
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 

Praca zadana dla uczniów klasy VIII – realizacja 27.04.2020r. do 30.04.2020r. 

 

 Wypadek drogowy- pierwsza pomoc.  
(Zajęcia online czwartek 30.04.2020r.; 10.00-11.00)   

Link dostępu: https://meetingsemea6.webex.com/meet/kolomanska.joanna 

Zagadnienia – materiał nauczania: 

- najczęstsze przyczyny wypadków komunikacyjnych, 

- moralne i prawne obowiązki w zakresie niesienia pomocy ofiarom wypadków, 

- postępowanie ratownicze na miejscu wypadku drogowego. 

- zapobieganie zadławieniom u dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=6liUIKbjdJo 

https://www.youtube.com/watch?v=h0kdE1b7rdA 

Dodatkowe materiały 

Wypadki samochodowe - zasady postępowania, pierwsza pomoc 

1. Zasady postępowania w wypadku samochodowym 

Wypadki samochodowe są bardzo niebezpieczne. Dochodzi do nich ponieważ wielu kierowców nie 

przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jeżdżą szybko i lekkomyślnie, często brakuje im wyobraźni. Wielu 

z nich jeździ w stanie nietrzeźwym, a dodatkowo w niesprawnym samochodzie. Pasy 

bezpieczeństwa ciągle są rzadko używane, a dzieci nie są przewożone w specjalnych fotelikach.  

Liczbę wypadków samochodowych zwiększa również fakt rozmowy przez telefon w trakcie jazdy, 

gwałtowne manewry i inne sytuacje konfliktowe. Niestety, w miejscach wypadków samochodowych 

ludzie zwykle zachowują się zbyt emocjonalnie, czym mogą przeszkadzać w udzieleniu pierwszej 

pomocy poszkodowanym. 

Postępowanie na miejscu wypadku samochodowego: 

 oznaczyć miejsce wypadku samochodowego i wezwać pogotowie ratunkowe, w przypadku 

braku telefonu komórkowego należy kartkę z prośbą o pomoc wręczyć dwóm kierowcom 

jadącym w przeciwnych kierunkach, przyjęcie kartki jest ich obowiązkiem prawnym; 

 miejsce wypadku samochodowego trzeba oznakować dwoma odblaskowymi trójkątami 

bezpieczeństwa, chorągiewkami lub w inny wyraźny sposób; 

 silniki uszkodzonych pojazdów należy wyłączyć; 

 poszkodowane osoby należy otoczyć opieką. 

2. Pierwsza pomoc 

Pomoc w wypadkach samochodowych, gdy jest wielu poszkodowanych, należy rozpocząć od tych z 

najpoważniejszymi obrażeniami, czyli najpierw udać się do osób, które nie wzywają pomocy. Może to 

https://www.youtube.com/watch?v=6liUIKbjdJo
https://www.youtube.com/watch?v=h0kdE1b7rdA


oznaczać, że są nieprzytomne. Osobom mającym krwotok należy ucisnąć miejsce krwawienia, później 

zająć się osobami skarżącymi się na duszności, a na końcu osobami z drobnymi urazami. Wszystkich 

poszkodowanych należy uspokajać i zapewnić o nadchodzącej pomocy. 

Resuscytacja to sztuczne podtrzymywanie krążenia krwi i wentylacji płuc, przynajmniej do czasu 

powrotu własnej czynności serca. Składa się na nią masaż serca i sztuczne oddychanie. Masaż 

serca polega na uciskaniu klatki piersiowej, dzięki czemu krew wyciskana jest z serca do 

tętnic. Sztuczne oddychanie polega na wdmuchiwaniu powietrza wydychanego z płuc osoby ratującej 

do ust lub nosa osoby ratowanej. Resuscytacja jest wykonywana, gdy praca serca ustała z powodu 

zawału, urazu, udaru mózgu lub innych przyczyn. 

Postępowanie z nieprzytomnym samodzielnie oddychającym – takiego poszkodowanego należy 

ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, tzn. nogę leżącą u dołu zgiąć w stawie biodrowym i kolanowym,  

a nogę górną wyprostować. Dolną rękę wyprostować z tyłu tułowia, by ranny się nie przewrócił,  

a górną dłoń podłożyć pod policzek poszkodowanego. 

Tamowanie krwotoków – nagły i duży krwotok może zagrażać życiu poszkodowanego. Kończynę, 

która krwawi, należy unieść do góry i na ranę nałożyć opatrunek uciskowy – jałową gazę, watę, 

bandaż. Warto pamiętać, że w przypadku urazu dłoni, ramienia czy przedramienia należy zdjąć z nich 

wszystkie ozdoby – pierścionki, zegarki, bransoletki. Jeśli występuje krwawienie z nosa, ust czy gardła, 

poszkodowany powinien siedzieć z głową pochyloną do przodu. 

Podejrzenie urazu kręgosłupa – uszkodzony kręgosłup należy podejrzewać u każdej osoby. Pozycja 

rannego powinna się mieścić między wyprostowaniem a zgięciem. Skarżącym się na ból szyi należy 

założyć kołnierz ortopedyczny. Poszkodowanego nie wolno ciągnąć za głowę i biodra lub barki  

i biodra. 

 

https://portal.abczdrowie.pl/bol-szyi-przyczyny-diagnostyka-i-leczenie

