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Ratowanie osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego 
jest obowiązkiem każdego człowieka nie tylko z moralnego, 
ale i  z prawnego punktu widzenia. Polskie prawo reguluje 
obowiązek udzielenia pierwszej pomocy w następujących ak-
tach prawnych:
•	 Kodeksie Karnym (art. 162),
•	 Kodeksie Wykroczeń (art. 93),
•	 Kodeksie Drogowym na podstawie ustawy prawo o ruchu 
drogowym (art. 44),
•	 ustawie o państwowym ratownictwie medycznym (art. 4).

Wyżej wymienione akty prawne nakładają na nas jako oby-
wateli naszego kraju pewne obowiązki, jednocześnie zwięk-
szając nasze uprawnienia w trakcie wykonywania czynności 
podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego 
zagrożenia zdrowotnego.

Ustawa o państwowym ratownictwie medycznym podaje 
też podstawowe definicje związane z zagadnieniami porusza-
nymi w niniejszym artykule, takie jak:

Pierwsza pomoc zdefiniowana jako zespół czynności po-
dejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego za-
grożenia zdrowotnego wykonywanych przez osobę znajdują-
cą się w miejscu zdarzenia, w tym również z wykorzystaniem 
wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych, 
oraz produktów leczniczych wydawanych bez przepisu leka-
rza dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej.

Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego określony jako 
stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim 
czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego 
bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie 
funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wy-
magający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności 
ratunkowych i leczenia.

Najdalej idące konsekwencje nie udzielenia pierwszej pomocy 
określono w § 1 art. 162 Kodeksu Karnego: „Kto człowiekowi 
znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebez-

pieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 
nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub 
innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do 
lat 3”. Jednocześnie w § 2 niniejszego artykułu ustawodawca za-
kłada, że: „Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, 
do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo 
w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze 
strony instytucji lub osoby do tego powołanej.”

Ustawa prawo o ruchu drogowym (Kodeks Drogowy) w art. 
44 zakłada, iż: (…) jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kie-
rujący pojazdem jest obowiązany ponadto: 1) udzielić niezbęd-
nej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać zespół ratownictwa 
medycznego i Policję (…). Konsekwencje niespełnienia tego 
przepisu określa Kodeks Wykroczeń, który w art. 93 § 1 prze-
widuje, iż: „Prowadzący pojazd, który, uczestnicząc w wypadku 
drogowym, nie udziela niezwłocznej pomocy ofierze wypadku 
podlega karze aresztu albo grzywny.” A także zgodnie z § 2 
orzeka się wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów.

W art. 4 ustawy o państwowym ratownictwie medycznym 
zapisano, iż: „Kto zauważy osobę lub osoby znajdujące się w sta-
nie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jest świadkiem zdarze-
nia powodującego taki stan, w miarę posiadanych możliwości 
i umiejętności ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań 
zmierzających do skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu 
podmiotów stawowo powołanych do niesienia pomocy oso-
bom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.” Wg zapisów 
przedmiotowej ustawy: „Osoba udzielająca pierwszej pomocy, 
kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz podejmująca medycz-
ne czynności ratunkowe korzysta z ochrony przewidzianej dla 
funkcjonariuszy publicznych”.

„Osoba, ta może poświęcić dobra osobiste innej osoby, 
inne niż życie lub zdrowie, a także dobra majątkowe w zakre-
sie, w jakim jest to niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia 
osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotne-
go”. (art. 5)
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„Osobie, która poniosła szkodę na mieniu powstałą w na-
stępstwie udzielania przez nią pierwszej pomocy, przysługuje 
roszczenie o naprawienie tej szkody od Skarbu Państwa re-
prezentowanego przez wojewodę właściwego ze względu na 
miejsce powstania szkody” (art. 6).

Nie mam zamiaru nikogo straszyć konsekwencjami nie 
udzielenia pomocy, chcę jedynie uświadomić, że takie regula-
cje prawne istnieją. Pragnę także zwrócić uwagę, iż nie można 
nas ukarać za to, że chcieliśmy komuś pomóc – o ile przestrze-
gamy zasad udzielania pierwszej pomocy i nie przekraczamy 
swoich uprawnień – w wyniku, czego doszło do wystąpienia 
powikłań u ratowanej osoby. Należy pamiętać, iż największą 
szkodę może przynieść nam i poszkodowanemu zaniechanie 
podjęcia czynności ratowniczych.

