
Udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej może uratować życie, dziecka, przyjaciela, obcego. Warto
wiedzieć jak to zrobić w domu i w przestrzeni publicznej, bo nie wiesz kiedy znajdziesz w takiej sytuacji.
Co raz więcej miejsc publicznych takich jak hipermarkety, centra handlowe, dworce, a nawet przystanki
komunikacji miejskiej wyposażone są w AED automatyczne defibrylatory. Urządzenie to pozwala na
udzielenie pierwszej pomocy w przypadku zatrzymania krążenia, w 2 przypadkach: migotania komór
oraz częstoskurczu komorowym bez tętna. Aby go zastosować, nie jest potrzebna wiedza medyczna,
wystarczy stosować się do komunikatów głosowych generowanych przez urządzenie po procedurze
automatycznej analizy stanu poszkodowanego.
Zanim jednak użyjemy defibrylatora warto przypomnieć kilka istotnych kwestii, ważnych na tyle, że
determinują dalsze postępowanie:
1. u dzieci, zwłaszcza noworodków i niemowląt zatrzymanie krążenia związane jest niemalże zawsze z
zaburzeniami oddechu, chyba że u dziecka występuje wrodzona lub nabyta wada serca, która może być
przyczyna zatrzymania krążenia,
2. u osób dorosłych zaś zatrzymanie krążenia niemalże zawsze wiąże się z zatrzymaniem akcji serca, z
wyjątkiem podtopień i zadławień
Udzielając pomocy należy się liczyć z możliwością 2 rodzajów postępowania:
1. resuscytacją krążeniowo – oddechową (czyli przywrócenie funkcji życiowych, bez powrotu
świadomości),
2. reanimacją (przywróceniem funkcji życiowych z powrotem świadomości)



ZANIM PRZYSTĄPISZ DO UDZIELENIA POMOCY

1. Upewnij się, że miejsce jest bezpieczne, nie spadnie nic na głowę, nic w ciebie nie wjedzie (żywy
ratownik jest lepszy, niż martwy ratownik). Jeśli udzielenie bezpośredniej pomocy może ci zagrażać,
ogranicz się do wezwania zespołu ratownictwa medycznego – numer tel.: 112 lub 999. Poinformuj
o możliwym zagrożeniu.

2. Jeśli jest bezpiecznie, podejdź do osoby leżącej z boku, złap za ramiona, delikatnie ale stanowczo
potrząśnij i postaraj się nawiązać kontakt słowny. Jeśli poszkodowany nie odpowiada, sprawdź czy
oddycha.

o Jeśli to dziecko, nie odchylaj nadmiernie głowy – wystarczy, że będzie prosto.
o Jeśli jest to osoba dorosła, odchyl głowę nieco do tyłu, nachyl się, policz do 10 i nasłuchuj

oddechu. (Jeśli poczujesz oddech na policzku i usłyszysz, wystarczy zabezpieczyć taką
osobę).

o W przypadku braku oddechu, sprawdź tętno (U noworodków i niemowląt na tętnicy udowej
lub pachowej, u dorosłych – na szyjnej)
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o Jeśli nie wyczuwasz, wezwij zespół ratownictwa medycznego. Jeśli zebrali się ludzie,
wyznacz jedną lub dwie osoby do pomocy. Poinformuj o konieczności wezwania zespołu
ratownictwa medycznego. Oddaj numery telefonów, pod które należy zadzwonić by wezwać
pomoc. Zastrzeż, że nie wolno się rozłączać, zanim nie rozłączy się operator centrum
ratownictwa. Powiedz, że będziesz teraz resuscytować.

o Osoba dzwoniąca musi zostać poinformowana, gdzie znajduje się poszkodowany. Czy jest to
osoba dorosła (mężczyzna, kobieta), czy dziecko.

o Poproś ludzi, którzy obserwują, aby odsunęli się, zapewniając dostęp powietrza. Ważne jest
także czy restytuujemy dziecko i w jakim wieku, czy osobę dorosłą.

Masaż serca przeprowadzamy ZAWSZE na wyprostowanych w łokciach rękach

Aby rozpocząć masaż serca, musisz rozpiąć u poszkodowanego kurtki, bluzy – jeśli to kobieta, również
biustonosz. Klatka piersiowa musi być całkowicie odsłonięta. Jeśli istnieje taka konieczność, rozerwij lub
przetnij odzież – ratujesz życie, a to jest najważniejsze.

