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DAN Basic Life Support

Przegląd kursu
Kurs DAN Basic Life Support ("DAN BLS 
Provider") jest programem, który został 
stworzony do nauczania umiejętności 
i wiedzy koniecznej do zastosowania 
podstawowych zabiegów resuscytacyj-
nych (BLS).

Sesja teoretyczna  
(1,5 godziny)
Sesja teoretyczna kursu składa się z in-
formacji, które pozwolą Ci:
1) Zrozumieć podstawy anatomii i 

fizjologii
2) Wymienić 4 ogniwa “łańcucha 

przeżycia”
3) Zabezpieczyć się przed zakażeniem 

i potencjalnymi zagrożeniami
4) Sprawdzić stan świadomości po-

szkodowanego
5) Sprawdzić prawidłowość oddechu
6) Prowadzić uciskanie klatki piersio-

wej i sztuczne oddychanie – CPR
7) Udzielać pomocy w zadławieniu
8) Umieścić nieprzytomnego poszko-

dowanego w pozycji bezpiecznej
9) Kontrolować zewnętrzne krwotoki
10) Udzielać pomocy osobie we 

wstrząsie

Będziesz uczestniczył w wykładzie pro-
wadzonym przez Twojego Instruktora 
Resuscytacji DAN. Wykład rozwija i tłu-
maczy wiedzę zawartą w tym podręcz-
niku. Podręcznik dostarcza informacji w 
prosty i łatwy do zrozumienia sposób. 

Pod koniec każdego rozdziału znajdują 
się sprawdziany wiedzy, które pomogą 
Ci ocenić stopień zrozumienia przeczy-
tanego materiału.

Sesja rozwoju umiejętności 
(2,5 do 3 godzin)
Sesja rozwoju umiejętności prowadzona 
przez Instruktora Resuscytacji DAN po-
zwoli Ci w praktyce zastosować umiejęt-
ności BLS. Praktyczna część kursu stwo-
rzona została, abyś mógł zastosować to, 
czego nauczyłeś się na części teoretycz-
nej kursu.

Certyfikacja
Po ukończeniu kursu DAN Basic Life 
Support, otrzymasz certyfikat Ratow-
nika BLS DAN (DAN BLS Provider), po-
twierdzający, że zostałeś przeszkolony 
w dziedzinie podstawowych zabiegów 
resuscytacyjnych (BLS). 

Wymagania wstępne
Nie ma żadnych wymagań wstępnych 
dla uczestnictwa w tym kursie. Upraw-
nienia BLS są jednak wymaganiem 
wstępnym dla wielu kursów pierwszej 
pomocy i ratownictwa.

DAN Basic Life Support
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DAN Basic Life Support

Cele nauczania
Pod koniec tego programu, będziesz w stanie prowadzić BLS:
1. Przeprowadzić Ocenę bezpieczeństwa miejsca zdarzenia.
2. Prowadzić resuscytację (CPR) wobec nieoddychającego poszkodowanego – 

1 ratownik.
3. Umieścić nieprzytomnego poszkodowanego w pozycji bezpiecznej
4. Udzielić pomocy zadławionemu dorosłemu.
5. Udzielić pomocy w zewnętrznym krwotoku. 
6. Udzielić pomocy osobie we wstrząsie.

Uwaga:
Mimo, że ten podręcznik ma pozytywny wpływ na proces nauczania przed oraz w trakcie 
kursu BLS, sam w sobie nie przećwiczy Cię do prowadzenia BLS.
Aby być w stanie zastosować techniki opisane w tym podręczniku musisz uczestniczyć w kur-
sie resuscytacji prowadzonym przez certyfikowanego instruktora BLS.
Podręcznik może być także cennym źródłem informacji po kursie BLS.
Podręcznik oparty jest na Wytycznych Resuscytacji 2010 Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC)



Odwiedź stronę internetową DAN Europe i dowiedź się czym jest DAN Europe i co DAN może zrobić dla ciebie!
Nasza strona internetowa zawiera wiele informacji na temat członkowstwa w DAN i korzyści z niego płynących, 
na temat medycyny nurkowej, bezpieczeństwa nurkowania, badań nurkowych, programów szkoleniowych DAN i 
wielu innych zagadnień…
Katalog internetowy on-line daje ci możliwość zamówienia materiałów DAN nie ruszając się od komputera. 
Dodatkowo członkowie DAN Europe otrzymują specjalny rabat.
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Rozdział 1  | Anatomia i fizjologia

1.1

Airway (drogi oddechowe) – 
Breathing (oddech) – Circulation 
(krążenie)

Powietrze zawiera około 21% tlenu i 
79% azotu.
Nasz organizm (komórki, organy, itp.) 
potrzebują stałego dostarczania tle-
nu do produkcji energii i do przeżycia. 
Można porównać tlen do funkcji, jaką 
spełnia paliwo w samochodach.
Bez stałego zaopatrzenia (i jego rozpro-
wadzania po organizmie) w tlen, organy 
i komórki ulegną zniszczeniu, a następ-
nie obumrą.

A-Airway - drogi 
oddechowe:
Udrożnione drogi oddechowe (nos, usta 
i tchawica) umożliwiają powietrzu prze-
dostawanie się do płuc (Rys. 1).

Uwaga:
Wszystkie informacje zawarte w tym rozdziale oparte są na aktualnej literaturze dotyczą-
cej medycyny podwodnej. Konkretne źródła informacji dostępne są u Twojego Instruktora 
DAN lub w Dziale Szkolenia DAN.

Anatomia i fizjologia

Rys. 1:  
Udrożnione drogi 
oddechowe zapewniają 
dopływ powietrza do 
płuc

1

Uwaga: 
Przełyk, czyli kanał, którym pokarmy transportowane są z ust do żołądka znajduje się zaraz 
za tchawicą i krtanią. Otwory przełyku i krtani znajdują się bardzo blisko siebie w gardle. 
Kiedy przełykamy, miękka zapadka, zwana nagłośnią, przesuwa się w dół przymykając drogi 
oddechowe.
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Rozdział 1  | Anatomia i fizjologia

1.3

1.2 B- Breathing - oddech
Za każdym razem, kiedy bierzemy wdech, 
powietrze przechodzi przez nos lub usta, 
następnie przez krtań do tchawicy i dol-
nych dróg oddechowych.
Drogi oddechowe dzielą się na lewe i pra-
we oskrzela, a przepływające powietrze 
poprzez nie dostaje się odpowiednio do 
lewego i prawego płuca. Oskrzela podob-
ne są do gałęzi, od których odchodzą co-
raz mniejsze gałązki (oskrzeliki). Na koń-
cu oskrzelików powietrze dostaje się do 
małych woreczków. Te malutkie worecz-
ki nazywamy pęcherzykami płucnymi. 
W naszych płucach znajduje się około 
300 milionów pęcherzyków, a każdy z 
nich otoczony jest siecią naczyń wło-
sowatych (małe naczynia krwionośne z 
bardzo cienkimi ścianami). 
Tlen (z powietrza) dostaje się poprzez te 
cienkie ścianki z pęcherzyka do naczyń 
włosowatych. Dzieje się to na zasadzie 
dyfuzji. 
W naczyniach krwionośnych znajduje się 
także dwutlenek węgla (CO2). Stanowi 
on uboczny produkt przemiany mate-
rii (zużyty tlen wraca do płuc w postaci 
CO2).
Także na zasadzie dyfuzji dwutlenek wę-
gla z naczyń włosowatych przedostaje 
się z powrotem do pęcherzyka płucnego. 
Dyfuzja tlenu do organizmu możliwe jest 
jedynie wtedy, gdy stężenie tlenu w płu-
cach jest wyższe niż jego stężenie w na-
czyniach krwionośnych.
W procesie oddychania naturalnie utrzy-
mujemy stężenie tlenu w płucach na 
wyższym poziomie.

Kiedy robimy wydech, powietrze (o wyż-
szym stężeniu CO2) wydostaje się na ze-
wnątrz organizmu poprzez płuca, oskrze-
la, tchawicę, a następnie usta lub nos.

C- Circulation - krążenie
Serce pompuje natlenioną krew (z na-
czyń włosowatych), co pozwala na roz-
prowadzenie jej po całym organizmie. 
Obieg krwi podzielony jest na dwie czę-
ści: krążenie płucne - małe (z i do płuc) 
i krążenie duże (reszta ciała).
Krew pozbawiona tlenu (zawierająca 
CO2) wraca z dużego krążenia i wpada 
do prawego przedsionka, następnie pra-
wej komory i jest pompowana do płuc. 
Tam zachodzi wymiana gazowa w pę-
cherzykach płucnych (krążenie płucne).
Ponownie natleniona krew wraca do le-
wego przedsionka, a następnie lewej ko-
mory i tutaj jest pompowana do całego 
organizmu (poprzez krążenie duże). 
Krew wychodząca z lewej komory trans-
portuje tlen do komórek organizmu do 
czasu kiedy znowu nie dostanie się do 
prawego przedsionka.

Słownictwo medyczne.
Przedsionek — Przestrzeń w sercu (ko-
mora), która przyjmuje krew z organizmu 
i umożliwi dostęp do kolejnej komory, z 
której krew wypychana jest poza serce.
Krtań — Organ odpowiedzialny za wy-
twarzanie mowy.
Gardło — Część dróg oddechowych łą-
cząca jamę nosową z krtanią.
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Odpowiedzi znajdują się na stronie 70

Rozdział 1  | Sprawdzian Wiedzy

1. Organizm do funkcjonowania wymaga stałego dostarczania tlenu.
a. Prawda
b. Fałsz

2. Aby upewnić się, że powietrze dostaje się do płuc, ________ muszą 
być otwarte.
a. drogi oddechowe
b. tylko usta 

3. Nagłośnia uniemożliwia pokarmowi i płynom dostawać się do 
___________
a. żołądka 
b. serca
c. tchawicy
d. przełyku

4. Wymiana gazowa zachodzi w _________.
a. tętniczkach
b. aorcie
c. pęcherzykach płucnych
d. przedsionku 

5. ______ pompuje krew do organizmu i rozprowadza go po całym 
ciele.
a. Żołądek 
b. Serce
c. Mięsień
d. Wątroba

Rozdział 1
SPRAWDZIAN WIEDZY
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Rozdział 2  | Łańcuch Przeżycia

2.2

2.1

Istnieją cztery kroki, które pozytywnie 
wpływają na szanse przeżycia.
Te cztery kroki popularnie nazywane są 
ogniwami łańcucha przeżycia.

Wczesne zawiadomienie 
pogotowia:
Bardzo istotnym krokiem zwiększają-
cym szansę na przeżycie jest zawiado-
mienie pogotowia lub innych służb ra-
tunkowych (Rys. 2).
Dlatego tak istotne jest najszybsze moż-
liwe rozpoznanie sytuacji, aby zapobiec 
niepotrzebnej utracie czasu.
Osoba zawiadamiająca pogotowie po-
winna być na ile to możliwe spokojna 
i racjonalna. 
Dyspozytorowi pogotowia należy prze-
kazać:
-	 Miejsce zdarzenia
-	 Co się wydarzyło
-	 Ilu jest poszkodowanych
-	 Stan poszkodowanego lub 

poszkodowanych osób
-	 Jakiej pomocy udzieliłeś 

dotychczas

Jeżeli do zawiadomienia pogotowia wy-
znaczyłeś inną osobę powinieneś powie-
dzieć jej, żeby wróciła do Ciebie, aby być 
pewnym, że służby ratunkowe zostały 
zawiadomione.
Zaleca się, aby osoba, która ma zawiado-
mić pogotowie powtórzyła informacje, 
które ma przekazać dyspozytorowi. Dzię-
ki temu możesz upewnić się, że informa-
cja przekazana przez Ciebie jest jasna i 
zostanie prawidłowo przedstawiona po-
gotowiu. 
Pamiętaj, że im szybciej zadzwonisz po 
pogotowie, tym szybciej mogą zostać 
wdrożone Zaawansowane Zabiegi Resu-
scytacyjne (ALS).

Wczesne Podstawowe 
Zabiegi Resuscytacyjne 
(BLS) 
Wcześnie rozpoczęte Podstawowe Zabie-
gi Resuscytacyjne (BLS) podnoszą szansę 
przeżycia poszkodowanego (Rys. 3).
Podczas BLS lub CPR podtrzymujemy 
krążenie natlenionej krwi, co zapobiega 
uszkodzeniu organów wewnętrznych.

Łańcuch Przeżycia

Rys. 3:  
Rozpocznij BLS 
tak szybko, jak to 
możliwe

3Rys. 2:  
Zawołanie o 
pomoc jest 
kluczowe dla 
zwiększenia 
szans przeżycia

2



DAN Basic Life Support1010

Rozdział 2  | Łańcuch Przeżycia

2.42.3

Uciskanie klatki piersiowej może cza-
sowo zastąpić prawidłową pracę serca, 
poprzez „ręczne” pompowanie krwi roz-
prowadzanej po całym organizmie. 
Sztuczne oddychanie dostarcza powie-
trza (tlenu) do płuc i umożliwia wymia-
nę gazową w pęcherzykach płucnych.  

Wczesna defibrylacja
W większości przypadków powodem, dla 
którego osoba przestaje oddychać jest za-
trzymanie krążenia. 
Zatrzymanie krążenia jest często powo-
dowane przez Migotanie Komór (VF).
Jest to zaburzenie elektrycznej pracy ser-
ca, które skutkuje nieregularnymi i cha-
otycznymi skurczami mięśnia sercowego.
Z powodu braku prawidłowego impul-
su serce przestaje efektywnie pompo-
wać krew.
W takiej sytuacji samo CPR nie spowo-
duje wznowienia prawidłowej pracy 
serca. CPR jest w stanie jedynie opóźnić 
uszkodzenia (mózgu i innych organów) 
spowodowane niedotlenieniem. Jedy-

nie defibrylacja jest w stanie przywrócić 
prawidłową pracę serca (Rys. 4). 
Dlatego tak ważne jest, aby osobę z Na-
głym Zatrzymaniem Krążenia defibrylo-
wać jak najwcześniej. 
Po 7-10 minut szansa na skuteczne oży-
wienie będzie bardzo niska.

Wczesne 
Zaawansowane Zabiegi 
Resuscytacyjne (ALS)
BLS i defibrylacja mogą nie być w stanie 
pobudzić prawidłowej pracy serca. W 
takich sytuacjach personel medyczny 
stosuje zaawansowane techniki udraż-
niania dróg oddechowych i podaje le-
karstwa, które zwiększają skuteczność 
resuscytacji (Rys. 5).
Jeżeli BLS i/lub defibrylacja była sku-
teczna, Zaawansowane Zabiegi Resu-
scytacyjne ustabilizują stan poszkodo-
wanego i przygotują go do transportu 
do szpitala.
Pamiętaj: Zaawansowane Zabiegi Re-
suscytacyjne nie mogą się rozpocząć, 
jeżeli pogotowie nie zostanie zawia-
domione!

Rys. 4:  
Jeśli jesteś 
przeszkolony w jego 
obsłudze, użyj AED

4

Rys 5:  
Zaawansowane 
sposoby 
udrożnienia 
dróg 
oddechowych 
zwiększają 
skuteczność 
resuscytacji

5
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Odpowiedzi znajdują się na stronie 70

Rozdział 2  | Sprawdzian Wiedzy

1. Jakie są cztery ogniwa Łańcucha Przeżycia (w prawidłowej 
kolejności)?

2. Podczas wczesnego BLS,  ________ czasowo przejmuje funkcję 
serca, a __________ dostarcza natlenioną krew do płuc.

Rozdział 2
SPRAWDZIAN WIEDZY



Automated External 
Defibrillation course (AED) 

Nagłe Zatrzymanie Krążenia jest odpowiedzialne za tysiące zgonów każdego roku.

Prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej pozwala odroczyć to, co nieuniknione poprzez zwiększenie 
natlenienia krwi i pompowania jej przez naczynia krwionośne. Ale sama resuscytacja krążeniowo-oddechowa 
nie może zatrzymać nieprawidłowej pracy serca i spowodować, by znowu zaczęło bit prawidłowo.

Tylko defibrylacja może tego dokonać.

Z każdą minutą, jaka upływa zanim zostanie zastosowana defibrylacja, szanse na przeżycie maleją o 7 do 10%.

Kurs DAN AED nauczy cię, jak udzielać pomocy z wykorzystaniem AED, czyniąc twoją rolę jako ratownika 
krytyczną dla ciągłości łańcucha przeżycia.

