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Temat: Inne groźne przypadki. 

 

Kochani kończymy tematy z pierwszej pomocy przedmedycznej.  

 

Dziś nauczysz się udzielać pierwszej pomocy w sytuacjach nagłych, które niestety zdarzają się w życiu 

codziennym. Poznasz schemat postępowania przy: 

- zatruciu 

- porażeniu prądem 

- ukąszeniu i użądleniu 

- tonięciu 

- ataku padaczki 

 

Bardzo proszę skorzystaj z podręcznika, przeczytaj i obejrzyj materiały, które Ci przesyłam.  

Zrób notatkę – objawy i pierwsza pomoc.  

 

1. Zatrucie. 

https://epodreczniki.pl/a/pierwsza-pomoc-w-przypadku-zatrucia/DL0NpKmNk 

 

2. Porażenie prądem. 

https://epodreczniki.pl/a/porazenie-pradem/DnFwyrhA0 

 

3. Ukąszenie i użądlenie. 

użądlenie 

Miejsce użądlenia należy posmarować 

maścią łagodzącą. W przypadku pszczół 

konieczne jest również szybkie usunięcie 

żądła, które utknie w skórze. Następnie 

należy umyć miejsce użądlenia wodą 

z mydłem i przyłożyć zimny okład. 

Jeśli po użądleniu występują duszności, mdłości 

lub gwałtowne bicie serca, jak najszybciej 

zadzwoń po karetkę. Użądlenie w okolicy szyi 

z powodu powstałej opuchlizny może utrudnić 

oddychanie. W takiej sytuacji jak najszybciej 

zacznij ssać lód lub pić zimne napoje, a następnie 

udaj się do lekarza. Idź do niego również 

w wypadku użądleń wielokrotnych. 

ukąszenie 

Ukąszenia żmii zdarzają się rzadko i nie są 

śmiertelne, mogą być jednak groźne dla 

dzieci i osób starszych. Miejsce ukąszenia 

(dwa ślady po zębach jadowych) należy 

obmyć wodą z mydłem i schłodzić. Osoba 

ukąszona powinna zachować spokój. 

Ukąszoną kończynę należy unieruchomić 

i poruszać się powoli, by jad wolniej 

rozprzestrzeniał się po organizmie. 

Konieczna jest wizyta w szpitalu lub 

wezwanie karetki. 

Uwaga – widywane w filmach wysysanie jadu 

z rany nie ma najmniejszego sensu i nie należy 

tego robić. Większość węży w Polsce nie jest 

jadowita. Jednak każdy z nich może boleśnie 

ukąsić – nie należy ich więc niepokoić. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NzEa0rUlHmI 

 

4. Załamanie lodu i pierwsza pomoc tonącym 

https://epodreczniki.pl/a/zalamanie-lodu-i-pomoc-osobom-tonacym/DcQtsA5Ue 

 

5. Atak padaczki 

https://www.youtube.com/watch?v=FkAQvEe1B50 
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W przyszły czwartek od 9:00 do 9:30 quiz!! 

 

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  

 

 

 

 


