w dni ustawowo wolne od pracy. Tego rodzaju pomoc medyczna świadczona jest w punktach 
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (zlokalizowane najczęściej w obrębie budynków od-
powiednich szpitali, np. obok SOR lub Izby Przyjęć) i zasadniczo nie jest związana z lekarzem 
przychodni medycyny rodzinnej, do której określona osoba jest zapisana. Świadczenia nocnej 
i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne dla osób ubezpieczonych i udzielane bez skiero-
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wania. Lekarz pracujący w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej może udzielać porad 
w punkcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, w uzasadnionych przypadkach w miejscu 
zamieszkania osoby potrzebującej pomocy lub telefonicznie. W ramach świadczeń udzielanych 
przez nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, osobom potrzebującym pomocy przysługują rów-
nież zabiegi pielęgniarskie wynikające z potrzeby podjęcia lub zachowania ciągłości leczenia. 
Mogą one być wykonywane w gabinecie zabiegowym lub w miejscu zamieszkania osoby po-
trzebującej pomocy.

Wykazy punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są dostępne w Internecie, jak również 
w odpowiednich przychodniach medycyny rodzinnej oraz we właściwych oddziałach woje-
wódzkich NFZ lub ich delegaturach.

NOCNA POMOC STOMATOLOGICZNA – stomatologiczne świadczenia zdrowotne udzielane 
w gabinetach pełniących dyżur stomatologiczny, gdzie przyjmowane są osoby potrzebujące po-
mocy w nagłych przypadkach dentystycznych. Podczas dyżurów stomatologicznych udzielane 
są świadczenia doraźne. Nocna pomoc stomatologiczna funkcjonuje w dni powszednie w godzi-
nach, w jakich nie pracują zwykłe gabinety stomatologiczne oraz całodobowo w dni ustawowo 
wolne od pracy.

Wykazy punktów nocnej pomocy stomatologicznej są dostępne w Internecie.

Wskazówki praktyczne:

• Podczas badania, odpowiadając na pytania, opisuj szczegółowo przyczynę wystąpienia 
niepożądanego stanu skupiając się na istocie całej sytuacji (np.: uraz - jakiego rodza-
ju i czym spowodowany; uderzenie - jakim przedmiotem i z jaką siłą; upadek - na jaki 
przedmiot i z jakiej wysokości; pobicie - jak przebiegało i do jakich obrażeń doprowadzi-
ło itp.). Nie musisz podawać zbędnych szczegółów (np.: kto dokładnie, komu, dlaczego, 
za co, w czasie którego wydarzenia masowego itp.), nawet wówczas gdy ktoś z personelu 
medycznego pyta o nie.

• Pamiętaj, że osoby czy przedstawiciele grup, z którymi kontaktu w danej sytuacji chcesz 
uniknąć, po zdarzeniach niepożądanych, zajściach ulicznych czy różnego rodzaju sytu-
acjach nagłych, również mogą pojawiać się lub poszukiwać Cię w placówkach ochrony 
zdrowia. Tym niemniej, pamiętaj, że w stanach nagłego zagrożenia życia lub nagłej utraty 
zdrowia liczy się czas i ważne jest jak najszybsze podjęcie niezbędnych czynności ratun-
kowych, bez względu na innego rodzaju okoliczności czy konsekwencje.

• Zgłaszając się do placówki ochrony zdrowia, w praktyce nie musisz mieć przy sobie żad-
nych dokumentów, jednak ich posiadanie i okazanie w razie potrzeby może znacząco 
ułatwić i przyspieszyć proces podejmowania decyzji medycznych i przeprowadzania 
określonych procedur. Przydatne zatem okazać się może posiadanie: dokumentu tożsa-
mości, dokumentacji medycznej, listy przyjmowanych leków, wyników badań itd.
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Aspekty prawne...