Ten czterogodzinny kurs może zadecydować o różnicy między życiem i śmiercią.

Zapytaj swojego instruktora jak możesz stać się Ratownikiem DAN AED Provider lub odwiedź naszą stronę 
internetową www.daneurope.org
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Rozdział 3  | Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne (BLS)

3.2

3.1 Co to są Podstawowe 
Zabiegi Resuscytacyjne 
(BLS)?
BLS to wszystkie techniki pierwszej pomo-
cy używane do podtrzymania lub przy-
wrócenia życia poszkodowanego. Zalicza 
się do nich:
• Zabezpieczenie ratownika
• Zawiadomienie pogotowia
• Udzielenie pomocy w urazach 

zagrażających życiu
• Ocena lub podtrzymanie ABC 

(prowadzenie CPR - Rys. 6)

Aby móc radzić sobie z sytuacjami zagra-
żającymi życiu musisz nauczyć się nastę-
pujących podstawowych zabiegów resu-
scytacyjnych:
• Ocena bezpieczeństwa miejsca 

zdarzenia (i zabezpieczenie 
ratownika)

• CPR (Resuscytacja krążeniowo-
oddechowa) 

• Układanie w pozycji bezpiecznej
• Usuwanie ciał obcych z dróg 

oddechowych
• Postępowanie w sytuacji 

poważnego krwotoku
• Leczenie wstrząsu

W celu zapewnienia poszkodowanemu 
najlepszej możliwej pomocy powinie-
neś utrzymywać na wysokim poziomie 
wiedzę i umiejętności z zakresu BLS.
Regularne odświeżanie szkolenia oraz 
uczestniczenia w bardziej zaawansowa-

nych kursach pierwszej pomocy, takich 
jak kurs obsługi AED lub podawania tle-
nu jest wysoce zalecane.

Dlaczego BLS?
Podtrzymywanie natlenienia organizmu 
jest podstawową czynnością życiową.
Tlen może dostawać się do naszego or-
ganizmu jeżeli:
1) Mamy drożne drogi oddechowe 

(Airway). Blokada dróg 
oddechowych (lub brak 
udrożnienia) zablokuje dopływ 
powietrza do płuc.

2) Stale oddychamy (Breathing) więc 
wdychane powietrze poprzez drogi 
oddechowe dostaje się do płuc i 
tlen może dyfundować do krwi.

3) Tlen w naczyniach krwionośnych 
transportowany jest z płuc do 

Podstawowe Zabiegi 
Resuscytacyjne (BLS)

Rys. 6:  
Uciskanie klatki 
piersiowej 
wywołuje 
krążenie krwi w 
organizmie

6



DAN Basic Life Support1414

Rozdział 3  | Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne (BLS)

tkanek organizmu. Dzieje się tak 
dzięki sercu, które podtrzymuje 
prawidłowe krążenie (Circulation) 
krwi po całym ciele.

Kiedy ten sposób dostarczania tlenu 
zostanie przerwany dojdzie do uszko-
dzenia organów i w rezultacie człowiek 
umrze. Przykładowo bez dostarcza-
nia tlenu tkanki w  mózgu zaczynają 
obumierać po 3-6 minut. Dlatego tak 
ważne jest natychmiastowe działanie 
(Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne).
Wdrażając Podstawowe Zabiegi Resu-
scytacyjne ratownik zajmuje się (oce-
nia i  podtrzymuje) wyżej wspomnianą 
drożność dróg oddechowych (Airway),  
oddychanie (Breathing) i krążenie (Cir-
culation). Popularna nazwa to ABC lub 
podtrzymywanie funkcji życiowych.
Prowadząc CPR, które stanowi główną 
część BLS:
1. sprawdzasz stan świadomości
2. udrażniasz drogi oddechowe (lub 

podtrzymujesz ich udrożnienie) i 
sprawdzasz obecność prawidłowe-
go oddechu

3. po stwierdzeniu, że poszkodowany 
nie oddycha prawidłowo, prowadzisz 
uciskanie klatki piersiowej, które cza-
sowo może przejąć od serca funkcję 
pompowania krwi do organizmu

4. prowadzisz sztuczne oddychanie, aby 
dostarczyć powietrze (tlen) do płuc.

Celem resuscytacji nie jest zmuszenie 
serca do prawidłowego funkcjonowania, 
ale zapewnienie minimalnego przepły-
wu natlenionej krwi do serca i mózgu.

W większości wypadków samo CPR nie 
zmusi serca do wznowienia prawidło-
wej pracy, ale pozwala opóźnić proces 
uszkadzania niedotlenionych organów. 
Podnosi także szanse na skuteczną defi-
brylację (uciskanie klatki piersiowej jest 
szczególnie ważne, jeżeli defibrylacja 
może być przeprowadzona w ciągu 4-5 
minut od utraty krążenia).

Celem BLS jest:
• Podtrzymanie życia
• Zapobieganie dalszemu urazowi
• Udzielnie pierwszej pomocy i pod-

stawowa stabilizacja stanu poszko-
dowanego do czasu przyjazdu po-
gotowia. Może to mieć korzystny 
wpływ na proces powrotu do zdro-
wia poszkodowanego.

Uwaga:
Powietrze, którego używamy w trakcie 
sztucznego oddychania to wydychane po-
wietrze w związku z tym zawiera 16-17% 
tlenu, a nie 21% tlenu.
Dla skuteczniejszego natleniania organi-
zmu zaleca się podanie dodatkowego tle-
nu w trakcie resuscytacji (jeżeli zostałeś do 
tego przeszkolony).
Techniki podawania tlenu nieooddychają-
cym poszkodowanym nurkom ćwiczone są 
podczas kursów DAN Ratownika i Zaawan-
sowanego Ratownika Tlenowego.
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BLS to nie jedynie CPR, ale także inne 
techniki pierwszej pomocy nauczane 
podczas kursu DAN BLS, które mogą 
zapobiec zatrzymaniu krążenia (i/lub 
oddychania). Kurs BLS nie uczy jedynie 
jak prowadzić resuscytację, ale jak za-
pobiec sytuacji, w  której poszkodowa-
ny będzie w takim stanie. Przykładowo 
krwotoki lub wstrząs mogą prowadzić 
do poważnych problemów z oddycha-
niem i krążeniem.

Zawiadomienie 
pogotowia
Bardzo często obniża się znaczenie za-
wiadomienia pogotowia, ale w rzeczy-
wistości nie ma nic ważniejszego. Służby 
ratunkowe powinny być zawiadomione 
zaraz po ocenie oddechu poszkodowa-
nego. Jeżeli jesteś sam, musisz zawiado-
mić pogotowie zanim rozpoczniesz CPR. 
Jeżeli jest więcej osób, możesz poprosić 
kogoś, żeby zawiadomił pogotowie. 
Wyjątek od tej reguły stanowią sytuację, 
gdy masz do czynienia:
• z dzieckiem
• z ofiarą utonięcia. 

W tych przypadkach powinieneś pro-
wadzić CPR przez 1 minutę, zanim pój-
dziesz wezwać pogotowie.
W wielu krajach pogotowie dostępne 
jest pod numerem 1-1-2 (zależnie od kra-
ju) lub podobnym krajowym numerem 
alarmowym. W niektórych krajach może 
zdarzyć się, że zapytają Cię z jaką służbą 
chciałbyś rozmawiać (policją, strażą po-
żarną czy pogotowiem).

Osoba, która dzwoni na pogotowie po-
winna być możliwie maksymalnie spo-
kojna i wyraźnie przekazać następujące 
informację:
• Swoje imię i nazwisko
• Co się stało: jaki jest rodzaj 

wypadku i w jakim stanie jest 
poszkodowany

• Ilu jest poszkodowanych 
• Jaka pomoc została dotychczas 

udzielona
• Miejsce wypadku

Jeżeli udzielasz pomocy na miejscu zda-
rzenia zaleca się, abyś wyznaczył wyraź-
nie jedną osobę do zawiadomienia po-
mocy i poprosił ją, żeby następnie wrócił. 
W ten sposób będziesz wiedział ile czasu 
zajmie dojazd pogotowia oraz będziesz 
pewny, że zostało ono powiadomione. 
Dobrym sposobem jest poprosić osobę, 
która pójdzie zawiadomić pogotowie, 
żeby powtórzyła przekazane przez Cie-
bie informacje.
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3.4 Stres psychiczny i obawa 
przed zrobieniem 
czegoś źle
Pomaganie innym może pozwolić po-
czuć Ci się dobrze, ale może także wy-
wołać stres psychiczny przed, w trakcie 
lub po udzielaniu pomocy.
W przypadku, kiedy mamy do czynie-
nia z poszkodowanym z nagłym za-
trzymaniem krążenia często zdarza się, 
że świadkowie czekają, aż ktoś inny za-
cznie pomagać.
Obawa przed rozpoczęciem udzielania 
pomocy wynika często z:
• strachu przed niemożliwością 

udzielenia pomocy, zrobieniem 
czegoś źle, uszkodzeniem 
poszkodowanego lub nie 
przywróceniem go do życia

• obawy przed odpowiedzialnością 
prawną

• obawy infekcji (w następnym 
rozdziale nauczysz się jak tego 
unikać)

Odczuwanie niepokoju jest normalne 
w czasie udzielania pierwszej pomocy. 
Ratownik i poszkodowany są w stresu-
jącej sytuacji i ratownik może rozważać 
nie udzielenie pomocy, zatem nie musi 
ponosić ryzyka popełnienia błędu lub 
nie możliwości udzielenia perfekcyjnej 
pierwszej pomocy.
Jednak należy pamiętać, że jest całkowi-
cie w porządku udzielić „nie-perfekcyj-
ną” pomoc. Mały błąd rzadko skutkuje 
zranieniem lub pogorszeniem stanu 
poszkodowanego. Mała pomyłka przy 

udzielaniu pomocy jest znacznie lepsza, 
niż brak błędów, gdy pomoc nie jest 
udzielana.
Pamiętajmy, że gdy ratownik nie zare-
aguje, stan poszkodowanego pozosta-
nie taki sam lub najpewniej się pogorszy. 
Osoba z zatrzymanym krążeniem (bez 
oznak życia) jest w najgorszym możli-
wym stanie. Prowadząc CPR nie możesz 
go pogorszyć. Zatem obawa przed za-
szkodzeniem poszkodowanemu jest 
bezzasadna i przesadzona.
Jako certyfikowany ratownik DAN BLS 
możesz być pewien, że jesteś w sta-
nie udzielić pierwszej pomocy BLS w 
sposób prawidłowy i efektywny. I gdy 
zaczniesz działać zaskoczy cię to, jak ła-
two przypomną ci się potrzebne umie-
jętności. Aby utrzymać ten poziom 
kompetencji należy odświeżać wiedzę 
i umiejętności nie rzadziej niż co 2 lata, 
biorąc udział w kursie odświeżającym 
DAN BLS.
Ratownik może odczuwać przyspieszone 
bicie serca i czuć się niepewnie udziela-
jąc pomocy. Jest to naturalna reakcja cia-
ła (adrenalina), która właściwie pomaga 
przystąpić do działania. Po zakończonej 
akcji i uspokojeniu się (przez np. spacero-
wanie) ratownik zauważy, że jego serce 
bije spokojniej. Jest ważne, aby ratownik 
nie okazywał swojego zdenerwowania, 
jako że może to spowodować dodatko-
wy stres u poszkodowanego. Osoba zra-
niona może zareagować bardzo dziwnie, 
przechodząc od strachu do przemocy. 
Ratownik powinien pozostawać na tyle 
spokojny na ile to możliwe, mówić do 
poszkodowanego, informując, co zamie-
rza robić i uspokajając go.
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3.5Ratownicy, których działania nie przy-
niosły pożądanego rezultatu mogą rów-
nież odczuwać silny stres. Mogą winić 
siebie za nie uratowanie życia poszko-
dowanego lub zastanawiać się, co zrobi-
li źle. W takiej sytuacji należy porozma-
wiać z nim i wspierać go, upewniając w 
przeświadczeniu, że zrobił to, co można 
było w tych warunkach. Jeśli ratownik 
odczuwa poważne problemy emocjo-
nalne, powinien skorzystać z  profesjo-
nalnej pomocy psychologicznej. 
Nieskuteczna akcja ratownicza oznacza, 
że martwy poszkodowany (bez oznak 
życia) pozostaje w tym stanie, a nie, że 
ratownik zrobił coś źle, co skutkowało 
śmiercią poszkodowanego. Ratownik 
nie jest w stanie przywrócić życia.
Mówienie, ze CPR ratuje życie lub, że 
gdy prawidłowo je prowadzisz uratu-
jesz kogoś daje mylne pojęcie i nie jest 
całkowicie prawdziwe. Może za to spo-
wodować, że ratownik po nieskutecznej 
akcji poczuje się źle. 
Pamiętaj, że w większości przypadków 
serce nie zastartuje ponownie na sku-
tek prowadzonego CPR, nawet, gdy jest 
ono perfekcyjne. CPR zwiększa szanse 
na przeżycie, ale nie daje gwarancji. CPR 
jako cześć „wczesnego BLS” jest tylko 
jednym z ogniw łańcucha przetrwania...

Aspekty prawne
Obowiązek opieki
Obowiązek opieki istniej gdy osoba jest 
odpowiedzialna za inną.
Na przykład ośrodki sportowe (jak cen-
trum nurkowe) są zobowiązane zapewnić 
opiekę swoim klientom (nurkom w na-
szym przykładzie) płacącym temu ośrod-
kowi za jego usługi (lub za nurkowania). 
Taki ośrodek powinien być przygotowa-
ny do udzielania pierwszej pomocy w 
związku z prowadzoną działalnością.
Tak samo instruktorzy (jak instruktorzy 
sportowi), od których oczekuje się, że 
będą w stanie udzielać pomocy swoim 
studentom.
W większości krajów nie ma prawa, któ-
re każe ratownikowi udzielać pomocy 
osobom, wobec których nie ma obo-
wiązku opieki. Ale prawo może nakazy-
wać udzielenie wsparcia.
Gdy ratownik udziela pomocy nie może 
starać się przekraczać poziomu swojego 
przeszkolenia. Jeśli to zrobi, może być 
oskarżony o spowodowanie dodatko-
wych obrażeń.
Aby uniknąć problemów prawnych za-
leca się zapytać poszkodowanego jego 
zgodę, zanim przystąpisz do udzielania 
pomocy. Można to zrobić przez wypo-
wiedzenie oświadczenia: „Nazywam 
się........ i jestem przeszkolony medycz-
nie. Czy mogę ci pomóc?”
Jeśli poszkodowany reaguje, powinien 
dać zgodę, zanim przystąpisz do udzie-
lania pomocy. Nie pytając o zgodę lub 
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3.6

udzielając pomocy wbrew jego woli, poszkodowany ma prawo oskarżyć niechcia-
ną pomoc lub napaść. Gdy poszkodowany nie reaguje, prawo zakłada domniema-
nie zgody. 

Wytyczne BLS
Wytyczne BLS są określane przez międzynarodowy komitet naukowo-medyczny 
“The International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR)”.
Ten komitet składa się z ekspertów z organizacji regionalnych takich jak Australijski 
Komitet Resuscytacyjny (ARC), American Heart Association (AHA) i Europejską Radę 
Resuscytacji (ERC).
Mimo, że ILCOR publikuje międzynarodowe wytyczne BLS, to regionalne organiza-
cje są odpowiedzialne za przygotowanie swoich lokalnych wytycznych.
Zatem jest możliwe, że będą występowały nieznaczne różnice między regionami. 
Ten podręcznik stosuje się do wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji ERC z 
2010 roku.
Wytyczne również mogą się zmieniać w czasie i jest prawdopodobne, że starsze 
podręczniki będą stosowany inne (starsze) standardy.
Skontaktuj się z DAN, aby uzyskać informację o najnowszych wytycznych ERC. Ko-
rzystając z kursów odświeżających upewnisz się, że jesteś przeszkolony zgodnie 
z najnowszymi wytycznymi.
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1. Podczas Podstawowych Zabiegów Resuscytacyjnych (BLS) 
ratownik ocenia i podtrzymuje _________.

2. Wdychane powietrze zawiera średnio ____% tlenu. Wydychane 
powietrze zawiera tylko _____% tlenu. Jeżeli zostałeś przeszkolony 
w tej dziedzinie, dla lepszego natlenienia poszkodowanego  
zalecane jest dodatkowe podanie ________________.