Cykl artykułów, który rozpoczyna niniejsza publikacja, 
ma na celu przypomnienie zasad udzielania pierwszej pomocy 

Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy

Określ rodzaj zdarzenia

1. Dokonaj oceny sytuacji:

Określ rozległość miejsca zdarzenia

2. Zapewnij bezpieczeństwa sobie i poszkodowanym:

W przypadku 
zdarzenia na drodze 

przed podejściem 
do poszkodowanego 

włóż kamizelkę 
odblaskową, postaw 
trójkąt ostrzegawczy 

w odległości 
przewidzianej 
przez kodeks 

ruchu drogowego.

Włóż rękawiczki 
jednorazowe.

3. Oszacuj ilość poszkodowanych.

4. Przeprowadź wstępną ocenę stanu poszkodowanych.

5. W razie konieczności powiadom wyspecjalizowane służby: 
Policję, Państwową Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe (112, 997, 998, 999).

6. Przystąp do udzielenia pierwszej pomocy 
– zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w dalszej części niniejszego opracowania.

Nie wchodź do 
miejsc, gdzie 

istnieje ryzyko 
zawalenia, pożaru 
lub podejrzenie 

skażenia chemicznego.

W przypadku 
urazów 

spowodowanych 
przez porażenie 
prądem wyłącz 
źródła zasilania.

w stanie nagłego zagrożenia, zapoznanie z nowymi trendami 
(rok 2015 jest rokiem w którym Polska Rada Resuscytacji uak-
tualni algorytm postępowania w nagłym zatrzymaniu oddechu 
i krążenia) i przełamane niektórych kontrowersyjnych mitów 
na ten temat.

Przed omówieniem szczegółowego sposobu postępowania 
ratunkowego należy przypomnieć najważniejszą zasadę, której 
należy bezwzględnie przestrzegać w trakcie ratowania osoby 
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, która brzmi nastę-
pująco:

Zadbaj o własne bezpieczeństwo, bezpieczeństwo 
poszkodowanego oraz świadków zdarzenia. 

Pamiętaj, że od podjętych przez ciebie działań zależy 
życie i zdrowie twoje i poszkodowanych.
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Okres zimowy sprzyja urazom narządu ruchu, w związku 
z powyższym rozpoczniemy cykl artykułów od przypomnienia 
zasad postępowania w przypadku: skręceń, zwichnięć i  zła-
mań – najczęściej występujących urazów dotyczących układu 
kostno-stawowego człowieka.

Skręcenia i zwichnięcia
Skręcenie (distorsio) –  jest to zamknięte uszkodzenie stawu 
spowodowane jego gwałtownym rozciągnięciem lub wykrę-
ceniem, skutkujące urazem torebki stawowej i więzadła.
Zwichnięcie (luxatio) – to całkowite przemieszczenie wzglę-
dem siebie powierzchni stawowych, prowadzące do rozerwania 
elementów stabilizujących staw, takich jak torebka stawowa 
i więzadła.

Typowe objawy ww. obrażeń to:
•	 obrzęk (oedema),
•	 zasinienie (haematoma),
•	 ból (dolor) samoistny, uciskowy i przy ruchach,
•	 dodatkowo w przypadku zwichnięcia: zniekształcenie ob-
rysu stawu oraz brak ruchów czynnych.

Pierwsza pomoc polega na:
•	 lokalizacji i odsłonięciu miejsca urazu,
•	 pozostawieniu poszkodowanego w spoczynku (pacjent nie 
może chodzić na chorej kończynie),
•	 wyeliminowaniu lub ograniczeniu do minimum ruchów 
w obrębie stawu objętego urazem (może to spowodować uszko-
dzenie nerwów i naczyń!),
•	 wykonaniu doraźnego unieruchomienia stawu (w przypad-
ku zwichnięcia w pozycji zastanej, natomiast w razie skręcenia 
w pozycji zbliżonej do fizjologicznej)
•	 unieruchomieniu kończyny zgodnie z zasadą Potta obejmu-
jące sąsiadujące kości. W przypadku:
1) stawu skokowego oznacza to unieruchomienie stopy w sto-
sunku do podudzia;
2) kolana: podudzia względem uda;
3) barku: ramienia względem tułowia,
3) zwichnięcie stawu biodrowego przez obandażowanie mied-
nicy i obu kończyn.
unieruchomienie należy wykonać przy użyciu chusty trójkątnej, 
szyny ortopedycznej tzw. Kramera oraz bandaża elastycznego. 
W przypadku ich braku, unieruchomienia można dokonać 
używając dostępnych na miejscu zdarzenia przedmiotów np. 
szalika, kawałków kartonu, patyka, parasola, itp.,
•	 w miarę możliwości działaniu przeciwbólowym i przeciwo-
brzękowym, czyli podaniu leków dostępnych bez recepty i za-
stosowaniu: zimnego okładu i uniesieniu kończyny powyżej 
poziomu serca.

