
APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- apteczka domowa 

- apteczka samochodowa 

- apteczka pierwszej pomocy na wyjazd rodzinny 

- apteczka obozowa 

 - apteczka na wyjście w góry 

 - apteczka w zakładzie pracy 

Zawartość apteczki jest różna w zależności od jej przeznaczenia. Powinna być w widocznym miejscu 
i na bieżąco sprawdzana i uzupełniana. 



RANY – ZRANIENIA – SKALECZENIA – OTARCIA 

Określenia opisujące urazy mechaniczne spowodowane działaniem różnych przedmiotów i zadane 
z różną siłą   - najczęściej przerwania ciągłości skóry, a czasami również głębiej położonych tkanek 
i narządów (mięśni, nerwów czy naczyń krwionośnych).  
 
 

 Oceniając ranę bierzemy pod uwagę: 
 

-Umiejscowienie 
-Wielkość 
-głębokość 

 

 

RODZAJE RAN 

 

         

− cięte 

− kłute 

− szarpanie 

− miażdżone 

− postrzałowe 

− tłuczone 

− kąsene  

− rąbane 
 
Każdy rodzaj ran ma charakterystyczny wygląd oraz unikalne cechy, odróżniające je od pozostałych. 
Trzeba jednak zaznaczyć, że nierzadko rany powstają w wyniku zadziałania kilku czynników i trudno 
je dopasować do konkretnego rodzaju.  
 

PODZIAŁ KRWOTOKOW ZE WZGLĘDU NA USZKODZENIE NACZYŃ 

KRWIONOŚNYCH: 

 

KRWAWIENIE KRWOTOK ŻYLNY KRWOTOK TĘTNICZY 

Małe naczynia krwionośne, 

żylne i miąższowe 

Żyły-krew koloru 

ciemnoczerwonego (brak tlenu, 

zawartość CO2).Wypływa 

jednostajnie w zależności od 

wielkości rany 

Tętnice – krew jasna, żywo 

czerwona, zawartość tleu. 

Wypływa pulsacyjnie 

 

 

PODZIAŁ KRWOTOKÓW ZE WZGLĘDU NA GROMADZENIE SIĘ KRWI: 

 

• krwotok zewnętrzny – jest łatwy do rozpoznania i dobrze widoczny, ponieważ krew 

wypływa z rany bezpośrednio na zewnątrz; objawami ogólnymi krwotoku są: bladość skóry, 

zimny pot, przyspieszenie akcji serca, ogólne osłabienie, szum w uszach i niepokój, 

a w przypadkach dużego krwotoku – wstrząs i utrata przytomności; 

• krwotok wewnętrzny – w takiej sytuacji nie widać krwi, ponieważ wylewa się ona 

wewnątrz ciała człowieka; można go rozpoznać tylko po ogólnych objawach krwotoku, 



które są identyczne jak w przypadku krwotoku zewnętrznego. 

 

PIERWSZA POMOC W PRZYPADKU ZRANIENIA 

• osłonięcie rany przed światem zewnętrznym – uszkodzona skóra stanowi otwarte wrota dla 

drobnoustrojów chorobotwórczych; 

• zatamowaniu krwotoku – człowiek posiada ograniczoną ilość krwi, która pełni wiele bardzo 

ważnych funkcji; znaczna jej utrata stanowi zagrożenie zdrowia i życia osoby 

poszkodowanej. 

Małe krwawienia nie wymagają zwykle specjalistycznej pomocy i ustępują samoistnie. Taką ranę 

należy przemyć chłodną, bieżącą wodą lub wodą utlenioną, a następnie nałożyć opatrunek 

osłaniający, który zabezpieczy ranę przed zabrudzeniem. 

 

W odróżnieniu od krwawień, krwotoki muszą być natychmiast zatamowane, ponieważ 

w przeciwnym razie może dojść do wstrząsu i śmierci w wyniku wykrwawienia. Ran tych nie 

przemywamy, tylko zakładamy opatrunek uciskowy. 