3. Celem resuscytacji nie jest pobudzenie do pracy __________, ale 
zapewnienie _________ do serca i mózgu. Utrzymuje to krążenie 
_________ krwi i  zmniejsza ryzyko uszkodzenia _________ 
organów.

4. Celem BLS jest ________ funkcji życiowych, ________ pogarszaniu 
się stanu poszkodowanego i ________ procedur pierwszej pomocy.

5. Kiedy dzwonisz na pogotowie powinieneś:
a. Poinformować co się stało i w jakim stanie jest poszkodowany
b. Powiedzieć, gdzie zdarzył się wypadek
c. Powiedzieć jak dużo osób jest poszkodowanych
d. Podać swoje dane i opisać przeprowadzoną 

dotychczas pierwszą pomoc
e. Wszystkie powyższe

6. W większości przypadków serce zaczyna prawidłowo pracować po 
CPR.
a. Prawda
b. Fałsz

7. Aby uniknąć konsekwencji prawnych powinieneś zapytać 
poszkodowanego o  _________ zanim zaczniesz udzielać pomocy. 
Możesz to zrobić poprzez powiedzenie ________

Rozdział 3
SPRAWDZIAN WIEDZY



Continental Europe Office

Nurkuj bezpieczenie bez ograniczeń  
DAN Europe to najlepsza medyczna i ubezpieczeniowa ochrona dla wszystkich nurków.
Będąc członkien DAN należysz do jedynej światowej sieci, która jest w stanie interweniować w razie 
wypadku 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, gdziekolwiek na świecie.
Ale to nie wszystko. DAN poprzez badania medyczne i specjalne kursy pierwszej pomocy, prowadzone od 
ponad 25 lat, przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa nurkowania.
Przed twoim następnym nurkowaniem odwiedź naszą stronę internetową i zarejestruj się.

Z DAN możesz tylko skorzystać!
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4.24.1 Zagrożenia i zakażenia
Ratownik nie będzie w stanie udzielić 
pierwszej pomocy jeśli sam zostanie 
ranny. Jego bezpieczeństwo jest naj-
ważniejsze.
Zanim przystąpimy do udzielania pierw-
szej pomocy bardzo ważne jest dokona-
nie oceny miejsca zdarzenia i wyelimi-
nowanie obecnych zagrożeń (Rys. 7).

Tym niebezpieczeństwem mogą być:
• Ogień
• Elektryczność lub gaz
• Ruch pojazdów
• Chemikalia
• Zwierzęta (a nawet ich części jak 

macki meduzy)

Zakażenia
Mimo że ryzyko infekcji w czasie udziela-
nia pierwszej pomocy jest małe, zawsze 
występuje. Dlatego należy zminimalizo-
wać ryzyko zakażenia chorobami takimi 
jak zapalenie wątroby,  gruźlicy czy HIV 
(najczęściej określanego jako AIDS).
Dlatego bezpieczeństwo ratownika ozna-
cza ochronę przed kontaktem z krwią, 
wymiocinami czy innymi płynami ustro-
jowymi.
Aby chronić się przed infekcjami po-
winno się stosować:
• stosować jednorazowe rękawiczki 

(i unikać kontaktu z ostrymi przed-
miotami) 

• stosować bariery do sztucznego od-
dychania takich jak maski lub spe-
cjalnych serwet (Rys. 8)

• stosować ochronę oczu
• unikać kontaktu z igłami 
• dokładnie umyć ręce po udzielaniu 

pomocy (nie wystarczy ich zamoczyć 
w wodzie)

Ocena bezpieczeństwa

Rys. 7:  
Upewnij się, że jest 
bezpiecznie

7

Rys. 8:  
Maska 
resuscytacyjna

8
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Jeśli dojdzie do kontaktu z płynami fi-
zjologicznymi poszkodowanego zale-
cane jest poddanie się badaniu lekar-
skiemu.
Decyzja by zastosować te uniwersalne 
zalecenia należy do ratownika i może 
zależeć od tego, komu udzielana jest 
pomoc (na przykład własne dziecko 
lub kompletnie obcy) i od dostępności 
środków ochrony.
Zalecane jest posiadanie barier w każ-
dym zestawie pierwszej pomocy czy 
nawet w schowku w samochodzie.
Maska do sztucznego oddychania może 
być tak mała jak breloczek do kluczy, ale 
może być niezastąpiona w czasie pierw-
szej pomocy (Rys. 9).

Nie należy spieszyć się zbliżając do 
miejsca wypadku. Trzeba zatrzymać się 
oraz pomyśleć i ocenić miejsce zdarze-
nia aby upewnić się, że bezpieczeństwo 
ratownika jest zachowane.
Zalecane jest zabezpieczenie zestawu 
pierwszej pomocy zanim przystąpi się 

do działania, jeśli rękawiczki czy inne 
bariery nie są dostępne od razu. Jest 
to szczególnie ważne, jeśli można spo-
dziewać się kontaktu z płynami fizjolo-
gicznymi.

RADA:

Zanim założysz rękawiczki, wdmuchnij 
trochę powietrza i zamknij je, tworząc 
balon.
Sprawdź, czy z rękawiczki nie schodzi 
powietrze, upewniając się, że jest cała 
i może być użyta bez obawy kontaktu z 
krwią czy innymi płynami (Rys. 10).

Rys. 10:  
Sprawdź, czy 
rękawiczki nie są 
uszkodzone

10

Rys. 9:  
Breloczek z 
maseczką do 
sztucznego 
oddychania w 
środku

9
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Co zrobić po udzieleniu pomocy?

Wszelkie środki wielokrotnego użytku muszą być wyczysz-
czone i zdezynfekowane po każdorazowym użyciu.
Rękawiczki chronią ratownika w czasie pierwszej pomocy, 
ale potem krew (lub inne płyny fizjologiczne) mogą wciąż 
na nich pozostawać. Ważne jest, aby zdejmując rękawiczki 
unikać kontaktu z krwią.
Zdejmując rękawiczki złap jedną przy nadgarstku (Rys. 11) 
i ściągnij ją w kierunku palców (Rys. 12). Rękawiczka będzie 
wywinięta na drugą stronę. Zdejmij ją i drugą ręką (wciąż 
w rękawiczce - Rys. 13) zgnieć ją w palcach.
Gdy zdjęta rękawiczka jest w dłoni wciąż chronionej ręka-
wiczką, wsuń palec ręki bez rękawiczki do wnętrza ręka-
wiczki (między rękawiczkę i nadgarstek - Rys. 14) i pociągnij 
rękawiczkę w kierunku palców, wywijając ją na lewą stronę 
(Rys. 15).
Pierwsza rękawiczka będzie wewnątrz drugiej, a z nią krew i 
inne płyny obecne na rękawiczkach.
Umieść rękawiczki w pojemniku na odpady niebezpiecz-
ne aby zapobiec przed kontaktem z nimi innych osób. Ten 
pojemnik może być użyty na inne materiały zużyte w czasie 
udzielania pierwszej pomocy (Rys. 16).

Bariery do sztucznego oddychania

Użycie barier do sztucznego oddychania jest omówione w 
kolejnej części tego podręcznika. Ale jest ważne, aby za-
bezpieczyć te bariery na etapie oceny miejsca zdarzenia.

11

12

13

14

15

16
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Pamiętaj Z-Z-Z-Z

Z Zatrzymaj się

• Zatrzymaj się
• Pomyśl
• Działaj

Z Zapoznaj się z sytuacją (Rys. 17-18)

• Czy miejsce zdarzenia jest bezpieczne?
• Czy można bezpiecznie podejść do poszkodowanego?
• Czy obecne jest jakieś niebezpieczeństwo?
• Czy istnieją jakieś inne czynniki, które zagrażają 

ratownikowi?

Z Zabezpiecz apteczkę (oraz zestaw tlenowy i AED) (Rys. 19)

• Apteczki zawierają takie istotne elementy jak rękawiczki 
czy inne bariery (Rys.20). 

Z Zabezpiecz się

• Użyj rękawiczek i barier do sztucznego oddychania. 
• Zakładanie rękawiczek: obejrzyj czy rękawiczki nie są 

uszkodzone
• Zdejmowanie rękawiczek:

• Zdejmij pierwszą rękawiczkę wywijając ją na drugą 
stronę.  

• Dłonią zabezpieczoną nadal rękawiczką zrób kulkę ze 
zdjętej rękawiczki. 

• Niezabezpieczonym palcem od wewnątrz 
zahacz drugą rękawiczkę i ściągnij ją wywracając 
jednocześnie na drugą stronę tak, aby pierwsza 
pozostała w środku.  

• Umieść rękawiczki w worku na odpadki.

Ćwiczenie BLS: 
Ocena bezpieczeństwa

17

18

19

20

Rozdział 4  | Ocena bezpieczeństwa
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?

Odpowiedzi znajdują się na stronie 70

Rozdział 4  | Sprawdzian Wiedzy

1. Z jakimi niebezpieczeństwami możemy mieć do czynienia na 
miejscu wypadku?

2. Zabezpieczenie ratownika oznacza także zabezpieczenie przed 
kontaktem z ____________, _________ oraz innymi ___________.

3. Jakich materiałów możesz użyć, żeby zabezpieczyć się przed 
infekcją?

4. Po udzieleniu pierwszej pomocy materiały wielokrotnego użytku 
muszą zostać  _______ i _________.

5. Po udzieleniu pierwszej pomocy podczas zdejmowania unikaj 
kontaktu z zewnętrzną stroną _______.

Rozdział 4
SPRAWDZIAN WIEDZY
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5.2

5.1 Resuscytacja krążeniowo 
– oddechowa (CPR)
Jak było to omówione w rozdziale o 
BLS jest sprawą najwyższej wagi rozpo-
cząć CPR tak szybko jak to możliwe, aby 
uniknąć uszkodzenia tkanki mózgowej 
czy innych organów.

Najczęstszą przyczyną zatrzymania od-
dychania u dorosłego poszkodowanego 
jest nagłe zatrzymanie krążenia (NZK). 
Serce przestaje pracować w bez ostrze-
żenia i we krwi oraz w tkankach znajduje 
się jeszcze relatywnie dużo tlenu.
Wentylacja w takiej sytuacji jest na po-
czątku mniej ważna od uciskania klatki 
piersiowej
W przypadku zatrzymania pracy serca na 
skutek braku tlenu (jak w przypadku uto-
nięcia) poziom tlenu w organizmie jest 
drastycznie zmniejszony (hipoksja), po-
wodujące, że wentylacja jest ważniejsza.
Gdy ofiarą jest dziecko, problemy z ser-
cem są mniej powszechne i możemy 
spodziewać się mniejszego poziomu 
tlenu w ciele dziecka.
Z tego powodu protokół BLS w przy-
padku dzieci i utonięć jest nieco inny.
Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa 
jest techniką, która obejmuje uciskanie 
klatki piersiowej i sztuczne oddychanie:
• Uciskanie klatki piersiowej wytwarza 

nieduży, ale istotny przepływ krwi 
do mózgu i serca, przez co zwiększa 
się szansa na skuteczną defibrylację.

• Sztuczne oddechy doprowadzają 
powietrze do płuc i zwiększają kon-
centrację tlenu w pęcherzykach, 
który na skutek dyfuzji przedostanie 
się do krwi.

Relacja uciśnięć klatki 
piersiowej do sztucznych 
oddechów
Matematyczny model wskazuje, że stosu-
nek uciśnięć do oddechów 30:2 daje naj-
lepszy kompromis między przepływem 
krwi i dostarczaniem tlenu, ale przerwy 
w uciskaniu klatki piersiowej muszą być 
ograniczone do minimum.

Resuscytacja powinna być prowadzona 
do momentu, gdy:
• Wykwalifikowana pomoc przejmie 

poszkodowanego
• Poszkodowany zaczyna budzić się; 

porusza, otwiera oczy i zaczyna 
oddychać normalnie

• Będziesz zbyt zmęczony by 
kontynuować

Resuscytacja - CPR
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5.3 Rozdęcie żołądka – 
Regurgitacja
Bierne ulanie treści żołądka lub regur-
gitacja oznacza wydostanie się zawar-
tości żołądka i spowodowane jest prze-
dostaniem się powietrza do żołądka w 
czasie sztucznego oddychania.
Jest to bardzo podobne do wymioto-
wania. W czasie wymiotowania zawar-
tość żołądka jest wyrzucana przez skur-
cze mięśni. W czasie regurgitacji nie 
ma skurczy, ale zwiększone ciśnienie 
w żołądku wypycha jego zawartość na 
zewnątrz. Treść żołądka wylewa się (nie 
tak gwałtownie jak przy wymiotach) do 
ust poszkodowanego.
Jeśli wystąpi regurgitacja, reakcją ratow-
nika powinno być niezwłoczne obróce-
nie poszkodowanego na bok i oczyszcze-
nie dróg oddechowych.
Ale nawet po oczyszczeniu dróg od-
dechowych wciąż jest ryzyko, że dając 
kolejne sztuczne oddechy część zawar-
tości żołądka dostanie się do tchawicy 
i płuc.
W związku z tym należy zawsze unikać 
regurgitacji.
Aby zapobiec regurgitacji objętość po-
wietrza wdmuchiwanego do płuc musi 
być utrzymywana na poziomie 500-600 
ml (6-7 ml/kg masy ciała)
Gwałtowna i silna wentylacja może rów-
nież prowadzić do regurgitacji. Dzieje 
się tak, ponieważ mięśnie w przełyku 
oddzielające układ oddechowy od po-
karmowego otwierają się przy ciśnieniu 
powietrza na poziomie 15-20 cm słu-

pa wody. Wdmuchując powietrze zbyt 
mocno można łatwo wytworzyć takie ci-
śnienie. Mięśnie te mogą nie pracować 
u poszkodowanego z zatrzymaniem 
krążenia.
Aby uniknąć regurgitacji powinieneś:
• Dawać sztuczne oddechy trwające 

1 sekundę wdmuchując dość 
powietrza, aby uniosła się klatka 
piersiowa poszkodowanego 
(Rys. 21)

• Unikać gwałtownych i silnych 
wdechów

• Zadbać o dobre udrożnienie dróg 
oddechowych

• Pozwolić opaść klatce piersiowej 
do normalnej pozycji zanim dasz 
kolejny oddech

• Unikać uciskania żołądka
• Obserwować żołądek czy nie 

powiększa się jego objętość

Rys. 21:  
Oddechy ratownicze

21
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5.5

5.4 Resuscytacja dorosłego 
– opis działań ratownika 

Sekwencja resuscytacji może być po-
dzielona na trzy części:
• Podejście, ocena świadomości
• Ocena oddychania 
• Rozpoczęcie CPR, jeśli jest taka 

potrzeba.

Podejście – Ocena 
stanu świadomości 
– Udrożnienie dróg 
oddechowych
Gdy ratownik upewni się, że miejsce 
zdarzenia jest bezpieczne, powinien 
ocenić stan świadomości. Jeśli poszko-
dowany odpowiada, należy zostawić 
go w pozycji zastanej i wezwać wykwa-
lifikowaną pomoc.
Ratownik powinien uspokajać poszko-
dowanego i spróbować dowiedzieć się, 
co się stało. Powinien przedstawić się 
podając swoje imię, to, że jest prze-
szkolony w zakresie pierwszej pomocy 
i wyrazić swoją chęć pomocy. Najlepiej 
uspokoić poszkodowanego okazując 
opiekuńcze nastawienie i informując o 
swoich zamierzeniach i działaniach, ma-
jących mu pomóc.

Ratownik powinien starać się utrzymywać 
gapiów w większej odległości, aby bar-
dziej nie stresowali poszkodowanego.
Jest szansa, że poszkodowany będzie 
zdenerwowany lub będzie bał się o swój 
stan czy o to, co się dzieje. Jeśli ratownik 
uspokoi go, poszkodowany poczuje się 
bezpieczniejszy i pozostanie spokojny.
Jeśli poszkodowany nie reaguje, po-
winien być obrócony na plecy i należy 
niezwłocznie udrożnić mu drogi odde-
chowe.

Gdy drogi oddechowe są niedrożne, bę-
dzie niemożliwe nie tylko sprawdzenie 
oddychania, ale również poszkodowa-
ny nie będzie mógł oddychać.
W dalszej części tej książki nauczysz się 
o zablokowaniu dróg oddechowych 
przez ciała obce, ale nawet język może 
je zablokować. Dzieje się tak, dlatego, że 
język może opaść do tyłu i zablokować 
przepływ powietrza, gdy poszkodowa-
ny ma niski poziom świadomości.

