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Temat: Inne groźne przypadki (pomoc tonącym, 
porażenie prądem, ukąszenie, użądlenie, zatrucia).

1. Przeczytaj temat: Inne groźne przypadki (pomoc tonącym,                                                      
porażenie  prądem, ukąszenie, użądlenie).
Temat znajduje się poniżej w tym dokumencie.



Pomoc tonącym

Porażenie prądem

Ukąszenie

Użądlenie



Tonięcie jest to złożony proces utraty życia, związany 
głównie z dostaniem się płynów do dróg oddechowych.
Proces ten przebiega w trzech fazach:

FAZA I  - zachłyśnięcie

Dostanie się płynów do dróg oddechowych powoduje 
odruchy wykrztuśne, kaszel – organizm, broniąc się, 
próbuje usunąć płyny.
Podczas kąpieli na głębokiej wodzie jest to bardzo 
niebezpieczne. Zachłyśnięcie powoduje gwałtowną 
reakcję, kąpiący zaczyna się szamotać i usiłuje 
wykrztusić z siebie pobraną wodę. W następstwie 
organizm tonącego zużywa duże ilości tlenu 
zgromadzonego we krwi.
Tonący, nie uzyskawszy pomocy z zewnątrz, pobiera 
porcje wody do płuc. Powoduje to wstrzymanie 
wymiany gazowej w płucach, w konsekwencji tonący 
przestaje oddychać.



FAZA II – utrata świadomości

W momencie utraty świadomości tonący zaprzestaje 
walki o swoje życie, ciało powoli opada na dno.
W organizmie tonącego zachodzą zmiany fizjologiczne. 
Następuje zwolnienie akcji serca i spadek ciśnienia 
pogłębiający niedotlenienie mózgu. Wzrost stężenia 
dwutlenku węgla we krwi wyzwala gwałtowne odruchy 
oddechowe, woda ponownie dostaje się do płuc, serce 
przyspiesza na chwilę, nie jest jednak w stanie dłużej 
tłoczyć wydajnie krwi. Faza ta trwa około 3 minut.



FAZA III – śmierć

Dochodzi do niedotlenienia tkankowego. Serce 
pracuje bezwładnie, dochodzi do migotania komór, 
stan ten trwa od 4 do 10 minut.
Po tym następują odruchy agonalne w postaci 
rozluźnienia zwieraczy i drgawek pojedynczych 
mięśni, przychodzi nieodwracalna śmierć

W wodzie można stracić życie nie tylko na skutek 
utonięcia. Zdarzają się przypadki, gdy zatrzymanie 
krążenia i oddechu następuje pod wodą lub na jej 
powierzchni. Może to być np. atak serca czy szok 
termiczny. W takich wypadkach ciało ludzie opada na 
dno, a do dróg oddechowych dostaje się niewielka 
ilość wody. Nazywa się to utopieniem.



Ratowanie tonących wiąże się z wielkim ryzykiem, dlatego pomocy 
powinny udzielać osoby, które umieją doskonale pływać, są silne, 
wytrzymałe i sprawne fizycznie.
Jeśli to możliwe, świadek powinien próbować  udzielić pomocy  
z brzegu lub łodzi: rzucić koło ratunkowo lub linę, podać kij.
Jeśli decyduje się na podjęcie akcji ratunkowej, powinien 
powiadomić kogoś na brzegu, aby zapewnić sobie obserwację lub 
asekurację.



Jeśli widzisz, że ktoś tonie, przede wszystkim wezwij na pomoc 
osoby dorosłe i podnieś alarm. Nie wchodź do głębokiej i wartkiej 
rzeki. Pamiętaj, że tonący zazwyczaj wpada w panikę, może 
kurczowo chwytać się ratownika lub może być agresywny. Może to 
doprowadzić również do utonięcia ratownika.

I pomoc:

1. Podnieś alarm, wezwij pomoc – innych świadków zdarzeniai
służby profesjonalne: WOPR i pogotowie ratunkowe.

2. Jeśli podjąłeś akcję ratunkową, holując poszkodowanego do 
brzegu, unieś jego głowę nad powierzchnią wody.

3. Na brzegu ułóż go na wznak i zastosuj algorytm ratowniczy na 
wypadek NZK, zaczynając od pięciu oddechów ratowniczych.