Opatrunek uciskowy – opatrunek mający na celu zatamowanie krwawienia. Zakłada się go 

używając jałowej gazy (lub innego materiału niekłaczkującego) oraz bandaża dzianego. Istotą 

opatrunku uciskowego jest wywarty ucisk na ranę - powoduje to zmniejszenie krwawienia wskutek 

zamknięcia naczyń krwionośnych. Jako usztywniacza można użyć zrolowanego bandaża, płaskiego 

kamienia itp.  

Znajduje zastosowanie np. przy krwotokach, amputacjach.  

 

W sytuacjach, gdy nie możemy założyć opatrunku uciskowego (amputacja czy krwotok w wyniku 

złamania otwartego kości), należy założyć opaskę uciskową, którą można wykonać np. z chusty 

trójkątnej i kawałka drewna. Zakłada się ją powyżej zranienia, starając się, aby nie uciskała stawów. 

 

Opaska uciskowa 

 

Według najnowszych wytycznych Europejskie Rady Resuscytacji opaskę uciskową stosujemy tylko 

w specyficznych sytuacjach: wypadku masowego, amputacji, zmiażdżenia. Zakłada się ją 

około 5 centymetrów powyżej miejsca krwotoku, ale nigdy poniżej łokcia lub kolana, 

ponieważ w tym przypadku tętnica wejdzie pomiędzy dwie kości i opaska nie zadziała 

właściwie. Po założeniu opaski należy zanotować godzinę i zapisać ją na kartce umieszczonej 

w pobliżu opatrunku. 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gaza_(medycyna)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Banda%C5%BC
https://pl.wikipedia.org/wiki/Naczynia_krwiono%C5%9Bne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krwotok
https://pl.wikipedia.org/wiki/Amputacja
https://epodreczniki.pl/a/pierwsza-pomoc-w-przypadku-krwotoku/DVDztwv2I#DVDztwv2I_pl_main_concept_1


WSTRZĄS 

Wstrząs stanowi bezpośrednie zagrożenie życia poszkodowanego. Występuje w momencie 

dysproporcji między zapotrzebowaniem, a zaopatrzeniem w tlen poszczególnych narządów, 

zwłaszcza serca, płuc i mózgu. Najczęstszą przyczyną wstrząsu jest niedobór krwi spowodowany 

krwotokiem. 

Objawy wstrząsu to przede wszystkim: 

• blada, zimna skóra pokryta potem, 

• pragnienie i suchość w ustach, 

• osłabienie, 

• lęk, 

• zaburzenia świadomości. 

Udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanemu z objawami wstrząsu polega na zatamowaniu 

wszystkich krwotoków i krwawień, ułożeniu poszkodowanego w pozycji przeciwwstrząsowej i jak 

najszybszym wezwaniu służb ratunkowych. 

 

 

CIAŁO OBCE W RANIE 

 

Jeżeli w ranie utkwiło jakieś ciało obce (np. kawałek metalu, drewna, pręt itp.), nie wyciągaj go 

z rany! Ciało obce wbite w  ciało człowieka działa jak korek: uciska uszkodzone naczynia 

krwionośne i tamuje krwawienie. Jego nieumiejętne usunięcie grozi silnym krwotokiem 

i możliwością urazu nieuszkodzonych dotychczas naczyń krwionośnych i nerwowych 

sąsiadujących z ciałem obcym. Dlatego wokół ciała obcego ułóż jałową gazę, ustabilizuj je poprzez 

obłożenie z obu stron opatrunkami (np. zrolowanymi bandażami) i zabandażuj ranę wraz z ciałem 

obcym. 

 

 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/pierwsza-pomoc-w-przypadku-krwotoku/DVDztwv2I#DVDztwv2I_pl_main_concept_2


KRWAWIENIE Z NOSA 

 

- posadzić poszkodowanego z tułowiem do przodu, 

- wyczycśić nos 

- uciskać skrzydełka nosa 

- zimny kompres na kark 

 

WAŻNE – nie odchylamy głowy do tyłu, krew spływająca do żołądka powoduje odruch wymiotny, 

może to prowadzić do zakrztuszenia krwią lub zachłyśnięcia treścią żołądkową. 

 

 

 

OPRACOWANO Z WYKORZYSTANIEM: 

 

https://epodreczniki.pl/a/tamowanie-krwotoku/DXnX0vEFV 

 

 


