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Temat: Inne groźne przypadki – zatrucie alkoholem.  

 

Cele lekcji: 

 Profilaktyka bezpiecznych zachowań 

 Umiejętność rozpoznania zatrucia alkoholowego 

 Umiejętność udzielenia pierwszej pomocy w przypadku zatrucia alkoholem 

 Powtórzenie wiadomości z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej 

 

Moi Drodzy,  

bardzo proszę zapoznać się z tekstem poniżej. W zeszycie robicie tabelkę i wypisujecie objawy 

zatrucia i pierwszą pomoc z podziałem na alkohol etylowy i metylowy 

 

 Alkohol etylowy Alkohol metylowy (przemysłowy) 

objawy   

pierwsza pomoc   

   

ZATRUCIE ALKOHOLEM 

Alkohol etylowy to jeden z najczęściej używanych środków 

odurzających. Ma działanie zarówno odurzające, jak i depresyjne, 

powoduje też zaburzenia równowagi. Jego nadużycie objawia się brakiem 

koordynacji myśli i czynów, a w skrajnych przypadkach powoduje sen 

narkotyczny i brak odruchów.  

Zatrucie u osoby dorosłej może nastąpić już po spożyciu  

1-1,5ml/kg, czyli 50-100 ml czystego spirytusu. Za dawkę śmiertelną 

przyjmuje się 5-8 g /kg u osoby dorosłej a tylko 3 g/ kg u dzieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objawy towarzyszące zatruciu alkoholem etylowym: 

 pobudzenie psychoruchowe 

 zawroty głowy 

 ból głowy 

 splątanie 

 wymioty 

 ból brzucha 

 bełkotliwa mowa 

 drgawki 

 utrata przytomności 

 zaburzenia oddychania  

 

Leczenie zatrucia alkoholem: 

Jest to leczenie objawowe. Polega na obserwacji poszkodowanego oraz zapewnieniu mu komfortu 

cieplnego, aby nie doszło do wychłodzenia i ewentualnych odmrożeń. Ważne jest też nawadnianie 

organizmu. Jeśli osoba pijana jest przytomna, należy wówczas podawać dużo napojów, ponieważ 

woda spowoduje stopniowe pozbywanie się alkoholu i nawodnienie organizmu. Spowoduje to też 

regularne opróżnianie pęcherza moczowego. 

Jeżeli osoba pijana jest nieprzytomna, to pierwsza pomoc polegać powinna na ułożeniu 

poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej, aby doszło do zachłyśnięcia wymiocinami. 

 

Należy obserwować chorego i zwracać uwagę, czy nie pojawiają się niepokojące objawy, takie jak: 

utrata przytomności, spłycenie oddechu, utrudnione oddychanie lub drgawki. W takiej sytuacji 

należy chorego przewieźć do szpitala. 



Zatrucie alkoholem metylowym 

 

Alkohol metylowy jest alkoholem przemysłowym i nie jest przeznaczony do spożycia! Na podstawie 

smaku i zapachu metanolu nie da się odróżnić od alkoholu etylowego. 

 

Metanol wchłania się bardzo szybko z przewodu pokarmowego. We krwi maksymalne stężenie 

osiąga po 30 – 60 minutach od spożycia. W wątrobie jest powoli metabolizowany do śmiertelnie 

trujących dla ludzkiego organizmu metabolitów tj. kwasu mrówkowego  

i formaldehydu. Aldehyd mrówkowy nieodwracalnie uszkadza siatkówkę oka i nerw wzrokowy. 10 

ml wypitego czystego metanolu może spowodować trwałą ślepotę. Dawkę śmiertelną stanowi 

natomiast 30-150 ml alkoholu. Jest szczególnie szkodliwy dla wątroby, nerek i serca.  

 

Objawy towarzyszące zatruciu alkoholem metylowym: 

 zawroty i ból głowy 

 nudności 

 wymioty 

 ból brzucha 

 osłabienie 

 zaburzenia wzroku  

 oziębienie ciała 

 duszność  

 sinica 

 drgawki 

 zgon 

 

Początkowo zatrucie alkoholem metylowym może mieć podobny przebieg, jak zatrucie alkoholem 

etylowym. Jeżeli podejrzewamy zatrucie metanolem, a poszkodowany jest przytomny może on 

wywołać wymioty. Należy również niezwłocznie wezwać pogotowie. Nieprzytomnego 

poszkodowanego układamy w pozycji bocznej bezpiecznej, monitorując jego oddech (WSC). 

 

Przypominam!  

W czwartek (28.05) od 9:00 do 9:30 quiz. Link do quizu dostaniecie w czwartek rano mailem  

Zakres tematów: 

- oparzenia 

- odmrożenia 

- wychłodzenie 

- tonięcie 

- zatrucie. 

Bardzo proszę, zwłaszcza osoby, które mają łamaną ocenę, aby przyłożyły się do nauki  

 

Pozdrawiam ciepło i życzę dobrego tygodnia  

Kasia Sobczak 