Uwaga: 
Dokładny opis techniki resuscytacji znaj-
duje się w sekcji ćwiczeń tego rozdziału.  

Rys. 22:  
Odchylenie głowy - 
uniesienie żuchwy

22
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5.7

5.6

Otwarcie dróg oddechowych uzyskuje 
się techniką odchylenia głowy- unie-
sienia brody (Rys. 22). Jest to łatwa do 
opanowania technika, którą opisano na 
kolejnych stronach.
W pewnych przypadkach wystarczy 
udrożnienie dróg oddechowych i utrzy-
mywanie ich drożności aż do przyjazdu 
wykwalifikowanej pomocy (gdy jest za-
chowane oddychanie).

Ocena oddychania
Gdy są udrożnione drogi oddechowe, 
ratownik powinien sprawdzić oddy-
chanie przez obserwację ruchów klatki 
piersiowej, słuchając dźwięku powie-
trza wydostającego się z ust (Rys.  23) 
i starając się poczuć go na policzku 
lub uchu. Trzeba robić to utrzymując 
udrożnienie dróg oddechowych przez 
maksymalnie 10 sekund. 
Jeśli normalne oddychanie jest zacho-
wane, poszkodowany powinien być 
umieszczony w pozycji bezpiecznej, 
aby zapewnić drożność dróg oddecho-

wych przez cały czas i  należy wezwać 
profesjonalną pomoc.
Ratownik musi kontrolować oddycha-
nie i postępować zgodnie z rozwojem 
sytuacji.

Rozpoczęcie CPR 
– Podtrzymywania 
Krążenia
Gdy poszkodowany nie ma normalnego 
oddechu należy niezwłocznie wezwać 
pomoc (informując, że nie ma normal-
nego oddechu) i ratownik powinien 
rozpocząć uciskanie klatki piersiowej, 
umieszczając dłonie złączone spleciony-
mi palcami na środku klatki piersiowej.
Obecnie wytyczne CPR wymagają 30 uci-
śnięć klatki piersiowej w tempie co naj-
mniej 100 na minutę (ale nie szybciej niż 
120 na minutę). To oznacza, że 30 uciśnięć 
powinno być wykonane w 18 sekund 
(trochę mniej niż 2 na sekundę). Dla uci-
śnięć w tempie 100-120 oznacza to 15-18 
sekund. Głębokość uciśnięć to minimum 

Important:
W pierwszych minutach po zatrzymaniu 
krążeniu poszkodowany może mieć szcząt-
kowy oddech lub brać nieregularne, głośne 
(agonalne). Nie należy mylić ich z  normal-
nym oddychaniem. I jeśli masz jakikolwiek 
wątpliwości czy jest ono normalne, działaj, 
jakby było nienormalne.

Rys. 23:  
Oceń oddychanie

23
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5 cm (ale nie więcej niż 6) i bardzo ważne 
jest znieść nacisk na klatkę pomiędzy uci-
śnięciami, ale bez utraty kontaktu dłoni z 
klatką. Dokładny opis miejsca ucisku jest 
na stronie z ćwiczeniami.
Wraz z każdym uciśnięciem krew jest wy-
pychana z lewej komory serca, skąd pły-
nie do całego ciała (Rys. 24). W tym samym 
czasie pozbawiona tlenu krew jest wy-
pychana z prawej komory serca do płuc, 
gdzie pobierze z pęcherzyków płucnych 
tlen. Gdy zwalniany jest nacisk, krew na-
pływa do prawej strony serca, i natleniona 
krew wraca z płuc do lewej strony serca.
Gdy uciskamy zbyt szybko serce nie bę-
dzie miało czasu aby się napełnić krwią 
i uciśnięcia przemieszczą dostatecznej 
ilości krwi, nie będą skuteczne. 
Gdy uciskamy zbyt wolno, krew prze-
mieszcza się wolno i ciśnienie krwi jest 
zbyt małe, przez co nie ma efektywnej 
cyrkulacji.
Gdy uciśnięcia są zbyt płytkie, ilość prze-
mieszczanej krwi jest również zbyt mała, 
aby utrzymać wymagany poziom cyrku-
lacji.

Niezwłocznie po 30 uciśnięciach ratow-
nik musi dać 2 efektywne wdechy ra-
townicze.
Odbywa się to przez ponowne udroż-
nienie dróg oddechowych, umieszcze-
nie ust wokół ust poszkodowanego i 
zamykając jego nos. Ratownik powi-
nien wdmuchnąć powietrze z jego płuc 
do ust poszkodowanego. Gdyby nos 
nie był zamknięty, powietrze wdmu-
chiwane przez ratownika wyszłoby no-
sem poszkodowanego. 
Jest ważne, aby wdmuchiwać powietrze 
w sposób ciągły, obserwując unoszenie 
się klatki piersiowej. To powinno trwać 
około 1 sekundy (jak w normalnym od-
dychaniu) przy każdym wdechu (Rys. 25). 
Gdy klatka powróci do pierwotnej pozy-
cji, można dać drugi wdech.
Gdy prowadzi się sztuczne oddycha-
nie, powietrze z ust ratownika (zawie-
rające 16% tlenu) pompowane jest do 
płuc poszkodowanego.
Gdy koncentracja tlenu w płucach jest 
dość wysoka, tlen dyfunduje do na-
czyń włosowatych i krew natlenia się.

Rys. 24:  
Uciski klatki 
piersiowej

24 Rys. 25:  
Każdy oddech 
powinien trwać 
około 1 sekundy

25
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5.8Oczywiście w czasie tego procesu i gdy 
poszkodowany nie oddycha koncen-
tracja tlenu w płucach maleje. Gdy bę-
dzie zbyt niska, dyfuzja zatrzyma się.
Aby temu zapobiec trzeba dać nowe 
wdechy ratownicze. W normalnych wa-
runkach rytm oddechowy wynosi 12-20 
oddechów na minutę (w zależności od 
wieku i aktywności), w czasie resuscyta-
cji spada do około 5 razy na minutę.
Mniejszy poziom tlenu w powietrzu do-
starczanym do płuc (16% zamiast 21%) 
i  mniejsze tempo wentylacji utrzymują 
koncentrację tlenu na relatywnie niskim 
poziomie. Zwiększając koncentrację 
tlenu w czasie sztucznego oddychania 
więcej tlenu przedostanie się do naczyń 
włosowatych i natlenienie krwi będzie 
lepsze. Zwiększenie koncentracji tlenu 
może być osiągnięte poprzez podanie 
poszkodowanemu tlenu.

A co w przypadku dzieci?
Wiele dzieci może nie otrzymać pomocy, 
ponieważ potencjalni ratownicy mogą 
obawiać się zranienia ich. Ten strach jest 
bezpodstawny i lepiej jest zastosować 
procedurę pomocy dorosłym w przypad-
ku dziecka niż nie robić nic.
Tym niemniej należy zwrócić uwagę na 
szereg drobnych modyfikacji:
• jeśli nie oddycha normalnie, daj 5 

początkowych oddechów ratowni-
czych (trwające 1-1,5 sek., aby uzy-
skać uniesienie się klatki piersiowej)

• następnie należy sprawdzić oznaki 
życia przez nie więcej niż 10 sekund

• jeśli poszkodowany daje oznaki ży-
cia, kontynuuj oddechy ratownicze

• jeśli nie ma oznak życia, rozpocznij 
uciskanie klatki piersiowej.
• uciskaj klatkę piersiową na około 

1/3 jej wysokości;używaj dwóch 
palców w przypadku udzielania 
pomocy niemowlęciu w wiekudo 
1 roku; użyj jednej lub dwóch dło-
ni w przypadku udzielania pomo-
cy dziecku w wieku ponad 1 rok, 
aby uzyskać odpowiednią głębo-
kość uciśnięć (4 cm dla niemowląt 
- 5 cm dla dzieci w wieku powyżej 
1 roku)

• pojedynczy ratownik powinien pro-
wadzić resuscytację przez około mi-
nutę, zanim uda się po pomoc, chy-
ba że jest świadkiem nagłej utraty 
przytomności (w takim wypadku na-
leży natychmiast wezwać pomoc).

Uwaga:
• Usuń protezy zębowe, jeśli nie trzymają 

się na miejscu. W innej sytuacji pozostaw 
je w ustach poszkodowanego, dzięki 
czemu będzie łatwiej uzyskać szczelne 
połączenie do sztucznego oddychania.  

• Gdy uda się przywrócić pracę serca 
dalsze uciskanie klatki piersiowej 
nie zwiększa zagrożenia ponownym 
zatrzymaniem serca.

• Same uciskanie klatki piersiowej (z 
szybkością 100 do 120 razy na minutę) 
mogą być stosowane w sytuacji gdy 
ratownik nie jest przeszkolony lub nie 
chce podawać oddechów ratowniczych 
(z obawy przed zakażeniem).
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5.9 Użycie chusty i maski 
resuscytacyjnej
W czasie sztucznego oddychania zaleca-
ne jest użycie maski resuscytacyjnej lub 
chusty ochronnej (Rys. 26).
Chusty do sztucznego oddychania są ła-
twe w użyciu i dostępne jako breloki do 
kluczy. Technika sztucznego oddycha-
nia z użyciem chusty jest taka sama, jak 
w normalnym oddychaniu usta-usta.
Chusty są dostępne z lub bez filtra 
ochronnego. Nawet, gdy oba typy dają 
podstawowy stopień ochrony, lepiej 
jest użyć tę z filtrem.

Używając maski resuscytacyjnej nale-
ży zastosować inną technikę (Rys. 27 - 
opisaną dalej).
Maska resuscytacyjna daje lepszą ochro-
nę niż chusta, ale jest znacznie większa i 
mniej wygodna w noszeniu.
Ale może być elementem zestawu pierw-
szej pomocy, w plecaku czy schowku 
w  samochodzie. Maski resuscytacyjne są 
nazywane Pocket Mask (zarejestrowana 
nazwa handlowa), mimo że jest zbyt duże, 
by je nosić w kieszeni spodni. 

Rys. 27:  
Resuscytacja z 
użyciem maski 
twarzowej

27

Rys. 26:  
Zaleca się stosować 
bariery ochronne 
podczas oddechów 
ratowniczych

26
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5.10Użycie tlenu podczas 
resuscytacji
Jeśli jesteś przeszkolony w jego stosowa-
niu i jest on dostępny, należy poszkodo-
wanemu podać tlen w czasie resuscytacji. 
Można to zrobić przez użycie maski resu-
scytacyjnej z wejściem tlenu albo stosując 
bardziej zaawansowane przyrządy jak 
worek samorozprężalny (Bag Valve Mask 
– BVM, Ambu) lub manualny resuscyta-
tor tlenowy. Zwykła maska resuscytacyj-
na podłączona do źródła tlenu pozwala 
zwiększyć koncentrację tlenu z 16% do 
50%, a worek samorozprężalny czy resu-
scytator – do 97-100% (Rys. 28).
Maska resuscytacyjna potrzebuje mieć 
króciec, do którego podłącza się tlen. Jest 
on wyposażony w zawór zwrotny lub ko-
rek, który zamyka króciec, gdy maska jest 
używana bez dodatkowego tlenu. Maskę 
podłącza się do źródła tlenu o stałym 

przepływie przy pomocy przezroczyste-
go plastikowego wężyka.
Użycie tlenu jest bardzo ważne dla 
ofiar utonięć i wypadków nurkowych, 
gdzie hipoksja jest głównym proble-
mem. Tlen powinien być w związku 
z tym dostępny na każdym basenie i 
miejscu nurkowym. Ratownicy BLS są 
zachęcani do uczestnictwa w  kursach 
Ratownika Tlenowego DAN aby być w 
stanie podać w potrzebie tlen.
DAN ma specjalne programy szkole-
niowe dla ratowników tlenowych w 
wypadkach nurkowych i ofiar utonięć, 
jak również kurs uczący zaawansowa-
nych technik resuscytacyjnych z uży-
ciem tlenu.

Rys. 28:  
Użycie worka 
samorozprężalnego BVM 
podczas resuscytacji
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5.11Wczesna defibrylacja – 
Potrzeba użycia AED
Twoje ciało i serce to elektryczny sys-
tem sterujący, który zmusza mięśnie 
serca do kurczenia się. To impulsy elek-
tryczne powodują, że mięśnie kurczą 
się i krew płynie przez tętnice i żyły.

Gdy coś zakłóci te impulsy elektrycz-
ne i przerwie prawidłowy rytm serca, 
następuje nagłe zatrzymanie krąże-
nia (NZK). Najczęściej w takiej sytuacji 
serce ulega migotaniu komór serca 
(ventricular fibrillation – VF). Mimo, 
że mięśnie serca kurczą się, serce nie 
jest w stanie utrzymać rytmu, który 
utrzymałby przepływ krwi. Kurczą się 
w  sposób nieskoordynowany - mię-
śnie wydają się drżeć – i krew nie jest 
pompowana przez tętnice i żyły.

Niezależnie od przyczyny, gdy serce 
przestaje bić a ty nie będziesz w sta-
nie wznowić prawidłowego rytmu, po-
szkodowany umrze. Jedynym sposo-
bem na zatrzymanie migotanie komór 
jest defibrylacja. 

Podczas gdy CPR pomaga natlenić 
krew i rozprowadzić ją po organizmie, 
nie jest w  stanie zatrzymać migotania 
komór i spowodować, by zaczęło na 
nowo bić. Tylko defibrylacja jest w sta-
nie tego dokonać. 

W czasie defibrylacji wstrząs elektrycz-
ny działa jak naciśnięcie przycisku "re-
set". Ten impuls nie powoduje, że serce 
zacznie ponownie pracować. Powodu-
je zagłuszenie tych nieskoordynowa-
nych sygnałów i zatrzymanie całej ak-

tywności serca. Po chwili bezczynności 
naturalny regulator pracy serca zaczy-
na wysyłać impulsy pobudzające serce 
do naturalnego rytmu pracy.

Gdy defibrylacja zostanie przeprowa-
dzona w pierwszych minutach od roz-
poczęcia się migotania komór serca, po-
szkodowany ma bardzo wysokie szanse 
na przeżycie.

Aż do niedawna szkolenie wymagane, 
aby móc używać defibrylatora było dłu-
gotrwałe. Trzeba było opanować zasady 
pracy z monitorem EKG, aby zdiagnozo-
wać czy można podać szok. Jeśli poszko-
dowany nie miał już migotania, podanie 
szoku mogłoby do tego doprowadzić. 
Poziom szkolenia powodował, że defi-
brylacja była domeną profesjonalnych 
ratowników medycznych. Lekarze mo-
gli go używać w szpitalach, a ratownicy 
na miejscu wypadku. 

Niestety, szanse na przeżycie maleją o 
7 do 10% z każdą minutą trwania mi-
gotania komór serca. Długi czas reakcji 
służb ratunkowych zmniejszały efek-
tywność defibrylatorów na miejscu 
zdarzenia.

Technologia defibrylatorów rozwinęła 
się dając nam automatyczny zewnętrz-
ny defibrylator (AED - Automated Exter-
nal Defibrillator), które upraszczają spo-
sób użycia defibrylatora (Rys. 29 - str.35).

Interpretacja zapisu EKG (analiza rytmu 
serca) jest wykonana przez wewnętrzne 
oprogramowanie defibrylatora, które 
zostało sprawdzone w tysiącach symu-
lowanych przypadków w laboratorium i 
przetestowany klinicznie.
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AED są zaprojektowane by podać opera-
torowi informację, czy stwierdzono rytm 
wymagający defibrylacji. Jeśli stwierdzo-
ny będzie rytm niewymagający defibry-
lacji, ratownik otrzyma informację, że 
szok nie jest zalecany.

Biorąc udział w kursie AED możesz 
skrócić swój czas reakcji nawet o kil-
ka minut i  szybciej zastosować do-
stępny automatyczny zewnętrzny de-
fibrylator, przez co zwiększyć szanse 
na przeżycie poszkodowanego nawet 
o 30 czy 40%!

Rys. 29:  
Użycie AED jest bardzo 
zalecane i może mieć 
ogromne znaczenie

29
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1. Upewnij się, że ty, poszkodowany i pozostałe osoby są bezpieczne.