W CZASIE ZATRZYMANIA PRZEZ POLICJĘ:

(według treści „Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września 2012 r. w spra-
wie badań lekarskich osób zatrzymanych przez policję” [Dz. U. z 2012 r., poz. 1102])

Policja ma obowiązek niezwłocznego udzielenia pomocy osobie zatrzymanej, w przypadku, gdy 
osoba ta znajduje się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i/lub życia.

Policja ma obowiązek zorganizować osobie zatrzymanej badanie lekarskie w przypadku, gdy:

•• osoba zatrzymana oświadcza, że cierpi na schorzenia wymagające stałego lub okresowego 
leczenia, którego przerwanie powodowałoby zagrożenie życia lub zdrowia, żąda przepro-
wadzenia badania lekarskiego lub posiada widoczne obrażenia ciała niewskazujące na stan 
nagłego zagrożenia zdrowotnego,

•• z posiadanych przez policję informacji lub z okoliczności zatrzymania wynika, że osobą za-
trzymaną jest: kobieta w ciąży, kobieta karmiąca piersią, osoba chora zakaźne, osoba z za-
burzeniami psychicznymi, nieletni po spożyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego 
środka.

Jeśli zachodzi któryś w wyżej wymienionych przypadków, policja jest zobowiązana zapewnić 
transport osoby zatrzymanej do najbliższego podmiotu leczniczego w celu przeprowadzenia 
badania lekarskiego. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy osoba zatrzymana z zaburzeniami psychicz-
nymi dopuszcza się zamachu na życie lub zdrowie człowieka lub w sposób gwałtowny niszczy 
lub uszkadza przedmioty znajdujące się w jej otoczeniu – wówczas osoba taka powinna zostać 
przewieziona do najbliższego podmiotu leczniczego za pośrednictwem specjalistycznego środ-
ka transportu sanitarnego. Przewóz osoby zatrzymanej za pośrednictwem specjalistycznego 
środka transportu sanitarnego może odbywać się w obecności policjanta jeżeli wynika to z de-
cyzji osoby kierującej akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych.

Badanie lekarskie osoby zatrzymanej przeprowadza lekarz udzielający jej świadczeń zdrowot-
nych na miejscu lub lekarz najbliższego podmiotu wykonującego działalność leczniczą, właści-
wego ze względu na stan zdrowia tej osoby.

Badanie lekarskie osoby zatrzymanej powinno być przeprowadzone niezwłocznie, w miarę moż-
liwości przed innymi oczekującymi osobami. Decyzję o obecności policjanta w trakcie badania 
lekarskiego osoby zatrzymanej podejmuje lekarz wykonujący to badanie.
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Po przeprowadzeniu badania lekarskiego osoby zatrzymanej lekarz może stwierdzić:

•• brak przeciwwskazań medycznych do przebywania tej osoby w pomieszczeniu przeznaczo-
nym dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoju przejścio-
wym, tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, policyjnej izbie dziecka, areszcie śled-
czym, zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich lub zakładzie poprawczym albo

•• wystąpienie przeciwwskazań medycznych do przebywania tej osoby w policyjnym pomiesz-
czeniu przeznaczonym dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, 
pokoju przejściowym, tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, policyjnej izbie dziecka, 
areszcie śledczym, zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich lub zakładzie poprawczym 
oraz konieczność skierowania jej do podmiotu leczniczego.

W przypadku stwierdzenia braku przeciwwskazań jw., lekarz może stwierdzić wskazania do sto-
sowania przez osobę zatrzymaną określonych leków w odpowiednich dawkach.

W przypadku stwierdzenia wystąpienia przeciwwskazań jw., lekarz powinien podjąć decyzję, czy 
przewiezienie osoby zatrzymanej do podmiotu leczniczego nastąpi za pośrednictwem policyj-
nego środka transportu czy za pośrednictwem specjalistycznego środka transportu sanitarnego.

Wnioski i zalecenia lekarskie w przypadku badania osoby zatrzymanej powinny być udokumen-
towane pisemnie przez lekarza.

Policja powinna uwzględnić treść zaleceń lekarskich i zapewnić osobie zatrzymanej okoliczności 
odpowiednie do ich realizowania.

