
Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym  

Temat do zrealizowania w dniu 02.06.2020 r.  

Temat: Udzielanie I-ej pomocy - ćwiczenia 

1.Ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej  

2.Wykonywanie resuscytacji krążeniowo - oddechowej 

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

jpacuszka@op.pl  w terminie do 05.06. 2020 r. Zadanie będzie ocenione. 

POZYCJA BEZPIECZNA BOCZNA (POZYCJA BOCZNA USTALONA) 

 Pozycja bezpieczna jest właściwą pozycją dla osoby nieprzytomnej, umożliwiającą 

prawidłowe oddychanie i zapobiegającą zachłyśnięciu się lub zakrztuszeniu wymiocinami. 

Ułożenie kończyn zapewnia stabilne i wygodne położenie całego ciała. Ułóż ofiarę w tej 

pozycji, po upewnieniu się, że oddycha normalnie i po opatrzeniu widocznych urazów. Nie 

stosuj tej pozycji, jeśli podejrzewasz uraz pleców lub kręgosłupa. Ułożenie to stosuje się 

wówczas, gdy znajdziemy poszkodowanego nieprzytomnego, który oddycha i ma zachowaną 

pracę serca a także po prawidłowo przeprowadzonej reanimacji lub nieskutecznej pomocy 

w przypadku omdlenia. Ułożenie: - należy oczyścić jamę ustną ratowanego z wszelkich 

zanieczyszczeniach, usuwając także sztuczną szczękę, - ręce ułożyć wzdłuż tułowia 

ratowanego, - zgiąć nogę bliższą ratownika w kolanie i stopę podsunąć pod staw kolanowy 

nogi wyprostowanej, - nogę zgiętą odepchnąć od siebie wykorzystując zasadę dźwigni tak, 

aby pośladki poszkodowanego uniosły się, wówczas włożyć pod pośladek rękę bliższą 

ratownikowi, pamiętając o wyprostowanych palcach ręki, - ciągnąć nogę zgiętą do siebie - 

ratownik powoduje przetoczenie się poszkodowanego na bok (należy to robić powoli 

obserwując głowę ratowanego, - łapiąc za nadgarstek i staw barkowy rękę, na której leży 

ratowany wyciągamy od ratownika, - odginamy głowę do tyłu, aby udrożnić drogi 

oddechowe, - rękę, która spoczywa za ratowanym zginamy w łokciu i przesuwamy jej dłoń 

do twarzy ratowanego, - dłoń przy głowie układamy tak, aby głowa nie spoczywała na 

dłoni, a mianowicie kciuk powinien trafić pod brodę, a reszta palców przy policzku; 

ułożenie to powoduje niezmienną pozycję głowy, - nogę, która jest wyprostowania należy 

zgiąć w kolanie i ułożyć ją przy już zgiętej, bliżej przy ratowniku, - należy sprawdzać co 2 - 3 

minuty tętno i oddech. 

Wykonywanie resuscytacji krążeniowo - oddechowej 

Na poniższej stronie internetowej pokazano i omówiono to zagadnienie. 

https://www.ppoz.pl/ratownictwo-medyczne/939-resuscytacja-krazeniowo-oddechowa-dorosli 
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