
PIERWSZA POMOC PODCZAS 

WAKACJI 



 Po dziesięciu miesiącach wysiłku i stresów 

nadchodzi wyczekiwany przez wszystkich uczniów 

czas wakacji. Okres przygód, swobody i wspaniałej 

zabawy, ale niestety też czas, kiedy dochodzi  

do wzrostu liczby wypadków. Dlaczego? Fakt ten 

wynika m.in. z większej swobody, z większej ilości 

czasu spędzanego poza domem, wzmożonych 

podróży, uprawianych latem sportów, a często 

także z bezmyślności i braku opieki ze strony 

rodziców i opiekunów. 

 



 Uczestnikiem lub świadkiem nagłego 

zdarzenia, które zagraża zdrowiu lub życiu, 

może zostać każdy z nas. Niesienie pomocy 

osobom, które zostały poszkodowane,  

jest często odruchem, wewnętrzną potrzebą, 

ale przede wszystkim też naszym 

obowiązkiem wynikającym  

z przepisów prawa. 



POSTĘPOWANIE RATOWNICZE W MIEJSCU WYPADKU 

1. Wezwanie pomocy profesjonalnej. 

2. Zapewnienie bezpieczeństwa ratownika  

i zabezpieczenie miejsca wypadku. 

3. Rozpoznanie miejsca wypadku. 

4. Pierwsza pomoc medyczna i ewakuacja 

zagrożonych poszkodowanych. 



ZAPAMIĘTAJ NUMERY ALARMOWE! 



ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 

Aby móc skutecznie udzielić pierwszej pomocy, 

potrzebujemy nie tylko wiedzy i umiejętności, 

ale często również apteczki pierwszej 

pomocy.  

Musimy pamiętać, aby dobrze ją wyposażyć,  

a dwa razy w roku przejrzeć ją i uzupełnić. 

W skrajnych sytuacjach można używać 

improwizowanych środków opatrunkowych. 

 



 Latem, szczególnie kiedy przebywamy na 

świeżym powietrzu wiele zagrożeń zdrowia  

i życia pojawia się niespodziewanie.  

W większości przypadków znajomość 

najprostszych czynności ratowniczych 

umożliwia skuteczne i szybkie udzielenie 

pierwszej pomocy. 



ZASŁABNIĘCIE 

 

 

 

Jest przejściową, samoistnie ustępującą utratą 
przytomności i napięcia mięśniowego, zwykle 

prowadzi do upadku.  

Często pojawia się w gorące dni, w dusznych 
pomieszczeniach. 

Wynika z chwilowego niedokrwienia mózgu. 



PIERWSZA POMOC: 

- Wynieś osobę poszkodowaną na świeże 

powietrze lub jeśli to niemożliwe intensywnie 

przewietrz pomieszczenie, rozluźnij ubranie 

- Oceń jej stan – po udrożnieniu dróg 

oddechowych sprawdź oddech 

- Poszkodowanego ułóż na wznak  

w bezpiecznym miejscu i unieś jego nogi 

wyżej tułowia 



URAZY KOŃCZYN 

Latem, kiedy uprawiamy dużo sportów, często 

zdarzają się urazy kończyn- złamania, 

zwichnięcia- które zwykle są bardzo bolesne. 

 

 



Urazy te objawiają się opuchlizną, często 

zasinieniem i niejednokrotnie silnym bólem. 

 



PIERWSZA POMOC: 

Poszkodowany z urazem kończyny potrzebuje 

pomocy specjalistycznej. 

Aby podczas oczekiwania na pomoc  

i transportu do szpitala ograniczyć ból, 

konieczne jest unieruchomienie kończyny! 

 



UŻĄDLENIA I UKĄSZENIA 

 
Wakacyjne miesiące to czas 

najintensywniejszego życia  

wszelkich owadów.  

Ich ukąszenie lub użądlenie 

 jest szczególnie niebezpieczne  

dla osób z alergią. 



 Dla każdego groźne są natomiast użądlenia  
i ukąszenia mnogie  

oraz zadane w okolice gardła, nosa i szyi. 

 

 

 

 

 

 

Szczególnie niebezpieczne  
są użądlenia szerszeni. 



PIERWSZA POMOC 

 
- W przypadku użądlenia – ostrożne wyjęcie żądła; 

- W przypadku wniknięcia kleszcza – wykręcenie  

z rany lewoskrętnie i zdezynfekowanie rany spirytusem; 

- Zastosowanie zimnych okładów oraz tamponów 

nasączonych roztworem sody oczyszczonej; 

- Jeżeli pojawią się niepokojące objawy – zapewnienie 

pomocy lekarskiej. 



POGRYZIENIA 

 
W wakacje, kiedy dużo czasu spędzamy na 

łonie natury, spotkać możemy różne 

zwierzęta. Nie wszystkie muszą być do nas 

przychylnie nastawione… 



Wystraszone czy zdenerwowane zwierzę  

może ugryźć.  

Ugryzieniu towarzyszy silny ból, 

niejednokrotnie krwawienie  

i duży ubytek tkanki.  

Wszystkie rany zadane przez zwierzęta 

należy traktować jako zakażone. 



PIERWSZA POMOC: 

 
1. Przywołanie, odciągnięcie lub odpędzenie 

agresywnego zwierzęcia. 