Osoba zatrzymana może odmówić udzielenia sobie pomocy medycznej i/lub poddania się ba-
daniu lekarskiemu, jednak odmowa taka, jak również zachowanie osoby zatrzymanej uniemożli-
wiające podjęcie wyżej wymienionych czynności, nie stanowi przeszkody ani przeciwwskazania 
do dalszego jej zatrzymania i umieszczenia jej w odpowiednio przeznaczonym do tego miejscu. 
W przypadku takiej odmowy lub zachowania się osoby zatrzymanej, policjant powinien spo-
rządzić odpowiednią notatkę służbową opisując w niej daną sytuację. Odmowa taka nie musi 
nastąpić w obecności lekarza. Odmowa taka nie powinna być brana pod uwagę w przypadkach 
stanu bezpośredniego zagrożenia życia osoby zatrzymanej.

Policjant powinien niezwłocznie poinformować dyżurnego komendy lub komisariatu policji, 
w którego obszarze działania przebywa osoba zatrzymana, o wszelkich czynnościach i procedu-
rach medycznych zastosowanych wobec osoby zatrzymanej, jak również o ewentualnej odmo-
wie osoby zatrzymanej poddania się takim czynnościom czy procedurom i/lub ewentualnym jej 
zachowaniu uniemożliwiającym ich stosowanie. Dyżurny takiej placówki policji powinien udo-
kumentować każdy taki zgłaszany przypadek.
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Informacje pozostałe:

Osoba zatrzymana przez policję ma prawo domagać się badania lekarskiego w każdym momen-
cie zatrzymania. W protokole zatrzymania przez policję istnieje odpowiednia rubryka, opatrzo-
na treścią: „Czy zatrzymany lub policjant składał wniosek o badania lekarskie i jak ten wniosek 
rozpatrzono?”.

Z przyczyn praktycznych wskazane jest, by osoba zatrzymana przez policję, w trakcie badania 
lekarskiego udzieliła lekarzowi informacji na temat swoich dolegliwości czy też obrażeń jakie 
odniosła i ewentualnie podała w jakich okolicznościach to nastąpiło. Z przyczyn praktycznych 
ponadto wskazane jest poddanie się badaniu lekarskiemu i stosowanie się do zaleceń medycz-
nych przez osobę zatrzymaną.

W trakcie badania osoby zatrzymanej, lekarz powinien m.in. oglądnąć ciało takiej osoby. W prak-
tyce czasami zdarza się, że w przypadku konieczności poddania osoby zatrzymanej badaniu le-
karskiemu, funkcjonariusze policji usiłują skłonić lekarza do przeprowadzenia badania „na oko”, 
nie wydobywając osoby zatrzymanej z ciemnego wnętrza radiowozu, przez co ewentualnie śla-
dy pobicia osoby zatrzymanej mogą zostać przez lekarza niezauważone. Sytuacja taka nie ma nic 
wspólnego z właściwie rozumianym badaniem lekarskim i w razie zaistnienia wymaga głośnego 
i stanowczego sprzeciwu.

To, że osoba zatrzymana nie ma na swoim ciele śladów pobicia w trakcie badania lekarskiego, nie 
oznacza, że nie będzie ich miała jakiś czas po takim badaniu.

Zdarza się, że funkcjonariusze policji obchodzą się z osobą zatrzymaną w sposób co najmniej 
narażający ją na uszczerbek zdrowotny. Bywa, że dochodzi do sytuacji bezpodstawnego stoso-
wania przez policję przemocy wobec osoby zatrzymanej nawet w obrębie placówek ochrony 
zdrowia i w obecności personelu medycznego. Wszelkie tego typu incydenty należy głośno sy-
gnalizować i ewentualnie domagać się odpowiedniej reakcji na nie ze strony osób pracujących 
w placówkach ochrony zdrowia.