2. Sprawdź czy poszkodowany reaguje 
• Powiedz swoje imię, o swoim przeszkoleniu i zaproponuj pomoc.
• Zapytaj się o zgodę na udzielenie pomocy.
• Potrząśnij delikatnie ramieniem poszkodowanego i głośno zapytaj „Czy 

wszystko w porządku?” (Rys. 30)  

3a. Jeżeli poszkodowany reaguje:
• Jeżeli nie ma zagrożenia zostaw poszkodowanego w pozycji w jakiej go zastałeś
• Staraj się ocenić co jest nie w porządku z poszkodowanym i udzielić 

odpowiedniej pomocy
• Regularnie oceniaj stan poszkodowanego

3b. Jeżeli poszkodowany nie reaguje:
• Zawołaj o pomoc
• Odwróć poszkodowanego na plecy i udrożnij drogi oddechowe metodą 

odchylenia głowy – uniesienia podbródka:
• Połóż dłoń na czole poszkodowanego i odchyl do tyłu głowę. Palec 

wskazujący i kciuk powinny pozostać wolne, żebyś w sytuacja gdy 
konieczne będzie sztuczne oddychanie mógł nimi zacisnąć nos (Rys. 31) 

• Palce drugiej reki umieść pod brodą poszkodowanego i unieś żuchwę w 
celu udrożnienia dróg oddechowych (Rys. 32)

4. Utrzymując udrożnienie dróg oddechowych patrz, słuchaj i poczuj czy 
poszkodowany oddycha
• Patrz, czy nie unosi się klatka piersiowa.
• Słuchaj, czy są odgłosy oddychania.
• Staraj się wyczuć na swoim policzku oddech poszkodowanego.
• Określ, czy oddycha prawidłowo, nie prawidłowo, lub w ogóle nie oddycha.

W pierwszych minutach po zatrzymaniu krążenia, poszkodowany może mieć 
szczątkowe oddechy lub wykonywać nieregularne, głośne westchnienia. Nie należy 
mylić tego z normalnym oddychaniem. Patrz, słuchaj i czuj przez nie więcej niż 

Ćwiczenie BLS:
Ocena Wstępna i Podstawowe Zabiegi 
Resuscytacyjne (BLS)

30 31 32 33

Rozdział 5  | Resuscytacja - CPR



DAN Basic Life Support 3737

10 sekund, by określić, czy poszkodowany oddy-
cha prawidłowo (Rys. 33). Jeśli masz jakiekolwiek 
wątpliwości czy oddycha prawidłowo, przyjmij że nie.

5a. Jeżeli poszkodowany normalnie oddycha:
• Ułóż poszkodowanego w pozycji bezpiecznej
• Wyślij kogoś lub sam wezwij pomoc / zawiadom 

pogotowie (Rys. 34)
• Kontroluj obecność oddechu

5b. Jeżeli poszkodowany oddycha nie normalnie 
lub w ogóle nie oddycha:
• Wyślij kogoś po pomoc i poleć mu, by znalazł i 

przyniósł AED, jeśli jest dostępne. Jeżeli jesteś 
sam, użyj swojego telefonu komórkowego by 
wezwać pogotowie. Jeśli nie ma innej opcji - 
zostaw poszkodowanego i zawiadom służby 
medyczne. 

• Rozpocznij uciskanie klatki piersiowej zgodnie 
z następującą procedurą:
• Uklęknij z boku poszkodowanego nurka
• Umieść nasadę dłoni centralnie na klatce 

piersiowej poszkodowanego (czyli w dolnej 
połowie mostka poszkodowanego)

• Drugą dłoń umieść na pierwszej
• Zapleć palce obydwu dłoni i upewnij się, że nie 

wykonujesz ucisku na żebra poszkodowanego. 
Utrzymuj proste ręce. Nie wykonuj ucisków na 
górną część brzucha i na dolny koniec mostka 
(Rys. 35);

• Umieść swoje ciało pionowo nad klatką 
piersiową poszkodowanego i uciśnij mostek 
na minimum 5 cm (ale nie więcej niż 6 cm) 
(Rys. 36);

• Po każdym uciśnięciu, zwolnij ucisk na klatkę 
piersiową, nie odrywając dłoni od mostka. 
Uciskaj w tempie co najmniej 100 razy na 
minutę (ale nie więcej jak 120 razy na minutę)

• Uciśnięcie i zwolnienie ucisku powinno 
zajmować tyle samo czasu.

34

35

36

Rozdział 5  | Resuscytacja - CPR



DAN Basic Life Support3838

6a. Połącz uciskanie klatki piersiowej z oddechami ratowniczymi.
• Po 30 uciśnięciach udrożnij drogi oddechowe metodą odchylenia głowy 

– uniesienia podbródka
• Użyj maski resuscytacyjnej lub ściśnij miękką cześć nosa palcem 

wskazującym i kciukiem dłoni opartej na czole (Rys. 37).
• Rozchyl usta poszkodowanego cały czas utrzymując uniesiony podbródek
• Weź normalny wdech i umieść swoje usta na wlocie maski lub dookoła 

ust poszkodowanego, zapewniając najlepsze możliwe uszczelnienie 
(Rys. 38).

• Wdmuchnij powoli powietrze do maski / ust poszkodowanego obserwując 
unoszenie się klatki piersiowej. Efektywny wdech to taki, który trwa 1 
sekundę i podobny jest do tego jak w normalnym oddychaniu

• Utrzymując odchyloną głowę i uniesiony podbródek odsuń usta od ust 
poszkodowanego i pozwól wydostać się wdmuchniętemu powietrzu. 
Klatka piersiowa poszkodowanego powinna opaść

• Weź kolejny normalny wdech i wdmuchnij go do ust poszkodowanego 
(lub do maski) tak, aby w cyklu podać 2 efektywne oddechy ratownicze. 
Te dwa oddechy powinny zająć łącznie nie więcej jak 5 sekund. Następnie 
niezwłocznie ułóż ręce na mostku i wykonaj kolejne 30 uciśnięć (Rys. 39)

• Kontynuuj CPR w stosunku 30:2
• Przerwij w celu oceny stanu poszkodowanego tylko w sytuacji, gdy 

poszkodowany zacznie budzić się: porusza się, otwiera oczy i normalnie 
oddychać. W innych przypadkach nie przerywaj resuscytacji. 

• Jeżeli wstępne sztuczne oddechy nie powodują unoszenia się klatki piersiowej, 
jak podczas normalnego oddychania, wykonaj następujące kroki:

• Zajrzyj do ust poszkodowanego i usuń ciała obce
• Ponownie udrożnij drogi oddechowe metodą odchylenia głowy – 

uniesienia podbródka

37 38 39

Rozdział 5  | Resuscytacja - CPR
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Uwagi:
W przypadku ofiar podtopienia: Podaj 5 wstępnych sztucznych oddechów, a następnie 
prowadź akcję resuscytacyjną przez 1 minutę, zanim pójdziesz wezwać pomoc.

• Nie dawaj na raz więcej niż 2 wdechów przed powrotem do uciskania 
klatki piersiowej

• Jeżeli na miejscu wypadku jest więcej niż jeden ratownik, ratownicy powinni 
zmieniać się w prowadzeniu CPR co 2 minuty, żeby uniknąć wyczerpania. 
Ratownicy powinni zamieniać się na tyle sprawnie, żeby powodować 
minimalne możliwe opóźnienia w akcji resuscytacyjnej.

6b. Ciągłe uciskanie klatki piersiowej może być prowadzone w następujący 
sposób:
• Jeśli nie jesteś przeszkolony lub nie chcesz wykonywać oddechy ratownicze, 

wykonuj same uciskanie klatki piersiowej
• Gdy wykonujesz same uciskanie klatki piersiowej powinno ono być 

ciągłe, w tempie co najmniej 100 razy na minutę (ale nie więcej jak 120 
razy na minutę)

7. Nie przerywaj resuscytacji do momentu, gdy:
• Przybędzie profesjonalna pomoc i przejmą poszkodowanego, lub
• Poszkodowany zacznie się budzić, poruszać się, otwierać oczy i oddychać 

normalnie, lub
• Wyczerpią się twoje siły

Rozdział 5  | Resuscytacja - CPR



DAN Basic Life Support4040

Opcjonalne ćwiczenie:
Użycie maski resuscytacyjnej

• Wyjmij maskę z plastikowego pudełka (Rys. 40).
• Przyklęknij z boku głowy poszkodowanego tak, żebyś mógł prowadzić 

sztuczne oddychanie i uciskanie klatki piersiowej.
• Nałóż maskę na twarz poszkodowanego, używając grzbietu nosa jako 

wyznacznika właściwego umiejscowienia.
• Możesz założyć elastyczny pasek tak, aby maska utrzymywała się na głowie 

poszkodowanego (Rys. 41).
• Uszczelnij maskę, używając kciuka i palca wskazującego do przyciśnięcia 

brzegów maski (ręki bliższej czubka głowy poszkodowanego nurka) oraz 
kciuka drugiej ręki do przytrzymania dolnej części maski (Rys. 42).

• Umieść pozostałe palce ręki bliższej stopom poszkodowanego na kostnych 
częściach podbródka, a następnie unieś szczękę jednocześnie odchylając 
głowę (Rys. 43).

• Dokładnie i mocno dociskaj brzegi maski, żeby utrzymać odpowiednią 
szczelność.

• Podaj poszkodowanemu skuteczne oddechy ratownicze jednocześnie 
obserwując jego klatkę piersiową (Rys. 44).

40 41 42 43 44

Rozdział 5  | Resuscytacja - CPR
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Opcjonalne ćwiczenie:
Udzielanie pomocy z AED

Uwaga:
AED może być używany w pobliżu wody, ale musisz osuszyć klatkę piersiową 
poszkodowanego zanim umieścisz tam elektrody AED. Elektrody powinny być 
umieszczone zgodnie z rysunkami na elektrodach a następnie ratownik powinien 
postępować zgodnie z poleceniami AED.

Pamiętaj Z-Z-Z-Z.

Gdy poszkodowany nie reaguje.
• Zawołaj o pomoc

Gdy poszkodowany nie oddycha prawidłowo.
• Wyślij kogoś lub idź sam po AED i zawiadom 

pogotowie (Rys. 45)
• Prowadź resuscytację w cyklu 30:2 aż do 

podłączenia AED
• Podłącz elektrody defibrylarora do 

poszkodowanego i AED (Rys. 46).
• Pozwól by AED przeanalizowało rytm serca.
• Nie dotykaj poszkodowanego.

Jeśli wstrząs jest zalecany: 
postępuj zgodnie z komendami AED.
• Wizualnie i dotykiem sprawdź, czy na pewno 

nie masz kontaktu z poszkodowanym.
• Powiedź "Ja nie dotykam, ty nie dotykasz, nikt 

nie dotyka"
• Wywołaj wstrząs.
• Prowadź resuscytację w cyklu 30:2 przez 2 minuty
• Kontynuuj postępując zgodnie  poleceniami AED

Jeśli szok nie jest wymagany:
• Kontynuuj resuscytację w cyklu 30:2 do 

momenty, gdy poszkodowany zacznie poruszać 
się, otwierać oczy i oddychać normalnie

• Kontynuuj zgodnie z poleceniami AED

45

46
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?

Odpowiedzi znajdują się na stronie 70

Rozdział 5  | Sprawdzian Wiedzy

1. Według aktualnych wytycznych (ERC 2010) stosunek uciśnięć do 
sztucznych oddechów wynosi:
a. 30:2
b. 15:2
c. 5:1
d. 50:2

2. Jak można uniknąć dostania się powietrza do żołądka i jego 
rozdęcia?

3. Co zrobisz jeżeli poszkodowany dojdzie do regurgitacji?

4. Ratownik powinien ____ poszkodowanego poprzez prawidłowe 
zachowanie, informować _______ o tym co robi i jakiej udziela 
pomocy oraz trzymać świadków ________.

5. Ilość uciśnięć na minutę wynosi ____ lub ___ uciśnięć w około ____ 
sekund.
a. 100, 120 , 30, 15-18
b. 120, 140, 30, 12-15
c. 100, 120, 30, 12-15
d. 100, 140, 15, 15-18

6. Każdy sztuczny wdech powinien trwać ____ sekund(ę/y).

7. Dodatkowe podanie tlenu i użycie AED jest ____________, bo może 
_________ szansę przeżycia poszkodowanego.
a. zabronione, zmniejszyć
b. zalecane, zwiększyć

Rozdział 5
SPRAWDZIAN WIEDZY
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Rozdział 6  | Pozycja bezpieczna

Umieszczając nieprzytomną, oddychają-
cą osobę w pozycji bezpiecznej (Rys. 47) 
jest ważne do utrzymania udrożnionych 
dróg oddechowych i aby zapobiec za-
blokowaniu ich przez krew czy wymioci-
ny (lub wpłynięciu ich do płuc).
Pozycja, w której należy ułożyć poszko-
dowanego powinna być stabilna, nie-
mal całkowicie na boku, z podpartą gło-
wą i otwartymi drogami oddechowymi. 
Nie powinno być żadnego nacisku na 
klatkę piersiową, aby uniknąć proble-
mów z oddychaniem.
Jeśli wystąpią wymioty lub gdy krew 
występuje w rejonie jamy ustnej, siła 
ciężkości zapewni ich usunięcie z ciała 
i zapobiegnie ich przedostaniu się do 
dróg oddechowych. Będzie też łatwiej 
ratownikowi stwierdzić obecność tych 
substancji w jamie ustnej.
Jest kilka odmian pozycji bezpiecznej. 
Pozycja opisana w tej książce jest pozy-
cją, którą rekomenduje ERR, ale nie jest 
jedyną możliwą do zastosowania.
Niezależnie od przyjętego wariantu nale-
ży zachować następujące zasady:
• Poszkodowany z urazami placów lub 

szyi nie może być umieszczony w po-
zycji bezpiecznej. Ruch może spowo-
dować dodatkowe obrażenia.

• Osoba z urazami klatki piersiowej 
powinna być obrócona na stronę z 
raną. Chodzi o to, by krew w klatce 
piersiowej z rany nie wpływała na 
zdrowe płuco. 

• Osoba z urazem płuc powinna być 
ułożona na stronę rannego płuca, 
aby ułatwić oddychanie.

Pozycja bezpieczna

Uwaga:
• Jeśli pozycja bezpieczna jest zasto-

sowana, powinieneś monitorować 
krążenie w dolnej części ramienia, 
aby upewnić się, że nie jest nadmier-
nie uciśnięte.

• Jeśli poszkodowany ma być pozo-
stawiony w pozycji bezpiecznej przez 
więcej niż 30 minut, powinien być 
obrócony na drugą stronę.

Rys. 47:  
Pozycja bezpieczna

47
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• Zdejmij poszkodowanemu okulary.
• Uklęknij z boku poszkodowanego i upewnij 

się, że obydwie jego nogi są proste (Rys. 48).
• Umieść bliższą Ciebie rękę poszkodowanego 

pod kątem prostym do jego ciała z dłonią 
skierowaną do góry (Rys. 49).

• Przeciągnij drugą rękę poszkodowanego przez 
jego klatkę piersiową i umieść ją pod bliższym 
Ciebie policzkiem (Rys. 50).

• Drugą ręką unieś dalszą nogę 
poszkodowanego tak, aby postawić jego stopę 
na podłożu (Rys. 51).

• Przytrzymując jedną ręką dłoń 
poszkodowanego przy policzku, pociągnij go 
za kolano. Poszkodowany obróci się na Ciebie.

• Przesuń nogę tak, aby zarówno biodro jak 
i kolano poszkodowanego było zgięte pod 
kątem prostym (Rys. 52).

• Odchyl głowę poszkodowanego upewniając 
się, że drogi oddechowe są drożne (Rys. 53).

• Przesuń jego rękę pod policzek tak, aby głowa 
była cały czas odchylona (Rys. 54).

• Regularnie sprawdzaj oddech 
poszkodowanego

Ćwiczenie BLS:
Pozycja bezpieczna

Rozdział 6  | Pozycja bezpieczna
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Odpowiedzi znajdują się na stronie 70

Rozdział 6  | Sprawdzian Wiedzy

1. Umieszczenie nieprzytomnego oddychającego poszkodowanego 
w pozycji bezpiecznej jest ważne dla utrzymania otwartych dróg 
oddechowych i zapobieżeniu krwi i wymiocinom w dostaniu się do 
dróg oddechowych.
a. Prawda
b. Fałsz

2. Osoba z urazem pleców lub szyi nie powinna być umieszczona w 
pozycji bezpiecznej.
a. Prawda
b. Fałsz

3. Osoba z urazem klatki piersiowej powinna być ułożona _______ 
boku. 

4. Osoba z urazem płuca powinna być ułożona na boku od strony 
zdrowego płuca, aby ułatwić jej oddychanie.
a. Prawda
b. Fałsz

Rozdział 6
SPRAWDZIAN WIEDZY



Wyobraź sobie swoje nurkowe wakacje...
Podczas jednego z nurkowań użądliło cię morskie zwierzątko...

