
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 

Temat: Złamania i zwichnięcia - 2 godziny lekcyjne.

Proszę  przeczytać temat: Złamania i zwichnięcia.

W dowolnym edytorze tekstu proszę odpowiedzieć na pytania 1 - 4: 
1. Co to jest złamanie?. 
2. Omów I pomoc przy złamaniu. 
3. Co to jest zwichnięcie i skręcenie?. 
4. Omów schemat postępowania przy zwichnięciu.

Odpowiedzi na pytania proszę przesłać na adres ananow@poczta.onet.pl

LUB Proszę zalogować się na Microsoft Teams: 

• Wejść na zespół  EDB_8a
• Wejść na zakładkę  Zadania.
• Wybrać zadanie z EDB - Złamania (proszę na nie wejść).
• Proszę dołączyć plik z własnego dysku i przesłać do mnie przez  Microsoft 

Teams.

Dla chętnych 
Sprawdź się, wykonaj ćwiczenia interaktywne: 1, 2, 3, 4
w e – podręczniku (nic nie przepisujemy).

https://epodreczniki.pl/a/udzielanie-pomocy-przy-zlamaniach-zwichnieciach-i-skreceniach-konczyn/DNMSQbbUl

mailto:ananow@poczta.onet.pl
https://epodreczniki.pl/a/udzielanie-pomocy-przy-zlamaniach-zwichnieciach-i-skreceniach-konczyn/DNMSQbbUl




Złamanie - przerwanie ciągłości tkanki 

kostnej w wyniku urazu, który przekraczał 

granice jej elastyczności. Wszystkie kości mogą 

ulec złamaniu, ale najbardziej narażone są 

tzw. kości długie, np.: kość udowa, piszczelowa, 

strzałkowa, promieniowa, ramienna i łokciowa.

Złamanie otwarte – złamanie, w którym odłamy 

kości przebijają tkanki i są widoczne na 

zewnątrz. 

W przypadku złamań otwartych poszkodowany 

jest dodatkowo narażony na zakażenia lub 

utratę krwi – złamanie jednej kości udowej może 

prowadzić do utarty nawet 1 l krwi.



Typowe objawy złamania:

 silny, tępy ból w miejscu urazu,   nasilający 

się przy dotyku;

Zmiana kształtu uszkodzonej kości;

Drżenie kończyny ze złamaną kością;

Nasilający się obrzęk;

Sińce i krwiaki;

Nieprawidłowa lub uniemożliwiona 

ruchomość (ruchy w nietypowych 
płaszczyznach, pod nietypowymi kątami).



I pomoc przy złamaniach:                                                              

Jeśli to możliwe, posadź lub ułóż 

poszkodowanego w wygodnej 

pozycji;

ZŁAMANIE NOGI

Unieruchom złamaną kość razem           

z dwoma sąsiadującymi stawami. 

Jako szynę możesz wykorzystać 

dostępne sztywne i proste 

przedmioty, np. deskę.

Szynę przytwierdź bandażem, 

w razie braku szyny złamaną nogę 

możesz unieruchomić przywiązując ją 

do zdrowej nogi – użyj do tego 

dostępnych materiałów np. szalika.



I pomoc przy złamaniach:                                                              

ZŁAMANIE PRZEDRAMIENIA, NADGARSTKA, 

KOŚCI DŁONI

Jeśli doszło do złamania przedramienia, 

nadgarstka, kości dłoni – usztywnij je używając 

dostępnych sztywnych i prostych przedmiotów.

Następnie podwieś rękę za pomocą chusty 

trójkątnej. Jeśli nie masz przy sobie apteczki     

I pomocy, podwieś przedramię na temblaku               

z bandaża, z szalik. Końce zwiąż

luźno na szyi poszkodowanego.



Zwichnięcie – przemieszczenie względem 

siebie nasad kości tworzących stawy.

Skręcenie – naruszenie tkanek miękkich 

otaczających staw, ale bez przemieszczenia 

kości.

Typowe objawy zwichnięć i skręceń:

Silny ból;

Ograniczenie ruchomości stawu;

Obrzęk w okolicach stawu;

Zniekształcenie stawu;

Krwiaki (tzw. wylewy podskórne,  które                 

z czasem przybierają kolor czerwony, 

fioletowy a następnie żółtawy).



I pomoc:

 Porozmawiaj z poszkodowanym, zapytaj co 

go boli i co się stało;

 Pomóż mu przyjąć wygodną pozycję;

 Zrób zimny okład w miejscu urazu;

 Unieruchom dwie sąsiednie struktury kostne     

(kości powyżej i poniżej stawu) – postępuj jak  

w przypadku złamania.

Bibliografia:

Jarosław Słoma: „Żyję i działam bezpiecznie”

Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej.