OBDUKCJA LEKARSKA – to zaświadczenie ze specjalistycznego badania lekarskiego, w którym 
lekarz opisuje stwierdzone obrażenia ciała osoby poszkodowanej, podaje mechanizm i prawdo-
podobną przyczynę ich powstania, jak również podaje ich kwalifikację ze względu na definio-
wanie przez kodeks karny (uszkodzenie określonego narządu, czas trwania uszkodzenia ciała).

Zasadniczo, badanie tego typu może być przeprowadzone przez każdego lekarza (np. pracują-
cego w punkcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej), jednak jako dowód w ewentualnym 
postępowaniu prawnym może służyć jedynie zaświadczenie wydane lub pozytywnie zaopi-
niowane przez powołanego do tego biegłego. Takim biegłym może być np. lekarz medycyny 
sądowej wpisany na listę biegłych, prowadzoną przez prezesa właściwego sądu okręgowego 
(wykazy biegłych są dostępne w Internecie). Jeśli osoba poszkodowana została zbadana przez 
lekarza niebędącego takim biegłym (np. w sytuacji utrudnionego dostępu do odpowiedniego 
lekarza medycyny sądowej), to zaświadczenie z takiego badania może stanowić dowód w po-
stępowaniu prawnym jeśli biegły powołany przez organ prowadzący to postępowanie stwierdzi, 
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że wystąpienie opisanych w nim obrażeń było w trakcie zdarzenia opisywanego przez osobę 
pokrzywdzoną możliwe. Organ prowadzący postępowanie prawne może też zlecić biegłemu 
wykonanie takiego badania lub jego powtórzenie. Możliwe jest, że pomimo posiadania i okaza-
nia przez osobę poszkodowaną zaświadczenia z badania wydanego przez lekarza niebędącego 
odpowiednim biegłym, organ prowadzący postępowanie prawne zleci wykonanie osobnego 
badania przez biegłego.

O przeprowadzenie obdukcji lekarskiej można się zwrócić prywatnie, jak również obdukcja 
może być przeprowadzona na zlecenie odpowiednich organów (np.: prokuratura, policja).

Przeprowadzenie obdukcji lekarskiej jest zazwyczaj płatne jeśli osoba poszkodowana zgłasza się 
do badania prywatnie (koszt to około 100 zł). Osoba poszkodowana nie ponosi kosztów prze-
prowadzenia obdukcji jeśli obdukcja taka jest zlecana przez organ prowadzący postępowanie 
karne. Płatne nie jest wydawanie opinii o obrażeniach nabytych w wyniku przemocy w rodzinie. 
Koszt przeprowadzenia obdukcji może zostać zwrócony osobie poszkodowanej przez osobę 
winną wystąpienia obrażeń ciała jeżeli tak orzeknie sąd.

Obdukcja lekarska jest częścią dokumentacji medycznej i składa się ze ściśle określonych ele-
mentów.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA

Istnieje paragraf („Art. 162. Kodeksu karnego”), który mówi:

1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem 
utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez 
narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się 
zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony 
instytucji lub osoby do tego powołanej.

(Powyższe treści prawne są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych)

Profilaktyka, czyli zapobieganie – wskazówki 
i sugestie:

Zanim będziesz brać udział w akcji ulicznej, demonstracji, pikiecie czy w fizycznej formie sta-
wienia oporu lub jakimkolwiek innym wydarzeniu bądź sytuacji wiążącej się ze zwiększonym 
ryzykiem wystąpienia stanów zagrożenia zdrowia lub życia, pamiętaj, że te kroki pomogą Ci to 
ryzyko zmniejszyć:
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1. Zjedz posiłek, najlepiej dość obfity, ale nie za duży (w czasie napięcia emocjonalnego czy 
intensywnego wysiłku fizycznego następuje szybkie zużywanie energii, głód początkowo 
może być maskowany wysokim poziomem emocji, jednak z czasem niedobór kalorii 
może odbić się negatywnie na Twoim stanie ogólnym; z kolei przejedzenie się może po-
wodować senność, zmęczenie, opóźnienie reakcji i utrudnienie poruszania się)

2. Uzupełnij płyny (wskazana jest woda mineralna, dzięki której wzbogacisz organizm 
także w istotne pierwiastki, zwłaszcza takie jak magnez i potas, które możesz tracić na 
skutek stresu lub pocenia się; przeciwwskazane są napoje moczopędne, takie jak np.: 
herbata, kawa, alkohol itp.)

