1. Wskazówki pierwszej pomocy w niektórych wypadkach
Telefony alarmowe
Pogotowie ratunkowe - 999
Straz Pozarna - 998

1.1. Urazy oczu
W razie prysniecia do oka substancji obcych wskazania pierwszej pomocy sa
nastepujace:
• rozdzielic kciukiem i palcem wskazujacym kurczowo zacisniete powieki,
• przeplukac oko duza ilosci a czystej letniej wody (strumien wody w kierunku od nosa
do skroni),
• nalozyc opatrunek ochronny na oczy (równiez na zdrowe koko, jezeli zapryskane jest
tylko jedno oko),
• natychmiast skierowac chorego do lekarza okulisty.
W razie zranienia galki ocznej odlamkami szkla
• zalozyc na oko wyjalowiony opatrunek osobisty,
• natychmiast skierowac chorego do lekarza okulisty.
Uwaga! Gdy obce cialo tkwi w galce ocznej nie wolno go usuwac!.
Gdy obce cialo tkwi w oku pod powieka górna lub dolna mozna je przed zalozeniem
opatrunku ostroznie wyjac brzezkiem zwilzonej czystej chustki lub zwilzonym
wacikiem.

1.2. Skaleczenia
W przypadku skaleczen wskazania pierwszej pomocy sa nastepujace:
• rany nie dotykac palcami,

• nie oczyszczac rany, nie myc jej woda ani zadnym plynem odkazajacym,
• nie usuwac z rany skrzepów krwi ani cial obcych,
• nie klasc na rane bezposredni waty, ligniny ani uzywanej chusteczki higienicznej,
• zalozyc suchy, jalowy opatrunek (apteczka znajduje sie na sali cwiczen)
• skierowac chorego do szpitala pelniacego dyzur.
Uwaga! W przypadku drobnych zranien wystarcza przemycie rany 3% woda utleniona i
przylepienie „Prestoplastu”. Nigdy nie nakladac na zranione miejsce samego
przylepca bez gazy.

1.3. Oparzenia termiczne
W przypadku oparzen termicznych nalezy:
• rozebrac poparzonego w celu odsloniecia czesci oparzonych. Z poparzonych palców
nalezy koniecznie zdjac obraczki lub pierscionki,
• poparzone miejsca schladzac przez 15 min. strumieniem zimnej wody,
• w razie rozleglych oparzen lub zerwania pecherzy, natychmiast wezwac lekarza
wzglednie odstawic chorego do szpitala,
• osobe plonaca w razie braku natrysku przewrócic i zdusic na nim ogien kocem – nie
wolno pozwolic plonacemu biegac – natychmiast wezwac lekarza,
• przy silnych bólach podac srodki przeciwbólowe.

1.4. Porazenie pradem elektrycznym
W przypadku porazenia pradem elektrycznym nalezy:
• odciac porazonego od zródla napiecia (obowiazuje izolacja rak osoby niosacej pomoc),
• w razie stwierdzenia, ze poszkodowany nie oddycha, zastosowac sztuc zne oddychanie i
nie przerywac go dopóty, dopóki nie wystapia oznaki samodzielnego oddychania lub
wyrazne oznaki smierci (plamy posmiertne),
• natychmiast wezwac lekarza.

