
Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Temat do zrealizowania w dniu 28.05.2020 r.  

Temat: Pierwsza pomoc w przypadku zatruć. 

1.Ogólne zasady dotyczące postępowania w przypadku zatruć 

2.Postępowanie w przypadku zatrucia tlenkiem węgla 

 Opisać krótko poszczególne punkty ,wykonać fotografię powyższej notatki i przesłać na adres: 

jpacuszka@op.pl w terminie do 29.05. 2020 r. Zadanie będzie ocenione.  

Pierwsza pomoc w przypadku zatrucia 

Ogólne zasady dotyczące pierwszej pomocy w przypadku zatruć: 

● zadbaj o własne bezpieczeństwo – szczególnie istotne jest to w przypadku jednoczesnego 
zatrucia więcej niż jednej osoby, 

● przerwij wchłanianie trucizny, 
● sprawdź, czy zatruty jest przytomny i czy oddycha – postępuj zgodnie z algorytmem BLS, 
● wezwij pomoc, 
● spróbuj zidentyfikować truciznę, 
● nie zostawiaj poszkodowanego samego, 
● dalsze działania, czyli podawanie odtrutek oraz przyspieszanie wydalania trucizny należy 

zostawić lekarzom. 
Zapamiętaj! 
Odtrutką, którą możesz bezpiecznie zastosować jeszcze przed przybyciem służb ratunkowych, 
jest tlen zawarty w powietrzu. Stosuje się go w przypadku trucizn (np. tlenek węgla, dym) 
wprowadzanych do organizmu przez układ oddechowy. 

Zatrucie tlenkiem węgla (CO) 

Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie trującym, bezwonnym, bez koloru 
i smaku. Jest on więc praktycznie niewyczuwalny dla człowieka. Dostaje się do organizmu przez 
układ oddechowy, po czym jest wchłaniany do krwiobiegu, gdzie hemoglobina łączy się z nim, 
zamiast z tlenem. Uniemożliwia to prawidłowe rozprowadzanie tlenu w organizmie. 

Ciekawostka 
Dlaczego tlenek węgla uniemożliwia rozprowadzenie tlenu po organiźmie? 

Tlenek węgla łączy się z hemoglobiną 256 razy silniej niż tlen, w wyniku czego traci ona zdolność 
przenoszenia tlenu. 

Czad powstaje w wyniku niepełnego spalania (tj. spalania przy niedostatecznej ilości tlenu) 
substancji zawierających węgiel (np. drewno, benzyna, ropa, węgiel, nafta, propan, gaz ziemny, 
gazy przemysłowe itd. 

https://epodreczniki.pl/a/pierwsza-pomoc-w-przypadku-zatrucia/DL0NpKmNk#DL0NpKmNk_pl_main_concept_2
https://epodreczniki.pl/a/pierwsza-pomoc-w-przypadku-zatrucia/DL0NpKmNk#DL0NpKmNk_pl_main_concept_3


Najczęstsze przyczyny zatruć tlenkiem węgla: 

● brak wentylacji lub niewystarczająca wentylacja w pomieszczeniach, w których znajdują 
się urządzenia grzewcze (np. zaklejanie kratek wentylacyjnych); 

● brak dostatecznej ilości tlenu w pomieszczeniu, spowodowany np. szczelnością okien, 
niedrożnymi otworami w drzwiach do łazienki czy kuchni; 

● tzw. ujemny ciąg, czyli cofanie się gazów (dymu) do pomieszczenia; 
● niedrożność, uszkodzenia czy pęknięcia kominów; 
● obecność spalin silników samochodowych w niewłaściwie wentylowanych 

pomieszczeniach. 
Niewinny płomień gazu może stać się śmiertelnie niebezpieczny, gdy w jego otoczeniu będzie 
zbyt mało tlenu 

Typowe objawy zatrucia tlenkiem węgla: 

● ból i zawroty głowy, 
● tętnienie w skroniach, 
● szum w uszach, 
● osłabienie słuchu, 
● duszność, 
● postępujące zobojętnienie, 
● nudności, 
● wymioty, 
● wrażenie ciemności, 
● trudności z oddychaniem, 
● senność. 

Ważne! 
Osłabienie, znużenie i senność, jakie czuje zatruty, a także zaburzenia orientacji, widzenia 
i zdolności oceny zagrożenia powodują, że staje się on bezbronny i nie potrafi sam sobie pomóc. 