3. Jeśli z powodu choroby przyjmujesz jakiś lek na stałe lub masz zalecone przyjmowanie 
określonego leku, to zażyj go według zaleceń (stres czy wysiłek fizyczny może zwiększać 
ryzyko pojawienia się objawów niektórych chorób), w miarę możliwości i potrzeby za-
bierz ze sobą niezbędne leki i/lub listę leków, które stosujesz i/lub których stosowanie 
masz zalecone, najlepiej – razem z instrukcją ich stosowania

4. Nie spożywaj alkoholu i nie używaj innych środków psychoaktywnych (tego rodzaju 
substancje powodują zaburzenie postrzegania rzeczywistości, często też spowalniają od-
ruchy lub nadmiernie je pobudzają, utrudniając prawidłowe reagowanie i kontakt z in-
nymi, w pewnych sytuacjach ich użycie może stwarzać ryzyko zagrożenia zdrowia lub 
życia, poza tym wiele z nich to środki odwadniające, moczopędne lub mogące utrudniać 
przebieg ewentualnych interwencji medycznych, np. poprzez interakcje z lekami) – wy-
jątek stanowią ewentualne leki zalecone Ci przez lekarza

5. Ubierz się wygodnie i w sposób praktyczny (zależnie od warunków pogodowych: wska-
zane jest luźne i lekkie ubranie w przypadku wysokiej temperatury lub dużej wilgot-
ności, zaś odpowiednio ciepłe w przypadku niskiej temperatury; wskazane jest ubranie 
nie nazbyt obcisłe i nie za luźne; wskazane jest ubranie, które w razie potrzeby będzie 
można łatwo zdjąć; wskazane jest ubranie możliwie śliskie, które w razie potrzeby ułatwi 
przemieszczanie się; obuwie: wskazane są buty komfortowe i odpowiednio dopasowane, 
najlepiej – z grubą i miękką podeszwą, niewskazane są sandały, klapki, szpilki, glany czy 
też inne, zbyt lekkie lub zbyt ciężkie, mogące sprawiać dyskomfort buty), w przypadku 
przemoczenia ubrania przydatne może okazać się szczelnie zapakowane ubranie zapa-
sowe

6. Nie zabieraj ze sobą potencjalnie niebezpiecznych (np. ostrych) lub stanowiących zbęd-
ne obciążenie przedmiotów

7. Załatw potrzeby fizjologiczne, zwłaszcza te dające o sobie znać najczęściej, najlepiej – 
w ostatniej chwili kiedy jeszcze masz taką możliwość

8. Jeśli masz chorobę, która jest związana z ryzykiem wystąpienia potencjalnie niebezpiecz-
nego stanu nagłego (np.: padaczka, cukrzyca, choroba serca), to w miarę możliwości 
zabierz ze sobą zabezpieczające środki oraz ewentualnie pisemną instrukcję ich użycia 
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(napisaną zrozumiałym językiem), a najlepiej – niech również towarzyszy Ci osoba, która 
będzie potrafiła prawidłowo zareagować jeśli taki stan wystąpi

9. Jeśli masz wadę wzroku wymagającą używania okularów lub soczewek kontaktowych, to 
w miarę możliwości zabierz ze sobą tylko okulary (najlepiej – jeśli będą z nietłukącego się 
szkła), nie zakładaj soczewek (najlepiej – zawieś okulary na szyi, zdejmując je z oczu np. 
w sytuacji zagrożenia uderzeniem okolicy głowy; kontakt fragmentu uszkodzonego szkła 
z okiem czy skórą stwarza ryzyko powstania poważnego urazu; noszenie soczewek kon-
taktowych może być przyczyną utrudnienia eliminacji gazu pieprzowego z okolic oczu)

