
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 

Temat: Zadławienia.

1. Proszę  przeczytać temat: Zadławienia.

2. Proszę znaleźć w tekście odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4 znajdujące się w tym dokumencie.

3. Proszę zalogować się na Microsoft Teams i wypełnić test z Zadławienia.

Uwaga: proszę wcześniej  uważnie przeczytać tekst „Zadławienia” i odpowiedzieć na pytania w nim 
zawarte.

Dla chętnych:  Zobacz film jak prawidłowo postępować w przypadku zadławienia się ciałem obcym:

https://epodreczniki.pl/a/dlawienie-sie-cialem-obcym/DbueshETV

https://epodreczniki.pl/a/dlawienie-sie-cialem-obcym/DbueshETV


ZADŁAWIENIA



Zadławienie – częściowa lub całkowita niedrożność dróg oddechowych 
spowodowana obecnością ciała obcego w gardle, krtani lub tchawicy.

Przyczyny:

Wśród osób dorosłych najczęściej dochodzi do zadławienia podczas jedzenia. 
W przypadku niemowląt i dzieci przyczyną niedrożności dróg oddechowych jest 
w połowie przypadków jedzenie (najczęściej słodycze). W pozostałej części do 
zadławienia przyczyniają się inne przedmioty, np. monety i małe zabawki. Ciało 
obce może spowodować łagodną lub ciężką niedrożność dróg oddechowych.



Objawy:

 Silne odruchy kaszlowe,
 Wytrzeszczone oczy,
 Zaczerwieniona i siniejąca skóra twarzy,
 Poszkodowany najczęściej trzyma się za szyję i pochyla do przodu,
 Nasilające się trudności z nabraniem powietrza.

Niedrożność ciężka - to całkowite zatkanie dróg oddechowych.
Ciało obce zamyka światło dróg oddechowych, a ratowany nie może mówić, kaszleć, ma problemy 
z oddychaniem; początkowo mogą być słyszalne świsty oddechowe, które po pewnym czasie cichną, 
a poszkodowany traci przytomność.

Niedrożność łagodna - to częściowe zatkanie dróg oddechowych.
Drogi oddechowe nie są zamknięte przez ciało obce i przepływ powietrza do i z płuc jest możliwy; 
poszkodowany może mówić, nabierać powietrza do płuc, kaszleć, reaguje na nasze sygnały.



Pierwsza pomoc:

Postępowanie w przypadku zadławienia osób dorosłych i dzieci powyżej pierwszego roku życia

Jeżeli poszkodowany ma objawy łagodnej niedrożności dróg oddechowych:
• zachęcaj ratowanego do kaszlu;
• obserwuj go i nie podejmuj żadnych działań.

U poszkodowanego z łagodną niedrożnością dróg oddechowych ciało  obce może 
w każdej chwili przesunąć się, powodując ciężką niedrożność. Z tego względu należy go 
obserwować do czasu, aż jego stan się poprawi.

Jeżeli poszkodowany ma objawy ciężkiej niedrożności dróg oddechowych i jest przytomny:

Wykonaj do 5 uderzeń w okolicę międzyłopatkową zgodnie z zasadami:
 stań z boku i nieco z tyłu poszkodowanego;
 podłóż jedną dłoń na klatce piersiowej poszkodowanego i pochyl go do przodu tak, aby 

przemieszczone ciało obce mogło przedostać się do ust, a nie przesuwało się w głąb dróg 
oddechowych;

 nadgarstkiem drugiej ręki wykonaj 5 silnych uderzeń w okolicę międzyłopatkową;
 po każdym uderzeniu sprawdź jego skuteczność.



Pierwsza pomoc:

Jeśli poszkodowany  nadal się dławi:
stań za nim, obejmij go na wysokości brzucha i  pochyl jego tułów do przodu,
następnie zaciśniętą pięść umieść pomiędzy pępkiem a końcem mostka, obejmij ją wolną ręką i mocno 
pociągnij jednocześnie do siebie i ku górze. Jest to tak zwany rękoczyn Heimlicha.  UWAGA – uciśnięcia 
nadbrzusza powtórz 5 razy.

Wykonaj na zmianę 5 uderzeń między łopatkami
i 5 uciśnięć nadbrzusza, dopóki ciało obce
nie wydostanie się z dróg oddechowych.



Jeżeli poszkodowany straci przytomność:

• ułóż delikatnie ratowanego na plecach;
• natychmiast wezwij pogotowie ratunkowe;
• odchyl do tyłu głowę poszkodowanego i usuń z jamy ustnej widoczne ciała obce;
• sprawdź oddech, a w przypadku jego braku, rozpocznij resuscytację od:

 30 uciśnięć klatki piersiowej;
 po wykonaniu 30 uciśnięć sprawdź jamę ustną, czy nie widać ciała obcego –

jeżeli ciało obce jest widoczne, usuń je wygarniając palcem;
 niezależnie, czy udało ci się usunąć ciało obce, udrożnij drogi oddechowe 

i podejmij próbę wykonania 2 oddechów ratowniczych;
 wykonuj uciśnięcia klatki piersiowej na przemian z oddechami ratowniczymi –

do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego, opadnięcia z sił lub pojawienia 
się oznak życia.



Pierwsza pomoc:

Postępowanie w przypadku zadławienia niemowlęcia

Jeśli dławi się niemowlę, ułóż je na swoim przedramieniu twarzą do dołu, usiądź na krześle, rękę 
z dzieckiem oprzyj na kolanie, pochylając ją w dół – tak aby głowa niemowlęcia znalazła się niżej 
niż tułów – dwoma palcami podtrzymuj żuchwę dziecka, tak aby usta były otwarte.
Nasadą drugiej dłoni uderz 5 razy między łopatkami dziecka. Za każdym razem sprawdzaj, czy 
ciało obce nie wypadło.

Jeśli uderzenia nie pomogą, odwróć dziecko na plecy (przełóż je na drugą rękę; przedramię 
z dzieckiem nadal powinno być oparte na kolanie i skierowane w dół) i dwoma palcami wykonaj 
5 uciśnięć klatki piersiowej. Skontroluj jamę ustną  - jeśli widzisz ciało obce, możesz spróbować 
delikatnie je wygarnąć palcami.



Pierwsza pomoc:

Postępowanie w przypadku zadławienia niemowlęcia



Bibliografia:

Jarosław Słoma: „Żyję i działam bezpiecznie”. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej.
https://epodreczniki.pl/a/dlawienie-sie-cialem-obcym/DbueshETV

Pytania:


