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PIERWSZA POMOC

Gra dla 2-4 graczy w wieku 8-108 lat.

Ogólnopolski Program 
Edukacyjny „Ratujemy 
i Uczymy Ratować” 
(RUR) - to Program pro-

wadzony przez Fundację 

Wielka Orkiestra Świą-

tecznej Pomocy (WOŚP) od 2006r., skierowany 

do szkół podstawowych. W ramach Programu 

Fundacja WOŚP szkoli nauczycieli edukacji 

wczesnoszkolnej oraz bezpłatnie przekazuje 

materiały dydaktyczne potrzebne do prowadze-

nia zajęć z pierwszej pomocy.

American Heart Association (AHA) – to or-

ganizacja działająca na terenie całych Stanów 

Zjednoczonych. Jej celem jest propagowanie 

nowoczesnych metod ratowania życia ludzi  

z użyciem defibrylatora. Standardy i system na-

uczania opracowany przez American Heart As-

sociation są popularyzowane i wykorzystywane 

w wielu krajach świata. Fundacja WOŚP jest ofi-

cjalnym centrum treningowym AHA i prowadzi 

szkolenia według tych wytycznych. W grze zo-

stały wykorzystane również wytyczne AHA.

Łańcuch Przeżycia (dorosłego) – zawiera 

elementy mające istotny wpływ na przeży-

walność osób poszkodowanych. Przedstawia 

kolejno to, co powinno się dziać z osobą po-

szkodowaną. Jak każdy łańcuch, składa się  

z poszczególnych ogniw. Bardzo ważne jest, by 

nie pominąć żadnego z nich. Zapewni to szyb-

ką i skuteczną pomoc osobie poszkodowanej.

Wezwanie pomocy – skraca czas od zdarzenia 

do wdrożenia zaawansowanych czynności me-

112 Pierwsze ogniwo 
Łańcucha Przeżycia

Wezwanie 
pomocy

Resuscytacja Defibrylator Pomoc służb 
ratowniczych 

wraz 
z hospitalizacją

W rzeczywistości Łańcuch Przeżycia składa się z 5 ogniw. Na potrzeby gry 
„Było sobie życie. Pierwsza pomoc” połączyliśmy 4 i 5 ogniwo w jedno.
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dycznych. Jeśli poszkodowany nie reaguje na 

wołanie i potrząsanie za ramiona, oznacza to, że 

jest nieprzytomny i że należy wezwać pomoc.

Telefony alarmowe:
112 – europejski numer alarmowy,

999 – numer pogotowia ratunkowego,

998 – numer straży pożarnej,

997 – numer policji.

•  Jeśli są świadkowie zdarzenia: wskaż osobę 

mającą wezwać pomoc i przynieść defibrylator.

•  Jeżeli jesteś sam: 
– zadzwoń (najlepiej na 112),
– przedstaw się,

– powiedz, ile masz lat,

–  powiedz, gdzie się znajdujesz (miasto, ulica, 

nr domu, charakterystyczny punkt),

–  powiedz, co się stało,

–  powiedz, ilu jest poszkodowanych i w jakim 

są stanie,

– podaj swój numer telefonu,

–  nie rozłączaj się pierwszy!!!

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO 
lub resuscytacja) – zwiększa szansę przeży-

cia poszkodowanego do czasu przybycia wy-

specjalizowanego personelu medycznego. Po-

lega na cyklicznym wykonywaniu 30 uciśnięć 
klatki piersiowej i 2 wdechów ratowniczych 

przez ratownika u osoby, u której stwierdzono 

brak krążenia i oddechu.

Drugie ogniwo 
Łańcucha Przeżycia

30x
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Na resuscytację (dorosłego) składają się: 
1. Uciśnięcia klatki piersiowej
– Uciskaj środkową część klatki piersiowej.

–  Uciskaj mocno (głębokość uciśnięć 5-6cm). 

–  Uciskaj szybko (100-120 uciśnięć na minutę).

2. Udrożnienie dróg oddechowych
–  Z jamy ustnej poszkodowanego usuń wi-

doczne ciała obce.

– Odchyl głowę poszkodowanego do tyłu.

3. Wdechy ratownicze
–   Wykonaj 2 wdechy ratownicze (do uniesienia 

się klatki piersiowej) 1 wdech = 1 sekunda

Możesz przerwać RKO, gdy:
–  wykwalifikowany personel medyczny przej-

mie od Ciebie poszkodowanego, 

– poszkodowany odzyska własny oddech,

– Twoje bezpieczeństwo zostało zagrożone.