PORAŻENIE  PRĄDEM

•oparzenia (najczęściej I stopnia) w wyniku dotknięcia 
nagrzanych elementów,
•urazy mechaniczne ciała w wyniku upadku z wysokości, 
przewrócenia się lub upuszczenia trzymanego 
przedmiotu,
•groźne dla życia oparzenia ciała łukiem elektrycznym,
•uszkodzenia wzroku wskutek dużej jaskrawości łuku 
elektrycznego.

Działanie prądu elektrycznego na organizm ludzki może być 
pośrednie lub  bezpośrednie.
Pośrednie powstaje bez przepływu prądu przez ciało człowieka 
i może powodować takie urazy, jak:



PORAŻENIE  PRĄDEM

Działanie bezpośrednie powstaje wskutek przepływu prądu 
elektrycznego przez ciało człowieka (tzw. prądu rażenia). Może 
wywołać wiele zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych 
w organizmie. Do najczęstszych urazów zaliczamy:
• oparzenia,
• utratę przytomności,
• zaburzenia pracy serca,
• zatrzymanie krążenia i/lub oddechu, które mogą doprowadzić 

do śmierci.
Do czynników mających wpływ na stopień porażenia prądem 
zaliczamy:

• rodzaj prądu (zmienny, stały),
• wartość napięcia,
• opór ciała (wilgotność skóry),
• drogę przepływu przez ciało 

człowieka,
• czas przepływu prądu.



OBJAWY:

• skurcz mięśni;
• rana oparzeniowa w miejscu kontaktu skóry z instalacją elektryczną 

(przewodem, urządzeniem elektrycznym);
• mrowienie, cierpnięcie ciała w miejscu porażonym prądem);
• ogólne pobudzenie poszkodowanego;
• zawroty głowy;
• utrata świadomości,
• w skrajnych przypadkach NZK.

• Zapewnij sobie bezpieczeństwo – odetnij dopływ prądu w 
miejscu, w którym znajduje się poszkodowany (np. wyłącz 
bezpieczniki). Jeżeli to niemożliwe, poprzestań na wezwaniu 
fachowej pomocy.          
Nie dotykaj urządzenia, które spowodowało porażenie.

I POMOC:



• Poszkodowanego przytomnego ułóż w bezpiecznym miejscu na 
wznak, z nogami lekko ugiętymi  w kolanach. Jeśli jest 
nieprzytomny, ułóż go w pozycji bezpiecznej.

• Zapewnij mu komfort termiczny – okryj go kocem, lub folią  
termiczną.

• Opatrz rany oparzeniowe.

• Wezwij pogotowie ratunkowe.

• Udziel wsparcia psychicznego – podtrzymuj rozmowę, uspokajaj.

• Kontroluj stan poszkodowanego.

• W razie potrzeby rozpocznij RKO.



UKĄSZENIE
W Polsce jedynym gadem jadowitym jest żmija zygzakowata.
Do ukąszenia dochodzi wskutek przypadkowego nadepnięcia na 
wygrzewające się w słońcu osobniki.
Rany – dwa symetryczne ukłucia, stanowiące ślady po zębach 
jadowych, pojawiają się głównie w okolicach kostki, rzadziej łydki.

Objawy:
• piekący ból i zaczerwienienie wokół rany;
• czasem niewielkie krwawienie;
• w dalszej kolejności pojawiają się zawroty i bóle głowy, 

dolegliwości sercowe, duszności, spadek ciśnienia.

I pomoc:
• Załóż na ranę opatrunek osłaniający;
• Unieruchom kończynę (wolniej wtedy przepływa krew, a wraz z 

nią jad);
• Kontroluj stan osoby poszkodowanej; 
• natychmiast przewieź ją do szpitala; 
• W razie potrzeby rozpocznij RKO.



UŻĄDLENIE

Użądlenia spowodowane są przez owady, które mają żądło np. 
pszczoły, osy, szerszenie. Owady raczej nie atakują pierwsze, raczej 
stają w obronie swojego bezpieczeństwa, ula czy gniazda..

Objawy:
• silny, piekący ból w miejscu użądlenia;
• lekkie zaczerwienienie i opuchnięcie użądlonego miejsca;
• wysypka, zawroty i bóle głowy, silny obrzęk;
• zaburzenia pracy serca, trudności  w oddychaniu u osób 

uczulonych na jad.

I pomoc:
• Ostrożnie usuń żądło (jeśli tkwi w skórze);
• Zastosuj w miejscach użądlenia zimne okłady;
• Skontaktuj się z lekarzem, jeśli pojawią się  inne, niepokojące 

objawy reakcji uczuleniowej (wstrząsu anafilaktycznego),  
natychmiast wezwij pogotowie ratunkowe.