Złamania
Złamanie ( fraktura) – jest to całkowite lub częściowe przerwa-
nie ciągłości kości, a także towarzyszące temu rozdarcie okost-

nej, wylew krwawy, zastój krwi żylnej i chłonki, uszkodzenie 
przyległych stawów i mięśni z zaburzeniami ich fizjologicznej 
równowagi spowodowane przyłożeniem siły urazowej prze-
kraczającej granice wytrzymałości kości.

Rodzaje złamań:
Podział ze względu na obecność kontaktu złamanej kości 
z otoczeniem:
•	 zamknięte – dochodzi do uszkodzenia kości bez naruszenia 
ciągłości skóry;
•	 otwarte – złamaniu towarzyszy widoczna rana, a odłamki 
kości przebijają skórę.
Podział ze względu na obecność dyslokacji:
•	 bez przemieszczenia, gdy nie dochodzi do przemieszczenia 
odłamów (tzw. złamania typu „zielonej gałązki”);
•	 z przemieszczeniem dochodzi do przemieszczenia odła-
mów.
Najczęściej występujące typy złamań ze względu na wiek po-
szkodowanych:
•	 u dzieci: złamania typu „zielonej gałązki”, gdzie z powodu 
grubej okostnej nie dochodzi do przemieszczeń nawet gdy ma 
miejsce całkowite złamanie kości.
•	 u osób dorosłych: złamania kości przedramienia, udowej, 
miednicy (wypadki motocyklowe), złamania kości kręgosłupa 
(skoki i/lub upadki z wysokości), złamania żeber.
•	 u seniorów: złamania szyjki kości udowej

Typowe objawy złamania to:
•	 deformacja w obrębie miejsca urazu (deformatio),
•	 patologiczne ułożenie (positiopathologica),
•	 tarcie odłamów (crepitatio),
•	 otwarta rana z widocznymi odłamkami kości przy złama-
niu otwartym,
•	 ruchomość patologiczna (mobilitasanormalis),
•	 obrzęk (oedema),
•	 zasinienie (haematoma),
•	 ubytek funkcji ( functiolaesa) – brak ruchomości,
•	 ból (dolor) samoistny, uciskowy i przy ruchach (często 
o szczególnie dużym natężeniu).
Mogą wystąpić także objawy ogólnoustrojowe: przyspieszenie 
tętna, oddechu, spadek ciśnienia, utrata świadomości, wstrząs 
urazowy, zator, niedowład.

Pierwsza pomoc w złamaniach to w szczególności:
•	 dokonanie oceny ogólnego stanu poszkodowanego,
•	 zlokalizowanie i odsłonięcie miejsca urazu (jeśli jest to moż-
liwe)
•	 działanie przeciwbólowe i przeciwobrzękowe
•	 zaopatrzenie złamania otwartego jałowym opatrunkiem 
osłaniającym (bez odprowadzania sterczących elementów 
kości do wnętrza rany) lub opatrunkiem uciskowym w przy-
padku krwawienia
•	 wykonanie unieruchomienia odpowiednio do okolicy urazu 
zgodnie z zasadą Potta
•	 nie należy zmieniać pozycji uszkodzonej kończyny,
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•	 dbałość o spokój i komfort termiczny poszkodowanego
•	 rozważenie wezwania pomocy medycznej, obserwuj po-
szkodowanego.