Defibrylator (AED  
– ang. Automated 
External Defibrilla-
tor) – jest to urzą-

dzenie umożliwiające 

wykonanie impulsu elek-
trycznego u poszkodowane-

go z zatrzymaniem krążenia 

spowodowanym specyficznym 

zaburzeniem rytmu serca. 

5-6cm 100-120/min

Trzecie ogniwo 
Łańcucha Przeżycia

Znak informuje, że tu
znajduje się defibrylator!
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Gdy AED zostanie dostarczone:
– przerwij RKO, 

–  uruchom urządzenie i postępuj zgodnie z in-

strukcjami głosowymi i świetlnymi wydawa-

nymi przez urządzenie,

–  naklej elektrody na odsłoniętą klatkę piersiową,

–  podczas analizy zadbaj o to, aby nikt nie do-

tykał poszkodowanego.

Gdy impuls jest zalecany przez defibrylator:
–  odsuń się i upewnij, że nikt nie dotyka po-

szkodowanego,

–  naciśnij migający przycisk wyzwalający im-

puls elektryczny,

–  rozpocznij resuscytację, zaczynając od 30 

uciśnięć, i prowadź ją do następnej analizy.

Gdy impuls nie jest zalecany przez defibrylator:
– kontunuuj resuscytację.

Jeżeli nieprzytomny poszkodowany oddycha:
– utrzymuj udrożnione drogi oddechowe,

– ułóż poszkodowanego w pozycji bocznej,

– kontroluj oddech co 1 minutę.

Jedna elektroda 
powinna znaleźć 
się po prawej 
stronie mostka 
poniżej obojczyka, 
nad sutkiem.

Znak informuje, że tu
znajduje się defibrylator!

Druga elektroda 
powinna znaleźć się 

po lewej stronie
 klatki piersiowej 
w linii środkowo-

-pachowej.



PIERWSZA POMOC

Pomoc służb ratowniczych wraz z  hospi-
talizacją – po przyjeździe służb ratowniczych 

zespół ratownictwa medycznego przejmuje 

poszkodowanego. Dokonuje zaawansowanych 

zabiegów medycznych i opiekuje się poszko-

dowanym w szpitalu.

Apteczka pierwszej pomocy – jest bardzo 

ważna. Kupując ją, należy zwrócić uwagę na 

jej wyposażenie oraz daty ważności.

Podstawowe wyposażenie apteczki pierw-
szej pomocy: 

– instrukcja pierwszej pomocy,

–  rękawiczki – udzie-

lając pierwszej po-

mocy, zawsze pa-

miętaj o własnym 

bezpieczeństwie. 

Załóż rękawiczki!
–  maseczka do oddechów ratowniczych  

– umożliwi Ci bezpieczne wykonywanie od-

dechów ratowniczych. Twoje bezpieczeń-

stwo jest bardzo ważne,

–  chusta trójkątna – najczęściej służy do za-

opatrzenia urazów kończyny górnej, np. zła-

mania, zwichnięcia,

–  opatrunki – gazy, kompresy – służą do 

osłonięcia rany lub skaleczenia przed środo-

Czwarte ogniwo 
Łańcucha Przeżycia

Maseczki do oddechów ratowniczych 
mogą różnie wyglądać.
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wiskiem zewnętrznym, zapobiegają dalsze-

mu zakażeniu,

–  bandaż – służy głównie do utrzymania opa-

trunku we właściwym miejscu, ale również 

do unieruchomienia zwichnięć, skręceń itp.,

– nożyk lub nożyczki,
– plastry z opatrunkiem i bez, 

–  folia NRC – służy do okrycia poszkodowa-

nego, aby zadbać o jego komfort termiczny.

Zależnie od przeznaczenia apteczki (samocho-

dowa, turystyczna, biurowa, domowa) we wła-

snym zakresie możemy wzbogacić jej wyposa-

żenie o dodatkowe elementy.

UWAGA! Nie należy trzymać leków w ap-
teczce!!! Mogą się szybciej przeterminować 

ze względu na miejsce i warunki przechowy-

wania.

fot. FOTOLIA (5), W
OŚP (3)

Apteczki pierwszej pomocy  
można kupić  
w sklepie SiemaShop 

www.siemashop.pl
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