Co powinienieś zrobić?
Czy jestęś gotowy udzielić pomocy?

Kurs pierwszej pomocy DAN Hazardous Marine Life Injuries (HMLI) jest przygotowany aby zapewnić, że 
będziesz wiedział co robić, gdy jakieś niebezpieczne morskie zwierzę znajdzie się bliżej, niż sobie tego życzysz.

Bądź przygotowany. Zapytaj swojego instruktora jak możesz zostać Ratownikiem DAN HMLI lub odwiedź 
naszą stronę internetową www.daneurope.org.
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Rozdział 7  | Blokada dróg oddechowych przez ciała obce (FBAO)

U niereagującej osoby niedrożność 
dróg oddechowych może być spowo-
dowane spadkiem napięcia mięsni ję-
zyka i jego opadnięciem na tylną ścianę 
jamy ustnej. W takim wypadku techni-
ka odchylenia głowy- uniesienia brody 
ponownie otworzy drogi oddechowe.
U reagującego poszkodowanego to 
obce ciała w drogach oddechowych są 
podstawowym powodem ich blokady i 
krztuszenia się poszkodowanego.
Najczęściej przyczyną zadławienia się 
dorosłego jest blokada dróg odde-
chowych spowodowana obecnością 
pokarmu.
Z niemowlętami i dziećmi zadławienie 
spowodowane jest jedzeniem (np sło-
dyczami), zabawkami czy monetami.

Ta blokada uniemożliwia normalny 
przepływ powietrza i może doprowa-
dzić do zatrzymania oddychania.
Jako że zadławienie występuje najczę-
ściej w czasie jedzenia, problem może 
być szybko rozpoznany i pomoc udzielo-
na w czasie, gdy poszkodowany jeszcze 
reaguje.
Ciała obce mogą powodować łagodniej-
szą lub poważniejszą blokadę dróg od-
dechowych.
Zazwyczaj poszkodowany chwyta się za 
szyję i wstaje (Rys. 55).
Jest bardzo ważne, aby zapytać "Czy 
się zadławiłeś?" aby określić czy jest to 
częściowe, czy całkowite zablokowa-
nie dróg oddechowych.
W przypadku Częściowej Blokady 
Dróg Oddechowych poszkodowany 
będzie w stanie odpowiedzieć na two-
je pytanie, będzie kaszlał (efektywnie) 
i będzie oddychał.
W przypadku Całkowitej Blokady Dróg 
Oddechowych poszkodowany nie bę-
dzie w  stanie odpowiedzieć, ale może 
kiwnąć głową w odpowiedzi na twoje 
pytanie. Nie będzie oddychał lub będzie 
miał świszczący oddech i będzie pró-
bował kaszleć, lecz nie efektywnie (bez 
charakterystycznego dźwięku). Może też 
wkrótce stracić przytomność. 
Pierwsza pomoc zależy od stopnia blo-
kady dróg oddechowych.
W przypadku łagodnej blokady ratow-
nik powinien zachęcać dławiąca się oso-
bę do kaszlu.

Blokada dróg oddechowych 
przez ciała obce (FBAO)

Rys. 55:  
Łapanie się za szyję i 
wstawanie jest powszechną 
oznaką zakrztuszenia.

55
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Rozdział 7  | Blokada dróg oddechowych przez ciała obce (FBAO)

7.1Jeśli poszkodowany prezentuje oznaki 
ciężkiej blokady dróg oddechowych i 
jest przytomny ratownik powinien pięć 
razy uderzyć w plecy poszkodowanego 
między łopatkami (Rys. 56), a następnie 
pięć razy ucisnąć górną część brzucha 
(manewr Heimlich'a) jeśli uderzenia w 
plecy nie przyniosły rezultatu.
Te czynności powinny być powtarzane 
dopóki blokada nie zostanie usunięta.
Jeśli poszkodowany straci przytomność, 
ratownik powinien niezwłocznie przy-
stąpić do resuscytacji krążeniowo odde-
chowej (CPR).

Usuwanie ciał obcych z ust

Wymiatanie palcem:
Gdy jakiś przedmiot blokujący drogi od-
dechowe jest widoczny, ratownik może 
użyć swoich palców w celu usunięcie cia-
ła obcego z ust poszkodowanego.

Poszkodowany w tym przypadku powi-
nien być nieprzytomny i najlepiej ułożyć 
go na boku.

Podczas gdy jedną ręką utrzymujemy 
otwarte usta poszkodowanego, palcem 
wskazującym drugiej przeciągnąć wzdłuż 
policzka do tylnej części jamy ustnej. Pa-
lec powinien zahaczyć o ciało obce i wy-
ciągnąć je na zewnątrz.

Usuwanie płynów z dróg 
oddechowych 
Krew i wymiociny (regurgitacja treści żo-
łądka) może być przyczyną blokady dróg 
oddechowych. 
W większości wypadków dzięki grawi-
tacji wystarczy obrócić poszkodowane-
go na bok i utrzymywać otwarte usta, 
by usunąć te płyny z ust poszkodowa-
nego (można obrócić go na bok meto-
dą rolowania, jak to opisano w końco-
wej części tej książki).
Można też użyć ssaka do usunięcia pły-
nów z górnych dróg oddechowych. Ale 
ta technika nie jest omawiana w tym 
podręczniku.Rys. 56:  

Zastosowanie 
uderzeń w okolicę 
międzyłopatkową do 
usunięcia blokady

56

7.1.1

7.1.2
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Rozdział 7  | Blokada dróg oddechowych przez ciała obce (FBAO)

Ofiary podtopienia: zassanie wody
Należy zawsze podejrzewać zassanie wody u ofiar utonięcia. Ale zazwyczaj ofia-
ry te zasysają ograniczoną ilość wody, która szybko jest wchłonięta do układu 
krążenia.
W związku z tym nie ma potrzeby usuwania wody z dróg oddechowych przed 
rozpoczęciem CPR. Ale często w efekcie resuscytacji dochodzi do regurgitacji i to 
może utrudnić utrzymanie czystych i drożnych dróg oddechowych.
Za każdym razem, gdy dochodzi do regurgitacji ratownik powinien obrócić po-
szkodowanego na bok, by usunąć ciała obce z ust poszkodowanego.
Można użyć techniki wymiatania palcem lub odessania ssakiem.

7.1.3
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W przypadku lekkiej blokady dróg oddechowych, zachęć poszkodowanego do 
odkaszlnięcia i nie rób nic więcej. 
W przypadku poważnej blokady dróg oddechowych powinieneś:
• 5 razy uderzyć w plecy poszkodowanego:

• Stań z boku i lekko z tyłu poszkodowanego
• Zabezpiecz jedną ręką klatkę piersiową i pochyl go lekko do przodu. Zapo-

biegnie to wpadnięciu obiektu niżej w drogi oddechowe, kiedy zostanie 
on zluzowany (Rys. 57).

• Drugą dłonią uderz mocno 5 razy w plecy między łopatki (Rys. 58).
• Sprawdź czy uderzenia w plecy przemieściły obiekt. Celem każdego 

uderzenia jest usunięcie blokady. Dlatego niekoniecznie trzeba uderzyć 
wszystkie 5 razy.

Ćwiczenie BLS: 
Blokada dróg oddechowych

57 58

Rozdział 7  | Blokada dróg oddechowych przez ciała obce (FBAO)
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59 60 61

• Jeżeli uderzenia w plecy nie pomogły, wykonaj 5 uciśnięć brzucha:
• Stań za zadławioną osobą i opleć obydwiema rękami górną część jej brzucha. 
• Pochyl poszkodowanego do przodu tak, żeby uwolniony obiekt wydostał 

się na zewnątrz przez usta.
• Umieść zaciśniętą w pięść dłoń pomiędzy pępkiem i dolną częścią mostka 

(Rys. 59).
• Przyłóż na nią drugą dłoń, a następnie naciśnij do siebie i w górę. Blokada 

powinna zostać usunięta (Rys. 60-61).
• Wykonaj uciśnięcie 5 razy.

62• Jeżeli obiekt nie zostanie usunięty, powtórz pięć 
uderzeń w plecy, a następnie pięć uciśnięć żołądka 
(Rys. 62).

Jeżeli poszkodowany straci przytomność:
• Asekuruj poszkodowanego przed upadkiem na ziemię. 
• Zawiadom pogotowie.
• Rozpocznij CPR (uciskanie klatki piersiowej i sztuczne 

oddychanie)

Rozdział 7  | Blokada dróg oddechowych przez ciała obce (FBAO)
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Odpowiedzi znajdują się na stronie 70

Rozdział 7  | Sprawdzian Wiedzy

1. Najczęstszą przyczyną zadławienia u dorosłych jest blokada dróg 
oddechowych wywołana _____. W przypadku niemowląt i dzieci 
niedrożność może być także spowodowana przez  ____.

2. Jedną z oznak zadławienia, jest chwytanie się poszkodowanego za 
szyję. 
a. Prawda
b. Fałsz

3. Aby rozróżnić lekką od poważnej niedrożności dróg oddechowych 
musisz:
a. Zajrzeć do ust poszkodowanego
b. Sprawdzić przytomność 
c. Zapytać: „Zadławiłeś się?”
d. Zapytać lekarza

4. W przypadku poważnej niedrożności dróg oddechowych 
poszkodowany nie będzie w stanie _____, ale może potrząsać głową 
w odpowiedzi na Twoje pytania. Nie także będzie w stanie ______ 
lub będzie miał charczący oddech i będzie wykonywał nieme próby 
______. W takiej sytuacji może szybko stracić ___________.

5. W przypadku lekkiej niedrożności dróg oddechowych powinieneś 
zachęcić poszkodowanego do kaszlenia i nic ponad to.
a. Prawda
b. Fałsz

6. Jeżeli masz do czynienia z poważną niedrożnością dróg 
oddechowych u  przytomnego poszkodowanego powinieneś 
wykonać ___________, a następnie ___________  jeżeli 
przeszkoda nie została jeszcze uwolniona.

7. Jeżeli poszkodowany straci przytomność ratownik powinien 
________.

Rozdział 7
SPRAWDZIAN WIEDZY
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Rozdział 8  | Krwotoki zewnętrzne

Główną funkcją krwi jest dostarczanie 
substancji odżywczych i tlenu do tkanek 
oraz usunięcie produktów przemiany 
materii (jak dwutlenku węgla).
Krew składa się w 55 % z plazmy (płynu) 
i w 45% z komórek lub stałych cząstek 
(44% czerwone krwinki i 1% białe krwin-
ki i płytki krwi).
Plazma krwi, która jest przezroczystym 
płynem o żółtawym zabarwieniu, prze-
nosi krwinki i płytki krwi. Bez niej krew 
nie będzie w stanie płynąć.
Czerwone krwinki zawierają hemoglo-
binę, która nadaje krwi czerwony kolor. 
Ta hemoglobina jest podstawowym no-
śnikiem tlenu w organizmie i gdy opusz-
cza płuca jest w 97% nasycona tlenem. 
Około 98,5% tlenu w organizmie jest che-
micznie związana z hemoglobiną. Reszta 
jest rozpuszczona w plazmie krwi. Czer-
wone krwinki odpowiadają za transport 
dwutlenku węgla do płuc, gdzie zostanie 
wydalony z organizmu.
Białe krwinki są bezbarwne i chronią 
organizm przed wirusami i bakteriami 
(niektóre białe krwinki mogą formować 
antyciała, które zabijają mikroby). Poma-
gają również usunąć z organizmu mar-
twe komórki.
Płytki krwi są najmniejszymi komórka-
mi i mają ważną rolę w naturalnym pro-
cesie krzepnięcia krwi. W czasie krwoto-
ki te płytki tworzą zaporę, która reduku-
je lub zatrzymuje krwawienie.
Dorosły człowiek ma około 5,5 litra krwi, 
w zależności od masy ciała.

Utrata około 1 litra może prowadzić 
do szoku hipowolemicznego z powo-
du zmniejszonej lub niskiej objętości 
krwi w organizmie (zwany właśnie hi-
powolemią).
Jest to stan zagrożenia życia, który bę-
dzie omówiony w następnym rozdziale.
Poważne krwawienia (krwotoki) musza 
być opanowane, by zapobiec hipowo-
lemii. Ponieważ całkowita ilość krwi u 
dziecka jest mniejsza niż połowa obję-
tości krwi u dorosłego, nawet mniejsze 
krwawienia u dzieci może prowadzić 
do hipowolemii.
W przypadku krwotoków naczynia krwio-
nośne zwężają się by spowolnić utratę 
krwi i umożliwić płytkom krwi rozpoczę-
cie procesu krzepnięcia w celu zatrzyma-
nia tego krwotoku i uniemożliwić inwa-
zję bakterii z otoczenia do krwioobiegu.
Przy małych krwotokach ten proces dzia-
ła bardzo sprawnie, ale przy poważnych 
krwotokach potrzebna jest pomoc.
Krwawienie może być wewnętrzne lub 
zewnętrzne. W tej części omówione 
będą krwotoki zewnętrzne.

Są trzy rodzaje krwawień:
Krwotok z naczyń włosowatych: jest 
łatwy do opanowania i występuje, gdy 
uszkodzeniu ulegną naczynia włosowa-
te. Są to najmniejsze naczynia krwiono-
śne w ciele. Krwawienie z nich jest wolne 
i ma charakter sączenia raczej niż wypły-
wu. W większości wypadków ten rodzaj 
krwawienia sam się zatrzyma bez inter-
wencji z zewnątrz. Ale uwaga, bo nawet 

Krwotoki zewnętrzne
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Rozdział 8  | Krwotoki zewnętrzne

8.1przy najmniejszym krwawieniu wystę-
kuje ryzyko infekcji, więc rana powinna 
być zdezynfekowana i założony sterylny 
opatrunek.
Krwotok żylny:  te krwawienia mogą 
być całkiem łatwo kontrolowane, ale są 
znacznie poważniejsze. Żyły to naczynia 
krwionośne, którymi krew wraca do ser-
ca. Krwawienie żylne ma ciemno czer-
wony kolor i charakteryzuje się ciągłym 
wypływem. Najczęściej do zatrzymania 
tego krwawienia wystarczy zastosowa-
nie ucisku bezpośredniego i opatrunku 
uciskowego.
Krwotok tętniczy: są zawsze poważ-
nymi krwawieniami wymagającymi 
natychmiastowej reakcji. Dochodzi do 
nich zawsze, gdy zostanie uszkodzona 
tętnica. Tętnice przenoszą natlenioną 
krew od serca do wszystkich zakątków 
organizmu. Ponieważ jest pompowana 
przez serce, krew wypływa z rany pod 
względnie wysokim ciśnieniem i ma ja-
sno czerwony kolor. Ten rodzaj krwoto-
ku jest trudny do opanowania.
Ratownik nie powinien tracić ani chwili 
na rozróżnienie między żylnym lub tętni-
czym krwotokiem. Oba rodzaje ciężkich 
krwotoków zewnętrznych wymagają tej 
samej pierwszej pomocy.

Używanie punktów 
uciskowych
Może wystąpić potrzeba uciśnięcia 
punktów uciskowych, jeśli ucisk bez-
pośredni rany nie zatrzyma krwawie-
nia. Punkty uciskowe kończyn górnych 
znajdują się na wewnętrznej stronie ra-
mion, powyżej łokcia i tuż poniżej pa-
chwiny (Rys.  63). Punkty uciskowe dla 
kończyn dolnych znajdują się w tyłu za 
kolanem i w pachwinie. 
Należy docisnąć tętnicę do kości, pod-
czas gdy drugą ręką utrzymuje się ucisk 
bezpośredni zranionego miejsca.
Jeśli krwawienie nie zmniejsza się, prze-
suń dłoń i spróbuj ponownie.