Ogólne zasady unieruchamiania złamań:
Dotyczące obrażeń kończyn – należy niezwłocznie po stwier-
dzeniu obecności obrażeń wykonać:
•	 usunąć wszystkie elementy (obuwie, zegarek, biżuteria) które 
mogę w miarę narastania obrzęku powodować ograniczenie 
krążenia w kończynie,
•	 wykonać stabilizację kończyny w pozycji zbliżonej do fi-
zjologicznej w razie braku możliwości w pozycji zastanej przy 
użyciu wyrobów medycznych np. szyny ortopedycznej typu 
Kramera lub Sam splinti, bandaża lub w przypadku ich braku 
należy użyć dostępnych na miejscu zdarzenia przedmiotów 
stosując obłożenie sztywnymi przedmiotami, takimi jak: pa-
tyk, deska, zrolowany koc czy części garderoby które dopasu-
ją się do kształtu kończyny. Dodatkowo zaleca się stabilizację 
bocznych powierzchni kończyny aby uniemożliwić jej ruchy 
na boki.
•	 dostosować unieruchomienie do uszkodzonej kończyny, tak 
aby obejmowało ono staw powyżej i poniżej miejsca złamania 
(zasada Potta)
•	 bandażować szynę/przedmiot sztywny do uszkodzonej koń-
czyny od części dystalnej do proksymalnej,
•	 stosować unieruchomienie anatomiczne polegające na po-
łączeniu uszkodzonej części ciała ze zdrową. Kończyny górne 
unieruchamia się do tułowia a dolne jedna do drugiej w przy-
padku palców łączy się złamany palec ze zdrowym,
•	 kontrolować na uszkodzonej kończynie tętno, jego brak jest 
bezwzględnym wskazaniem do jak najszybszego transportu 
poszkodowanego do placówki medycznej.

Dotyczące obrażeń obojczyka:
•	 ułóż rękę poszkodowanego w poprzek klatki piersiowej tak 
aby jego dłoń sięgnęła do przeciwległego obojczyka następnie 
unieruchom rękę w tej pozycji przy użyciu chusty trójkątnej 
lub poły swetra, czy płaszcza.

Dotyczące żeber:
•	 nie należy stosować żadnych unieruchomień, czy stabilizacji 
żeber (za wyjątkiem wiotkiej klatki piersiowej)
•	 nie należy bandażować klatki piersiowej (profilaktyka nie-
dodmy płuc).

Dotyczące obrażeń kręgosłupa/miednicy:
•	 przy złamaniach kręgosłupa oraz miednicy staraj się, do 
momentu przybycia pomocy medycznej, jak najmniej ingero-
wać w położenie poszkodowanego, jeśli jednak zaistnieje taka 

konieczność poszkodowany powinien mieć zabezpieczoną szyję 
(kołnierz, koc, poduszka), poszkodowany powinien leżeć na 
płaskiej twardej powierzchni
•	 przy podejrzeniu obrażeń kręgosłupa szyjnego należy do 
chwili pojawienia się zespołu ratownictwa medycznego sto-
sować ręczną stabilizację głowy i szyi (bez ich rotacji).
Pamiętaj, należy wezwać pomoc medyczną zawsze, gdy masz do 
czynienia ze złamaniem otwartym lub jeśli złamanie dotyczy du-
żych kości oraz gdy transport poszkodowanego własnym środ-
kiem jest utrudniony lub mógłby pogorszyć jego stan.
Jednakże należy pamiętać, iż nie każdy poszkodowany musi 
być transportowany do szpitala przez zespół ratownictwa me-
dycznego.

Inne ważne uwagi:
•	 Jeśli nie jesteś w stanie jednoznacznie zdiagnozować ro-
dzaj urazu (skręcenie, zwichnięcie, złamanie) postępuj tak 
jak przy złamaniu!
•	 Ruch powoduje zwiększenie przepływu krwi przez uszkodzo-
ne części co zwiększa obrzęk stąd wskazany spoczynek!
•	 Zimne okłady z lodu lub opatrunki chłodzące stosować nie 
dłużej niż 30 minut. Po tym czasie może dojść do odmrożenia 
lub uszkodzenia nerwów!
•	 Pamiętaj aby opatrunek uciskający z bandaża elastyczne-
go zakładać poniżej urazu i kierować się okrężnymi ruchami 
w górę zmieniając ucisk, tak aby największy był w miejscu 
urazu. Czas utrzymania opatrunku to 18–24 godziny. Takie 
postępowanie dotyczy skręceń!
•	 Jeśli podejrzewasz złamanie, nie unoś kończyny!
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