10. W przypadku krwawienia miesięcznego, w miarę możliwości używaj podpasek, nie tam-
ponów (tampony niewymieniane przez kilka godzin mogą zwiększać ryzyko wystąpienia 
infekcji)

11. W przypadku możliwości długotrwałego przebywania w warunkach ulicznych lub po-
lowych (narażenie na np.: promieniowanie słoneczne, wysoką/niską temperaturę, dużą 
wilgotność, przemęczenie, nadmierną utratę płynów oraz energii itd.), używaj odpo-
wiedniego nakrycia głowy, okularów przeciwsłonecznych, weź ze sobą plastikową butel-
kę z wodą i regularnie uzupełniaj płyny (w ten sposób można uniknąć wystąpienia np.: 
udaru cieplnego, oparzenia, zaburzeń wodno-elektrolitowych, omdlenia itp.), ewentu-
alnie też zabierz ze sobą coś do jedzenia (np. coś słodkiego, wysokokalorycznego i ła-
twostrawnego) i regularnie uzupełniaj energię

12. W przypadku spodziewanej potrzeby wykonania nagłego i/lub intensywnego wysiłku 
fizycznego (np. szybkie bieganie), w miarę możliwości i w odpowiednim momencie roz-
grzej ruchowo odpowiednie mięśnie i stawy (nieprzygotowanie układu ruchu do nagłe-
go lub intensywnego wysiłku fizycznego może być przyczyną poważnych urazów orto-
pedycznych, zwłaszcza u osób niewytrenowanych fizycznie)

13. W przypadku ryzyka kontaktu z gazem łzawiącym, nie stosuj makijażu, nie maluj twa-
rzy, nie używaj tłustego kremu ani innych podobnych środków (gaz łzawiący jest silnie 
wchłaniany przez tego typu substancje, przez co efekty jego działania mogą trwać dłużej 
i być bardziej nasilone)

14. W przypadku ryzyka konfrontacji fizycznej, pamiętaj żeby chronić przede wszystkim na-
rządy i okolice ciała szczególnie ważne dla życia i prawidłowego funkcjonowania (np.: 
głowa, narządy zmysłów, brzuch, narządy płciowe) – w tym celu możesz używać np.: 
kasku, ochraniacza na zęby itp., pamiętaj, że każdy silny uraz (zwłaszcza jeśli dotyczy 
narządu życiowo ważnego) wymaga konsultacji lekarskiej (pamiętaj też, że dolegliwości 
pourazowe początkowo mogą być maskowane wysokim poziomem emocji, przez co 
zdarza się, że dają o sobie znać nie tuż po doznaniu urazu, tylko nieco później)

15. W miarę możliwości, zabierz ze sobą folię do sztucznego oddychania, jednorazowe rę-
kawiczki, ewentualnie też inne rzeczy mogące się przydać w razie wystąpienia różnego 
rodzaju sytuacji niepożądanych (patrz wyżej), ewentualnie też przypomnij sobie podsta-
wowe schematy udzielania pomocy w określonych przypadkach
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16. W miarę możliwości i potrzeby, zorientuj się, gdzie w okolicy przewidywanego miejsca 
określonego zdarzenia są zlokalizowane odpowiednie placówki ochrony zdrowia (np.: 
SOR-y, Izby Przyjęć), ewentualnie też defibrylatory

17. Odpowiednio wcześnie wyśpij się i wypocznij (regeneracja fizyczna i psychiczna pozwala 
działać bardziej efektywnie oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia różnego rodzaju stanów 
niepożądanych)

18. Regularnie prowadź zdrowy tryb życia (zdrowa dieta, aktywność fizyczna, przebywanie 
na świeżym powietrzu, minimalizowanie skutków stresu, unikanie używek, konsultacje 
lekarskie, wizyty stomatologiczne, racjonalna ilość i jakość wykonywanej pracy, zacho-
wania prozdrowotne itp. to istotnie nie są banały, tylko czynniki znacząco zmniejszające 
ryzyko występowania różnego rodzaju stanów niepożądanych)
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