Rys. 63:  
Ucisk tętnicy w 
punkcie uciskowym

63
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Section 8  | Control of external bleeding

Ćwiczenie BLS:
(Poważne) Krwotoki zewnętrzne

64

65

66 67 68

• Oceń miejsce zdarzenia i ABC (użyj rękawiczek).
• Jeżeli to konieczne, zawiadom pogotowie.
• Przyłóż sterylny gazik na ranę i dociśnij go stosując punktowy ucisk na ranę 

(Rys. 64). 
• Unieś zranioną kończynę, aby spowolnić przepływ krwi (Rys. 65).
• Zabezpiecz gazik bandażem. Nie powinieneś przesuwać gazika, a bandaż po-

winien być na tyle duży, żeby przykryć go w całości (Rys. 66 - 67). 
• Opatrunek powinien być ciasny, ale nie utrudniać przepływu krwi. Możesz 

sprawdzić krążenie poprzez ściśniecie końców palców. Skóra pod paznok-
ciem powinna po chwili odzyskać różowe zabarwienie.

• Uspokój poszkodowanego i nie odchodź od niego. 
• Kiedy zatamujesz krwawienie, unieruchom zranioną kończynę. Możesz użyć 

do tego chusty trójkątnej (Rys. 68).
• Obserwuj oznaki życia, oceniaj czy nie doszło do wstrząsu. Działaj odpowied-

nio do sytuacji. 
• Jeżeli jesteś przeszkolony do używania tlenu, podaj go.

Uwagi:
• Jeżeli krew przesiąka przez opatrunek, nie zdejmuj go. W takiej sytuacji dodaj więcej 

materiału opatrunkowego, gdzie będzie mogła wsiąkać krew. 
• Użyj punktów uciskowych, jeżeli krwawienie nadal nie ustaje.
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Rozdział 8  | Sprawdzian Wiedzy

1. Podstawową funkcją krwi jest rozprowadzenie tlenu po organizmie 
i usuwanie z niego dwutlenku węgla.
a. Prawda
b. Fałsz

2. Czerwone krwinki zawierają hemoglobinę, która transportuje  
_______, białe krwinki chronią organizm przed ____________, a 
płytki krwi odpowiedzialne są za proces ________. 

3. Krew żylna ma _____ czerwony kolor i krew _____ z rany.  Krew 
tętnicza jest _____ czerwona i _____ z rany.

4. W przypadku poważnego krwotoku powinieneś zastosować 
bezpośredni ucisk na ranę i unieść zranioną kończynę.
a. Prawda
b. Fałsz

5. W przypadku, gdy krwawienie nie chce się zatrzymać należy użyć 
opaski uciskowej.
a. Prawda
b. Fałsz

Rozdział 8
SPRAWDZIAN WIEDZY
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Rozdział 9  | Wstrząs

9.1 Co to jest wstrząs?
Wstrząs jest zagrażającym życiu stanem 
spowodowanym niedostateczną ilością 
tlenu w głównych organach ciała.

Ta ograniczony dostęp do tlenu jest naj-
częściej spowodowana przez:
• Poważny krwotok wewnętrzny lub 

zewnętrzny lub 
• Poważna utrata płynów jak w 

przypadku rozległych oparzeń czy 
ciężkich wymiotów lub biegunki 
(odwodnienia)

Ten typ szoku jest nazywany szokiem hi-
powolemicznym (niski poziom płynów).
Inne typy szoku obejmują:
• Szok kardiogeniczny: szok 

spowodowany niedostateczną 
ilością krwi pompowaną przez 
serce. To może mieć miejsce w 
czasie ataku serca lub innych 
problemów z sercem (skutkujących 
niskim ciśnieniem krwi i złym 
krążeniem), 

• Szok septyczny: niewydolność 
krążeniowa spowodowana ciężką 
infekcją (jak zatrucie krwi),

• Szok anafilaktyczny: spowodowany 
przez ciężką reakcję alergiczną. 
Może być to reakcją na użądlenie 
przez pszczołę, penicylinę lub 
skorupiaki,

• Szok insulinowy: spowodowany 
niskim poziomem cukru we krwi jak 
może mieć to miejsce u chorych na 
cukrzycę. 

• Szok neurogeniczny: spowodowany 
ciężkim uszkodzeniem 
centralnego układu nerwowego 
jak przy urazie głowy lub rdzenia 
kręgowego, które skutkują 
wasodylatacją (rozszerzeniem 
naczyń krwionośnych) i spadkiem 
ciśnienia krwi. 

Ze względu na niskie ciśnienie krwi lub 
małą ilość krążącej krwi, spowodowany 
przez złą pracę serca lub utratę krwi, ko-
mórki otrzymują niedostateczną ilość 
krwi (i tlenu).
W reakcji na to ciało próbuje zaopatrzyć 
mózg (który jest bardzo wrażliwy na 
zmniejszone zaopatrzenie w tlen) w tlen 
ograniczając ilość krwi płynącą do mię-
śni, kończyn czy skóry (mniej wrażliwych 
na ograniczone zaopatrzenie w tlen).
To skutkuje tym, że i inne ważne orga-
ny otrzymują mniej tlenu, nawet jeśli są 
wrażliwe na brak tlenu (jak nerki, które 
są wrażliwe na uszkodzenie z powodu 
niskiego ciśnienia krwi).
Te zmiany w organizmie wywołują na-
stępujące symptomy i oznaki:
• Niepokój, nerwowość, 

dezorientację: spowodowane 
niskim poziomem tlenu w mózgu.

• Szybki, płytki oddech: częstotliwość 
oddychania wzrasta jako 
reakcja mózgu na ograniczone 
zaopatrzenie w tlen.

• Szybki, słaby puls: serce zwiększa 
częstotliwość skurczów, aby 
skompensować spadek ilości tlenu.

Wstrząs
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9.2

• Blada i zimna skóra: spowodowana 
zmniejszoną ilością tlenu w 
mięśniach i w skórze.

• Lepka, wilgotna skóra: zmiany w 
organizmie powodują wydzielanie 
potu.

• Pragnienie: znak, że w organizmie 
jest zbyt mała ilość płynów.

• Nudności i wymioty:, ponieważ 
żołądek (duży mięsień) otrzymuje 
zbyt mało krwi (i tlenu) i nie pracuje 
prawidłowo i to powoduje te 
symptomy i oznaki.

• Powiększone źrenice.
• Osłabienie i (w przypadku 

poważnego szoku) nieprzytomność.

Dlaczego duża utrata 
krwi prowadzi do 
wstrząsu?
Jak to omówiono wcześniej, tlen jest prze-
noszony przez krew. Jest to logiczne, że 
poważna utrata krwi prowadzi do szoku.
Gdy występują wymioty i biegunka po-
szkodowany traci dużą ilość płynów. Te 
pływny pochodzą z komórek i tkanek. 
To zmniejsza objętość krwi i może pro-
wadzić do szoku w przypadku ciężkich 
wymiotów czy biegunki. 
W rozległych oparzeniach utrata płynów 
jest spowodowana tym, że po poparzo-
ną skórą i przyległych tkankach groma-
dzi się płyn. Powoduje to obrzęk. Ta do-
datkowa ilość płynu pochodzi z naczyń 
krwionośnych, co również zmniejsza 
objętość krwi i w ciężkich przypadkach 
powoduje szok.
W przypadku zwichnięć, stłuczeń czy 
złamań również pojawia się obrzęk i 
dodatkowo jest ryzyko wewnętrznego 
krwawienia. To zwiększa utratę płynów.

Uwaga: 
Mimo, że osoba w szoku może być bardzo 
spragniona, nie wolno jej podawać doustnie 
żadnych płynów podczas udzielania pierw-
szej pomocy (Rys. 69). Powodem jest to, że po-
szkodowany może nie być całkiem przytomny 
i dając mu napoje może spowodować zassa-
nie do płuc i zadławienie.
W ciężkim szoku, wchłanianie wody może być 
upośledzone i podanie napojów będzie po 
prostu bezużyteczne.
Podanie czegoś do picia zwiększa prawdopo-
dobieństwo wymiotów, pogłębiając odwod-
nienie organizmu poszkodowanego.
Podanie dożylne płynów jest zalecane, ale 
może być wykonane przez profesjonalny per-
sonel medyczny.

Rys. 69:  
W razie wstrząsu 
nie należy podawać 
żadnych płynów

69
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9.3 Co zrobić?
Ratownik powinien zająć się pierwotną 
przyczyną szoku. Generalnie w ramach 
pierwszej pomocy ratownik powinien 
zatrzymać zewnętrzny krwotok (patrz 
rozdział 8).
W przypadku szoku anafilaktycznego czy 
kardiogenicznego poszkodowany może 
mieć przy sobie odpowiednie leki.
Ratownik powinien również:
• Upewnić się, że miejsce zdarzenia 

jest bezpieczne
• Ocenić stan poszkodowanego
• Wezwać pomoc medyczną
• Utrzymać drożność dróg 

oddechowych
• Starać się uspokoić poszkodowanego
• Umieścić poszkodowanego 

na podłożu, z nogami lekko 
uniesionymi (o 20 - 25 cm), 
chyba że szok jest spowodowany 
problemem z sercem lub urazem 
głowy. Podniesienie nóg zwiększa 
ilość krwi płynącej do serca (Rys. 70). 

• Podać tlen, jeśli jest dostępny 
i ratownik jest przeszkolony w 
jego podawaniu, co pomoże 
skompensować niski poziom tlenu 
w organizmie.

• Utrzymywać normalną 
temperaturę ciała. Organizm 
poszkodowanego nie będzie w 
stanie tego czynić. Koc termiczny 
lub inne środki (jak sweter lub 
kurtka) mogą być wykorzystane 
to ochrony poszkodowanego 
przed chłodem. Ratownik musi 

również chronić poszkodowane 
przed przegrzaniem. Na zewnątrz 
poszkodowanego należy umieścić 
w cieniu. (patrz uwagi dotyczące 
użycia koca termicznego).

Rys. 70:  
W razie wstrząsu 
należy unieść nogi
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Poszkodowany w szoku wymaga leczenia szpitalnego. Ale nawet mimo opieki 
szpitalnej szok po rozległym ataku serca lub zatrucia krwi często prowadzi do 
zgonu.

Uwaga: 
Nie zmuszaj poszkodowanego do położenia się lub uniesienia jego nóg, jeśli nie jest to dla nie-
go wygodne. Nie unoś nóg poszkodowanego, jeśli to pogorszy stan innych urazów i obrażeń.

Uwaga: 
Koc termiczny (Rys. 71).
Odbijający materiał koc termicznych 
może być użyty to ochrony poszkodo-
wanego przed chłodem jak i gorącem. 
Mają jedną stronę w kolorze srebrnym, 
a drugą – złotym.
Gdy poszkodowany zawinięty jest w 
koc złotą stroną na zewnątrz, chro-
niony jest przed wychłodzeniem (hipo-
termią). Gdy na zewnątrz jest srebrna 
strona koca, chroni on przed ciepłem. 
Te koce termiczne nie zajmują wiele 
miejsca i są w niskiej cenie.

Rys. 71:  
Użycie koca 
izotermicznego
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• Upewnij się, że miejsce zdarzenia jest bezpieczne. 
• Oceń czynności życiowe. 
• Zawiadom pogotowie.
• Zatamuj krwawienia, jeżeli są obecne. 
• Utrzymuj drożność dróg oddechowych. 
• Uspokajaj poszkodowaną osobę. 
• Ułóż poszkodowanego na ziemi z lekko uniesionymi 

nogami (20-25cm) (Rys. 72).
• Podaj tlen (Rys. 73- 74). 
• Zabezpiecz poszkodowanego przed zimnem i ciepłem. Utrzymuj normalną 

temperaturę ciała (Rys. 75).
• Regularnie oceniaj poziom przytomności poszkodowanego. 
• Kontroluj oddech poszkodowanego.

Uwagi: 
• Nie podawaj jedzenia i płynów poszkodowanemu we wstrząsie 

(Rys. 76)
• Nie zmuszaj poszkodowanego (szczególnie z problemami 

sercowymi lub oddechowymi), żeby się położył. Umieść go w 
możliwie najbardziej komfortowej pozycji (np. siedzącej)

• Nie unoś nóg poszkodowanego, jeżeli to może pogorszyć 
jego uraz

72 73 74

75
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Odpowiedzi znajdują się na stronie 70

Rozdział 9  | Sprawdzian Wiedzy

1. Co to jest wstrząs?

2. Wstrząs najczęściej spowodowany jest przez _________ krwotok lub 
nadmierną _____ ______.

3. Wymień co najmniej trzy typy wstrząsu.

4. Wymień oznaki i symptomy wstrząsu.

5. Podczas udzielania pomocy we wstrząsie powinieneś kontrolować  
______________, ułożyć poszkodowanego na ___________ z 
nogami __________, podać mu _______ i utrzymywać  normalną 
______ _________.

6. Poszkodowanemu we wstrząsie powinieneś podać płyny takie jak 
woda.
a. Prawda
b. Fałsz

7. Osoby we wstrząsie muszą trafić do szpitala w celu oceny stanu 
i kontynuowania leczenia.
a. Prawda
b. Fałsz

Rozdział 9
SPRAWDZIAN WIEDZY



DAN Basic Life Support 6363

Rozdział 10  | Dodatkowe informacje

10.2

10.1 Kurs pierwszej pomocy 
(First Aid) i szkolenie 
odświeżające
Ten podręcznik ani kurs DAN BLS nie 
omawiają całości zagadnień związa-
nych z  udzielaniem pierwszej pomocy. 
Ograniczono się tu do technik pierwszej 
pomocy w stanach zagrożenia życia po-
szkodowanego.
Po podstawach pierwszej pomocy bę-
dziesz umieć udzielić pierwszej pomocy 
w stanach niezagrażających życiu lub w 
chorobie.
Inne kursy pierwszej pomocy, jak użycie 
AED czy podawanie tlenu zwiększą two-
ją wiedzę i podniosą jakość pierwszej 
pomocy. Sugerujemy uczestnictwo w 
tych kursach (Rys. 77).
Równie ważne jest utrzymywanie do-
brego poziomu szkolenia. Uczestnictwo 
w kursie odświeżającym jest pożądane 

i powinno mieć miejsce co najmniej raz 
na dwa lata, aby zapewnić wysoki po-
ziom umiejętności. Zwiększy to również 
twoją pewność działania w czasie udzie-
lania pierwszej pomocy.

Przenoszenie 
poszkodowanego
Zalecane jest pozostawienie przytom-
nego poszkodowanego w pozycji, w 
jakiej go znaleziono, zwłaszcza, gdy jest 
on ofiarą wypadku lub gdy urazy ple-
ców lub szyi są podejrzane.
W pewnych wypadkach może być po-
trzeba przeniesienie poszkodowanego 
w celu ułatwienia oddychania, udziele-
nia pierwszej pomocy lub z powodu nie-
bezpieczeństwa, jak na przykład pożar. 
Poszkodowany może być szybko przenie-
siony stosując technikę Rautka (Rys. 78):
• Wsuń swoje ręce pod pachy poszkodo-

wanego, pomiędzy jego ramię i tułów.

Dodatkowe informacje

78 Rys. 78:  
Chwyt Rautek'a

Rys. 77:  
Zaleca się odbycie 
kursu Ratownika 
Tlenowego DAN

77
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10.4

10.3• Zegnij w łokciu jedno z ramion (nie-
uszkodzone) poszkodowanego pod 
kątem prostym na wysokości klatki 
piersiowej poszkodowanego.

• Złap przedramię poszkodowanego 
pomiędzy łokciem i nadgarstkiem.

• Stań blisko poszkodowanego, ze sto-
pami po obu stronach ciała poszko-
dowanego. 

• Pociągnij poszkodowanego do góry 
prostując nogi w kolanach. Utrzymuj 
prostą pozycję twojego ciała, aby 
uniknąć urazu kręgosłupa.

• Wyciągnij poszkodowanego z nie-
bezpieczeństwa. Utrzymuj dystans, 
na który będziesz przenosił poszko-
dowanego jak najkrótszym (tylko 
poza strefę zagrożenia). 

• Umieść poszkodowanego na podło-
żu w pozycji leżącej na plecach.

Jeśli poszkodowany siedzi będzie ła-
two użyć tej techniki. Ale jeśli leży trze-
ba będzie wcześniej:
• Obrócić go na plecy, jeśli potrzeba.
• Uklęknąć po lewej stronie poszko-

dowanego, przy jego barkach.
• Wsunąć prawą rękę pod kark po-

szkodowanego i złapać palcami 
jego pachę.

• Umieść lewą rękę pod lewą pachą 
poszkodowanego.