2. Przemycie rany ciepłą wodą z mydłem. 

3. Założenie jałowego opatrunku. 

4. Zapewnienie pomocy medycznej. 



ZATRUCIA 

 

Latem często dochodzi  

do zatruć pokarmowych.  

Powodem tego jest:  

nieprzestrzeganie zasad 

 higieny podczas  

przygotowywania posiłków, 

 zjedzenie nieświeżych pokarmów  

(np.rozmrożonych i ponownie zamrożonych 
lodów),  

zjedzenie trujących grzybów. 



OBJAWY ZATRUĆ: 

 

 Osłabienie, ból brzucha i głowy, biegunka, 

wymioty, dreszcze, podwyższona 

temperatura ciała, osłabienie tętna, 

omdlenia, zaburzenia wzroku, opadanie 

powiek, brak reakcji źrenic na światło,  

cichy i ochrypły głos.  

Objawy mogą pojawić się zarówno po 

krótkiej chwili od spożycia pokarmu,  

ale również po 48 godzinach. 



PIERWSZA POMOC: 

 
1. Wywołanie wymiotów. 

2. Podawanie do picia ciepłej wody z solą, dzieciom 

można podawać wodę z sokiem malinowym. 

3. Podawanie preparatów przeciwbiegunkowych 

(typu smecta). 

4. Jeżeli dolegliwości się utrzymują, albo wiemy,  

że nastąpiło zatrucie grzybami, konieczne jest 

zapewnienie pomocy medycznej. 



UDAR SŁONECZNY I UDAR CIEPLNY 

Jest następstwem przegrzania organizmu. 

 

 

 

Pierwszy związany jest z nadmierną 

ekspozycją na promienie słoneczne,  

drugi zaś z aktywnością w nieprzewiewanym 

lub zbyt ciepłym ubraniu. 



OBJAWY UDARU: 

 

 Ogólne osłabienie, apatia, silne pragnienie, szybki 

wzrost temperatury ciała, a w przypadku udaru 

słonecznego dodatkowo zaczerwienienie  

i nadmierne rozgrzanie skóry.  

W cięższych przypadkach utrata przytomności. 



PIERWSZA POMOC: 

 

1. Poszkodowanego należy umieścić w chłodnym, 

zacienionym miejscu, w pozycji półsiedzącej. 

2. Zastosować zimne okłady, podawać zimne 

napoje. 

3. Kontrolować funkcje życiowe i zapewnić pomoc 

lekarską. 



ZAPOBIEGANIE: 

  

 

W upalne dni należy: 

- spożywać duże ilości płynów i świeżych owoców; 

- nosić lekką, jasną odzież i nakrycie głowy; 

- używać kremów z filtrem ochronnym; 

- częściej odpoczywać, zrezygnować z ciężkich prac 

fizycznych; 

- dużo czasu spędzać w zacienionych miejscach  

i chłodnych pomieszczeniach. 

 

 



TONIĘCIA 

 
Lipiec i sierpień to czas beztroskich zabaw nie 

tylko na lądzie, ale również w wodzie. 

Niestety każdego roku nad różnego rodzaju 

zbiornikami wodnymi dochodzi do wielu 

wypadków z ofiarami śmiertelnymi. 



Główne przyczyny utonięć to:  

-kąpiele w niedozwolonych miejscach,  

-kąpiele po wypiciu alkoholu,  

-nadmierne oddalenie się od brzegu,  

-skoki do wody w niedozwolonych miejscach, 

-skurcze spowodowane zbyt długim pływaniem, 

-szok termiczny,  

-zasłabnięcia,  

-uniesienie przez fale i prądy. 



RATOWANIE TONĄCYCH: 

 

 

Ratowanie tonących jest zadaniem  
trudnym i bardzo niebezpiecznym.  

Na wskoczenie do wody w celu 
ratowania tonącego, powinny 

decydować się tylko osoby silne, 
zdecydowane i co najważniejsze – 

umiejące dobrze pływać! 

  



CO MOŻNA ZROBIĆ NIE MAJĄC TAKICH CECH? 

 
-wykorzystać sprzęt pływający – koło 

ratunkowe, deskę surfingową, materac; 

-podać tonącemu kij, deskę; 

-rzucić linę; 

-próbować pomóc trzymając się pomostu; 

-zrobić tzw. „żywy łańcuch”; 

-jeżeli nic nie umiemy zrobić, 

wołajmy o pomoc! 

 



PIERWSZA POMOC: 

 
Po wydobyciu topielca na brzeg należy ułożyć 

go na wznak i podjąć akcję ratowniczą: 

-udrożnić drogi oddechowe; 

-w razie potrzeby rozpocząć resuscytację 

krążeniowo-oddechową; 

-wezwać pogotowie ratunkowe. 



Pamiętajmy, że aby dobrze 

zabezpieczyć się przed letnimi 

wypadkami nie wystarczy 

przeszkolenie w zakresie pierwszej 

pomocy i posiadanie właściwie 

zaopatrzonej apteczki…  

Niejednokrotnie najważniejszy jest 

zdrowy rozsądek! 



 

 

 

 

BEZPIECZNYCH WAKACJI !!! 
 

 

 
Prezentację wykonała 

Danuta Rauza 

Zdjęcia – źródło:internet 