Udzielając pierwszej pomocy w przypadku zatrucia tlenkiem węgla, nie zapominaj o swoim 
bezpieczeństwie. Przerwij działanie trucizny, a następnie: 

● natychmiast zapewnij dopływ świeżego powietrza: 
o otwórz okna i drzwi, by z pomieszczenia usunąć truciznę; 
o jak najszybciej wynieś poszkodowanego na świeże powietrze; 

● jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze poszkodowany nie oddycha, niezwłocznie 
wezwij służby ratunkowe i rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową; 

● jeżeli poszkodowany oddycha, ale jest nieprzytomny, ułóż go w pozycji bocznej 
bezpiecznej, a następnie wezwij służby ratunkowe. Pamiętaj o kontrolowaniu oddechu do 
czasu przyjazdu służb ratunkowych. 

Zapamiętaj! 
Tlenek węgla jest lżejszy od powietrza i dlatego gromadzi się głównie pod sufitem. Udzielając 
pierwszej pomocy, staraj się trzymać głowę jak najniżej i pamiętaj, że przy jego dużych 
stężeniach wystarczy kilka wdechów, by stracić przytomność. 
Łazienka, podczas kąpieli dzieci, kobieta zakleja kawałkiem kartonu kratkę wentylacyjną 
ponieważ dzieci uskarżają się na zimno. Zmiana ujęcia, czarna plansza z napisem Dzień 
później. Ujęcie kranu z lecącą wodą następnie ujęcie obicia w lustrze golącego się 
mężczyzny. Zmiana ujęcia na zbliżenie włączającego się bojlera gazowego oraz odchodzącej 



od niego aluminiowej rury wentylacyjnej. Zmiana ujęcia na ciągle zaklejoną kratkę 
wentylacyjną. Zmiana ujęcia, do umywalki wpada upuszczona maszynka do golenia, 
mężczyzna traci przytomność i upada na podłogę. Do łazienki wchodzi kobieta i widząc 
mężczyznę na podłodze klęka przy nim próbując go ocucić. Bez powodzenia. Wybiega 
z łazienki i po chwili przybiega z telefonem. Kuca przy mężczyźnie i klepiąc go jedną ręką po 
twarzy, drugą wybiera w telefonie numer 112. Następnie zakręca wodę i w tym momencie jej 
też robi się słabo. Upada na podłogę obok mężczyzny. Zmiana ujęcia, czarna plansza 
z napisem A powinno być inaczej. Ujęcie kranu z lecącą wodą następnie ujęcie obicia 
w lustrze golącego się mężczyzny. Zmiana ujęcia, do umywalki wpada upuszczona maszynka 
do golenia, mężczyzna traci przytomność i upada na podłogę. Do łazienki wchodzi kobieta 
i widząc mężczyznę na podłodze kuca przy nim próbując go ocucić, ale tylko przez chwilę. 
Zakręca wodę, zamyka zawór odcinający dopływ gazu do bojlera i wybiega z łazienki. Sięga 
po telefon leżący na parapecie w innym pokoju, wybiera numer 112 i rozmawiając 
z dyspozytorem wychodzi z mieszkania na korytarz, zostawiając otwarte drzwi. Kończy 
rozmowę, puka do sąsiada, rozmawia z nim i oboje wracają do jej mieszkania. Przeciągają 
nieprzytomnego mężczyznę z łazienki do pokoju, sąsiad sprawdza oddech nieprzytomnego, 
kobieta otwiera okno. Zmiana ujęcia na sekwencję złożoną ze scen zakręcania wody, 
odcinania gazu i wynoszenia. Obraz przyciemniony, na jego tle napisy: Pamiętaj o swoim 
bezpieczeństwie. Przerwij dopływ trucizny, zakręć gaz, otwórz drzwi lub okno i wynieś 
poszkodowanego na zewnątrz. Wezwij służby ratunkowe. 
Instrukcja: Pierwsza pomoc w przypadku zatrucia tlenkiem węgla 
Krok 
Oceń miejsce zdarzenia pod kątem bezpieczeństwa. 
Krok 
Zapewnij poszkodowanemu dopływ świeżego powietrza (otwórz okna i drzwi, wynieś go na 
zewnątrz itp.). 
Krok 
Przeprowadź kontrolę funkcji życiowych. 
Krok 
Wezwij pogotowie ratunkowe. 
Krok 
Jeśli poszkodowany oddycha – ułóż go w pozycji bocznej i kontrolując oddech, zaczekaj na 
przyjazd ambulansu. 
Krok 
Jeżeli poszkodowany nie oddycha – rozpocznij RKO. 
 