• Unieś poszkodowanego jednym płyn-
nym ruchem do pozycji siedzącej 
i przemieść się blisko poszkodowa-
nego.

Inne techniki:
Inną techniką przemieszczania w sytu-
acji zagrożenia jest ciągnięcie za ręce.
W tym przypadku przeciąga się poszko-
dowanego bez podnoszenia z podłoża 
ciągnąc za ręce (Rys. 79).
Alternatywnie można ciągnąć go za 
ubranie.

Użycie usztywniającej 
deski ratowniczej:
Użycie deski ratowniczej będzie poży-
teczne, gdy więcej niż jeden ratownik na 
miejscu zdarzenia, Deska ratownicza po-
zwoli uniknąć przemieszczenie pleców 
lub karku w  czasie transportu, ale nor-
malnie nie jest dostępna w czasie pierw-
szej pomocy (Rys. 80).

Rys. 79:  
Ciągnięcie za 
ramiona

79

80 Rys. 80:  
Użycie deski 
ortopedycznej



DAN Basic Life Support 6565

Rozdział 10  | Dodatkowe informacje

10.5

10.6

Postępowanie 
przy urazie rdzenia 
kręgowego
Urazy głowy, szyi lub pleców są zawsze 
podejrzewane u ofiar wypadków samo-
chodowych lub gdy osoba upadła lub 
skoczyła z wysokości. Może być również 
spowodowany przez upadający z wyso-
kości przedmiot. W takich wypadkach 
uraz rdzenia kręgowego jest tym, co ra-
townik musi brać pod uwagę.
Rdzeń kręgowy znajduje się wewnątrz  
kręgosłupa i jest wiązką nerwów, które 
odpowiadają za komunikację mózgu z 
resztą ciała. Uszkodzony rdzeń kręgo-
wy i/lub kręgosłup może prowadzić do 
paraliżu.
Jest zatem bardzo ważne aby nie poru-
szać poszkodowanego podejrzanego o 
uraz rdzenia kręgowego, jako że poru-
szenie go może pogorszyć stan poszko-
dowanego.
Gdy poszkodowany jest przytomny po-
winieneś pozostawić go w pozycji w 
jakiej go zastałeś. Należy przy tym sta-
bilizować jego głowę trzymając ją w 
dłoniach (zapobiegając jej poruszeniu) i 
oczekiwać na przybycie pomocy.
Jeśli poszkodowany jest nieprzytom-
ny, powinieneś obrócić go na plecy by 
udrożnić drogi oddechowe, ocenić od-
dychanie lub rozpocząć CPR. Gdy to jest 
zrobione, poruszanie poszkodowanego 
powinno być ograniczone do minimum.
Gdy poszkodowany już leży na plecach 
można mu udrożnić drogi oddechowe 
w  sposób omówiony poprzednio. Jeśli 

oddycha prawidłowo, nie obraca się go 
w  pozycję bezpieczną. Ale jeśli nie ma 
oddechu, należy rozpocząć CPR jak to 
opisano wcześniej.

Technika rolowania:
Jeśli poszkodowany nie leży na plecach, 
powinieneś obrócić go do tej pozycji, ale 
należy minimalizować względny ruch 
karku i pleców, tak jak jest to możliwe:
• Przyklęknij obok poszkodowanego
• Ostrożnie wyprostuj ramiona i nogi 

poszkodowanego, umieść ramiona 
poszkodowanego blisko tułowia.

• Podtrzymuj jedną ręką głowę i kark 
poszkodowanego.

• Drugą ręką złap dalszą rękę 
poszkodowanego w rejonie 
łokcia i dociśnij do boku 
poszkodowanego.

• Obróć poszkodowanego w 
swoją stronę, unikaj przy tym 
skręcających ruchów głowy, karku 
i pleców.

• Obróć go na bok, a następnie, 
upewniając się, że ruch jest 
minimalny, na plecy.

Uwagi:
• gdy jest obecnych dwóch ratow-

ników, jeden może unieruchomić 
(podtrzymywać) głowę i kark, pod-
czas gdy drugi obraca poszkodo-
wanego na plecy.

• technika rolowania może być użyta 
w sytuacji, gdy poszkodowany leży 
na plecach, a trzeba go obrócić na 
bok w celu usunięcia płynów z dróg 
oddechowych.
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10.810.7Domowy plan alarmowy
Gdy coś się stanie w twoim domu powi-
nieneś mieć pod ręką zapisane numery te-
lefonów alarmowych. To nie tylko oszczę-
dza cenny czas, ale również umożliwia in-
nym członkom rodziny czy dzieciom pod 
twoją nieobecność wezwać pomoc, na-
wet gdy nie znają potrzebnych numerów.
Zatem zalecane jest umieszczenie tych 
numerów w pobliżu aparatu telefonicz-
nego i nauczyć twoje dziecko co robić w 
razie wypadku.
Przykładowy plan alarmowy znajduje się 
na końcu tej książki i może być dostoso-
wany do twoich potrzeb.

Apteczka
Zestaw pierwszej pomocy powinien 
być przygotowana do pomocy osobom 
w otoczeniu lub dostosowana do śro-
dowiska, w jakim się znajduje (Rys. 81). 

Podstawowa zawartość zestawu ma 
umożliwić udzielenie pierwszej po-
mocy BLS w  bezpieczny i efektywny 
sposób.
Wymienione poniżej przedmioty po-
winny znajdować się w składzie stan-
dardowego zestawu pierwszej pomo-
cy (zestaw minimalny):
• Opakowanie ochronne 

(wodoszczelne, jeśli ma być 
używane w środowisku wodnym)

• Bariery do resuscytacji (np. Chusta 
do sztucznego oddychania)

• Rękawiczki ochronne

Rys. 81:  
Zestaw pierwszej 
pomocy powinien 
być dostosowany do 
osobistych potrzeb 
lub wymagań 
środowiskowych 

81
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• Gaziki aseptyczne 
• Sól fizjologiczna do 

przemywania ran
• Bandaże
• Sterylne opatrunki 

różnych rozmiarów 
• Kompresy gazowe (mogą 

być częścią opatrunków)
• Sterylne opatrunki na oko
• Taśma samoprzylepna
• Nożyczki (mocna na tyle, 

by przeciąć ubranie)
• Chusta trójkątna
• Agrafki
• Pęseta
• Opatrunki samoprzylepne 

(różne rozmiary)

Opcjonalnie, ale zalecane są:
• Plastry do spinania ran
• Strzykawka do przemywania
• Jednorazowa maszynka do golenia
• Zimne i gorące kompresy
• Koc termiczny
• Torba na odpady medyczne
• Szyny do unieruchamiania złamań
• Maska resuscytacyjna
• Podręcznik pierwszej pomocy
• Lista numerów alarmowych

Ponieważ mogą być różne prawne ogra-
niczenia w użyciu lub sprzedaży środków 
medycznych (i lekarstw), nie są one często 
zawarte w gotowych zestawach pierwszej 
pomocy. Można je nabyć w aptece i do-
dać do zestawu pierwszej pomocy.
Zalecanymi lekarstwami są:
• Płyn aseptyczny
• Maść z hydrokortyzonem 
• Maść antybiotykowa
• Zestaw do przemywania oczu

• Tabletki leku antyhistaminowego 
• Środek przeciwbólowy

W wielu krajach jest zabronione poda-
wanie lekarstw obcym, jako że może 
to prowadzić do reakcji alergicznej.
Możesz dalej dostosować swój zestaw 
pierwszej pomocy dodając takie ma-
teriały jak watę, igły, małą latarkę lub 
termometr.
Zawartość zestawu oraz ilość pozo-
stałego wolnego miejsca są tym, co 
należy rozważyć decydując się na za-
kup zestawu, który będzie odpowiadał 
twoim potrzebom.
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Divers Alert Network (DAN) to między-
narodowa organizacja typu non-profit, 
założona w 1980 roku. Zajmuje się po-
lepszaniem bezpieczeństwa w nurko-
waniu i badaniami z nimi związanymi.   
IDAN (Międzynarodowy DAN) z sie-
dzibą w Stanach Zjednoczonych oraz 
oddziałami na południowo wschod-
nim Pacyfiku, południowej Afryce oraz 
Europie mogą pomóc w przypadku 
nieoczekiwanego wypadku podczas  
nurkowania.  
Pomimo iż siedziba główna znajduje 
się we Włoszech to DAN Europa ma 
także swoje siedziby w większości kra-
jów europejskich a także oddziały w 
Egipcie, Izraelu i na Malediwach. 
DAN konsultuje się także z wykwali-
fikowanym personelem medycznym, 
który kontynuuje pomoc po twojej 
pierwszej pomocy.  
Jeśli uważasz, że zostałeś zraniony 
podczas nurkowania , zadzwoń na go-
rącą linię DAN. DAN zapewnia serwis 
nurkom przez 24 godziny na dobę, 365 
dni w roku. DAN asystuje i pomaga w 
zapewnieniu transportu i  dalszego le-
czenia nurków. DAN jest wszędzie tam 
gdzie tylko potrzebujesz pomocy. 
DAN promuje także zapobieganie wy-
padkom i urazom nurkowym. Jeśli 
masz jakieś pytania dotyczące medycy-
ny nurkowej, bezpieczeństwa podczas 
nurkowania, kondycji fizycznej pod-
czas nurkowania lub chcesz uzyskać 
informacje od wykwalifikowanego le-
karza znającego się na nurkowaniu to 

możesz zadzwonić na Medyczną Linię 
Informacyjną DAN.   
DAN prowadzi także badania o nurko-
waniu (DAN Diving Safety Laborato-
ry)-odnośnie tego jak latanie po nur-
kowaniu i inne czynniki wpływają na 
zdrowie nurka. 
Kolejnym sposobem DAN na zwięk-
szenie bezpieczeństwa jest edukacja 
i szkolenie. DAN opracował program 
Automatycznego Defibrylatora Ze-
wnętrznego, a także programy pierw-
szej pomocy z użyciem tlenu oraz 
związanych z tym urządzeń tlenowych 
w celu promowania ratowania życia 
nurków przy początkowym użyciu tle-
nu. DAN oferuje także programy dla 
lekarzy oraz ratowniczego personelu 
medycznego. 
DAN prowadzi tą wartościową dzia-
łalność dzięki największemu zrzesze-
niu nurków rekreacyjnych – członków 
DAN. Dzięki rocznej składce członko-
wie DAN otrzymują ubezpieczenie 
od wypadków nurkowych, magazyn 
Alert Diver- czołowe pismo w dziedzi-
nie bezpieczeństwa nurkowania, DAN 
Travel Assisst, możliwość ewakuacji 
podczas wypadku w czasie podróży 
oraz wiele innych korzyści.
DAN jest Twoją organizacją promują-
cą Bezpieczeństwo Nurkowania!

Divers Alert Network 
DAN Europe
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DAN Shop

A sea of products is only a click away...

www.daneurope.orgMorze produktów odległe jest tylko o kliknięcie…
www.daneurope.org
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Sprawdziany Wiedzy: Odpowiedzi

Rozdział 1: Rozdział 2:
1. a  
2. a
3. c 
4. c
5. b

1. Wczesny zawiadomienie 
pogotowia, Wczesne BLS, 
Wczesna defibrylacja, Wczesne 
ALS

2. uciskanie klatki piersiowej, 
sztuczne oddychanie.

Rozdział 3: Rozdział 4:
1. ABC lub funkcje życiowe
2. 21, 16-17, tlenu
3. serce, przepływu krwi, 

natlenionej, głównych
4. podtrzymanie, 

przeciwdziałanie i prowadzenie
5. e
6. b
7. zgoda, „Nazywam się … i 

jestem ratownikiem DAN. Czy 
mogę Ci pomóc?”

1. Pożar, elektryczność lub gaz, 
ruch drogowy, chemikalia, 
zwierzęta 

2. krwią, wymiocinami, płynami 
ustrojowymi

3. rękawiczki, bariery do 
sztucznego oddychania i 
ochrona oczu

4. wyczyszczona, 
zdezynfekowana

5. rękawiczek

Rozdział 5:
1. a
2. Unikaj długich, gwałtownych lub silnych wdechów, udrożnij drogi 

oddechowe, pozwól klatce całkowicie opaść zanim podasz kolejny wdech, 
unikaj naciskania i rozdęcia żołądka

3. Przewróć poszkodowanego na bok i oczyść jego drogi oddechowe
4. uspokajać,  poszkodowanego, na dystans
5. a
6. 1
7. b
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Rozdział 6: Rozdział 7:
1. a 
2. a
3. poszkodowany 
4. b

1. jedzenie, zabawki
2. a
3. c
4. mówić, oddychać, kasłania, 

przytomność
5. a
6. 5 uderzeń w plecy, 5 uciśnięć 

brzucha
7. rozpocznij CPR.

Rozdział 8:
1. a 
2. tlen, bakteriami i wirusami, 

krzepnięcia
3. ciemno, wypływa powoli, jasno, 

sika 
4. a
5. b

Rozdział 9:
1. Wstrząs wywołany jest niedostatecznym natlenieniem ważnych organów i 

stanowi zagrożenie dla życia
2. poważny, utratę płynów
3. Hipowolemiczny, Sercowy, Septyczny, Anafilaktyczny, Insulinowy, 

Neurologiczny
4. Szybki, ale słaby puls,  blada i zimna skóra, nudności i wymioty, rozszerzone 

źrenice, osłabienie, brak reakcji
5. warunki otoczenia, podłodze, uniesione, tlen, temperaturę ciała
6. b
7. a
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Ocena kursu Basic Life Support

Gratulujemy ukończenia Kursu Resuscytacji (BLS) DAN!
Aby pomóc nam ulepszyć ten program, prosimy żebyś wypełnił i zwrócił ten formularz.
Bezpiecznego nurkowania!

Z poważaniem,
Guy Thomas
DAN Europe Director of Training

Zgadzam się w pełni: 5
Zgadzam się: 4
Nie mam zdania: 3
Nie zgadzam się: 2
Nie zgadzam się zupełnie: 1

1. Kurs spełnił moje oczekiwania 5 4 3 2 1
2. Kurs prowadzony był w przystępny i pozytywny sposób 5 4 3 2 1
3. Kurs był dobrą zabawą 5 4 3 2 1
4. Instruktor dogłębnie rozumie przekazywaną wiedzę 5 4 3 2 1
5. Czuję się pewnie w udzielaniu pierwszej pomocy (BLS) 5 4 3 2 1
6. Czy podczas kursu uczyłeś się następujących czynności: 5 4 3 2 1

Ocena bezpieczeństwa Tak / Nie / Nie pamiętam
Resuscytacja – CPR Tak / Nie / Nie pamiętam
Udzielanie pomocy z użyciem AED Tak / Nie / Nie pamiętam
Pozycja bezpieczna Tak / Nie / Nie pamiętam
Blokada dróg oddechowych Tak / Nie / Nie pamiętam
Postępowanie przy krwotoku Tak / Nie / Nie pamiętam
Pomaganie we wstrząsie Tak / Nie / Nie pamiętam
Scenariusze (opcjonalne) Tak / Nie / Nie pamiętam

7. Ile godzin trwał Twój kurs? _______________________
8. Data kursu:  _________________________
9. Ogólna ocena kursu __________________________ (1 niska – 10 wysoka)

10. Nazwisko instruktora: _______________________________________
11. Twoje nazwisko (opcjonalne): _________________________________
12. Komentarze i sugestie: __________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________

Skopiuj tę ankietę i oddaj ją swojemu Instruktorowi DAN lub wyślij do:
DAN Europe Training Division, P.O. Box DAN, 64026 Roseto (TE), Italy
Fax: +39-085-893 00 50   -    Email: training@daneurope.org 
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Domowy plan awaryjny

 ■ Kiedy rozpoznasz wypadek nurkowy: 

Zadzwoń:

(Napisz poniżej krajowy numer alarmowy)

 ■ Dyspozytor zapyta Cię: “co się stało?”

 ■ Nie rozłączaj się, uspokój się i przestrzegaj poleceń

Twój adres  _________________________________________

Twój numer  ________________________________________

 ■ Jeżeli to możliwe wyślij kogoś na zewnątrz, żebyoczekiwał na pogotowie.

Ważne informacje dodatkowe

Krajowe centrum zatruć:  ______________________________________

Lekarz rodzinny:  _____________________________________________

Sąsiad:  ____________________________________________________

Rodzina:  ___________________________________________________
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Notatki:
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Notatki:
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