
Ocena sytuacji

- Co się stało? 

- Ilu jest poszkodowanych?

- Kto najbardziej?

PIERWSZA

POMOC

Załóż rękawiczki.
(jeśli je masz ze sobą)

Zawołaj głośno 
do poszkodowanego,

ew. potrząśnij go za ramię.

Czy jesteś 

bezpieczny?

TAK

TAK

Nie podchodź.

Nie musisz być kolejny… ! 

Lepiej wezwać służby, które 

usuną niebezpieczeństwo.

Czy poszkodowany 

jest przytomny?

NIE

Zbierz wywiad
(SAMPLE)

- co ci jest? 

- co jadłeś? co piłeś?

- choroby? leki? alergie?

(cukrzyca, astma, bóle…?)

Wesprzyj psychicznie 

osobę poszkodowaną

Tel.  999 (112) !!!

- pozycja półsiedząca

- przykryj osobę wychłodzoną

(nie wahaj się dzwonić na pogotowie, 

to może być zawał lub wstrząs!!!)

Sprawa poważna?

TAK

NIE

NIE
Upewnij się, że 

poszkodowany jest 

zdrowy i poradzi sobie 

sam!

Znajdź osobę do 

pomocy!

(jeśli nikogo nie ma wokół, 

wołaj głośno o pomoc)

Ocena funkcji życiowych (ABC)

1. odchyl głowę do tyłu (czoło, żuchwa)

2. sprawdź oddech trzema zmysłami: 

wzrokiem, słuchem i dotykiem  (przez 10 s)

Czy

 poszkodowany 

oddycha?

TAK                  NIE

Tel.  999 (112) !!!

(najlepiej niech zadzwoni osoba 

wzięta do pomocy)

Czy wiesz 

co się stało?

          Omdlenie      

      (widziałem to)

Pozycja 

czterokończynowa
(na plecach, nogi i ręce 

trzymać do góry)

(poszkodowany powinien 

odzyskać przytomność 

najdalej po 3 min)

Co 1 min sprawdzaj 

oddech! (ABC)

Zbierz wywiad
(SAMPLE)

- co ci jest? 

- co jadłeś? co piłeś?

- choroby? leki? alergie?

(cukrzyca, astma, bóle…?

czy jadłeś śniadanie?)

Wesprzyj psychicznie 

osobę poszkodowaną

Upewnij się, że 

poszkodowany jest 

zdrowy i poradzi sobie 

sam!

 To może być 

wypadek / uraz
Natychmiastowa

 Resuscytacja !!! 
(RKO)

(30 uciśnięć klatki, 2 wdechy)

Jeżeli w pobliżu jest urządzenie AED, 

to niech ktoś je przyniesie!!!

Czy widzisz

 poważny upływ 

krwi?

             TAK NIE

Zatamuj krwotok

(Poszkodowany nie może 

utracić za dużo krwi)

Czy widzisz 

poważny upływ 

krwi?           NIE

Zatamuj krwotok

(Poszkodowany nie może 

utracić za dużo krwi)

TAK

      To nie jest           

  wypadek / uraz

Powrót 

krążenia, oddechu? 

(ROSC)

NIE              TAK

Zbadaj 
poszkodowanego, 

poszukaj obrażeń

Unieruchom / opatrz 

potencjalne urazy

Co 1 min sprawdzaj 

oddech! (ABC)

Pozycja bezpieczna 
(boczna ustalona)

(przykryj osobę wychłodzoną)

Co 1 min sprawdzaj 

oddech! (ABC)

Czy 

podejrzewasz 

uszkodzenie

kręgosłupa?

NIE TAK

Pozycja zastana

(przykryj osobę wychłodzoną)

Co 1 min sprawdzaj 

oddech! (ABC)

 Nie pozostawiaj poszkodowanego samego.

Czekaj na przyjazd karetki.

(Jeśli przypuszczasz uraz, a poszkodowany się obudzi, to postaraj się go przekonać, żeby pozostał w pozycji i nie wstawał !!!)

Sprawa poważna? 

Masz wątpliwości?

NIE           

  TAK
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