GDZIE UCISKAĆ?
ŚRODEK MOSTKA – LINIA MIĘDZYSUTKOWA

1. noworodek (czyli niemowlę do 28 doby życia)
o zawsze zaczynamy od 5 oddechów ratowniczych (pamiętamy, zatrzymanie wiąże się z

zaburzeniami oddechowymi) – obserwujemy kątem oka czy unosi sie klatka piersiowa
o następnie 3 uciśnięcia klatki piersiowej i 1 oddech.
o oddechy wykonujemy poprzez objęcie ustami ust i nosa dziecka



o uciśniecie wykonujemy 2 palcami na głębokość ok 3 cm
2. niemowlę (czyli dziecko od 2 – 12 m-ca życia) i dziecko do czasu pokwitania

o zawsze zaczynamy od 5 oddechów ratowniczych (pamiętamy, zatrzymanie wiąże się z
zaburzeniami oddechowymi) – obserwujemy kątem oka czy unosi sie klatka piersiowa

o następnie 15 uciśnięć klatki piersiowej (15:2) i 2 oddechy (nie jest błędem schemat 30:2).
o oddechy wykonujemy poprzez objęcie ustami ust
o uciśniecie wykonujemy 2 palcami na głębokość ok 4 cm u niemowlęcia, u dzieci powyżej

1 roku 5 cm ale jedna ręka, a dokładnie miejscem, w którym nadgarstek przechodzi w dłoń
o jeśli nie wiemy ile lat ma dziecko lub wiemy, ale dziecko jest rozwiniętej nad wiek, wówczas

resuscytacja wygląda jak u osoby dorosłej
3. nastolatki i osoby dorosłe

o następnie 30 uciśnięć klatki piersiowej 2 oddechy (schemat 30:2) – obserwujemy kątem oka
czy unosi się klatka piersiowa

o oddechy wykonujemy poprzez objęcie ustami ust osoby resuscytowanej
o uciśniecie wykonujemy 2 splecionymi rękoma (1 ręka położona na drugiej i splecione

palcami) na głębokość ok 7 cm nadgarstek przechodzi w dłoń.

UCISKAMY Z PRĘDKOŚCIĄ OK 100 UCIŚNIĘĆ NA MINUTĘ, CO 2 MINUTY (OK 5 CYKLI)
PONOWNIE SPRAWDZAMY CZY NIE WRÓCIŁ ODDECH I TETNO

AED
Jeśli wiemy, że w miejscu w którym się znajdujemy jest dostępny sprzęt AED wyznaczamy osobę, która go
przyniesie, jeśli nie mamy nikogo do pomocy musimy radzić sobie sami. podczas otwierania szafki może sie
włączyć alarm, alarm chroni przed kradzieżą oraz informuje służby o potrzebie udzielenia pomocy.

ZASADY:

• AED nigdy nie stosujemy u noworodków i niemowląt,
• AED możemy stosować u dzieci, jeśli są dołączone elektrody pediatryczne (Jeśli ich nie ma, lepiej

użyć tych dla dorosłych, niż nie udzielić pomocy),
• AED posiada instruktora głosowego, który wydaje polecenia. Po włączeniu urządzenia i podłączeniu

elektrod, przeprowadzi automatyczną analizę stanu poszkodowanego i przeprowadzi przez kolejne
kroki,

• AED na każdej elektrodzie ma piktogram informujący gdzie należy ją przykleić. W przypadku
dziecka, elektrody przyklejamy z przodu i z tyłu (na mostku i między łopatkami). Jeśli osoba ma pod
skórą rozrusznik, elektrodę górną należy przykleić poniżej,

• AED analizuje pracę serca i wskazuje czy defibrylacja jest zalecana, czy nie. Jeśli jest zalecana,
zadbaj o to, aby nikt nie dotykał poszkodowanego. Każ odsunąć się od poszkodowanego, a następnie
wciśnij przycisk wyładowania. Jeśli funkcje nie powrócą, wróć do masażu serca 30:2. Po ok. 2
minutach defibrylator nakaże przerwanie i dokona ponownej analizy.

JAK DŁUGO PROWADZIĆ RESUSCYTACJĘ?

1. Dopóki nie wrócą funkcje życiowe (oddech i tętno)
2. Do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego i przejęcia poszkodowanego
3. Dopóki osoba udzielająca pomocy nie opadnie z sił, a nie ma kto jej zmienić.


