
 Codzienne życie w domu czy w szkole przynosi czasami drobne nieprzyjemne zdarzenia w wyniku których np. 
doznajemy małych urazów czy odczuwamy słabość. O takich wypadkach opowiadała nam w lutym szkolna pielęgniarka  
PANI ANNA SZYSZKOWSKA. Podkreślała, że zwykle nie są to sprawy bardzo poważne, więc warto pamiętać, by 
 

NIE WPADAĆ W PANIKĘ ! 
 

  Pani Ania Szyszkowska udzieliła nam kilku cennych porad odnośnie pierwszej pomocy poszkodowanym 
w przypadku omdleń, krwawienia z nosa, skaleczeń, zachłyśnięć czy zadławień. Wskazówek słuchaliśmy z uwagą 
tym bardziej, że wkrótce wybieraliśmy się na wycieczkę na Tropikalną Wyspę koło Berlina.  
 Jednym z najczęstszych zdarzeń, z którymi spotyka się szkolna pielęgniarka, jest KRWAWIENIE Z 
NOSA. I tu bardzo często wpadamy w panikę. Zamiast spokojnie zareagować, często biegniemy z zadartą głową 
przez pół szkoły do pani Ani, znacząc po drodze „szlak” kroplami krwi. A tymczasem wystarczy: 
- ucisnąć skrzydełka nosa i oddychać ustami, 
- lekko opuścić głowę. 
Potem można zrobić na nos lub kark zimny okład z namoczonej chusteczki. 
 
 Zdarza się nam także doznać SKALECZENIA CZY UKŁUCIA. W przypadku gdy zdarzy si ę to np. na 
palcu, należy go unieść do góry, aby zmniejszyć dopływ krwi, ucisnąć ranę, a potem ją po prostu umyć wodą i zwy-
kłym mydłem. Nie ma nawet konieczności stosowania wody utlenionej.  W sytuacji gdy potrzebna jest interwencja 
pielęgniarki, stosuje ona najczęściej okład z gazy, ewentualnie zasypkę np. dermatol, a potem plaster. Gdy chcemy 

sami zabezpieczyć ranę, nie stosujmy chusteczki 
higienicznej, bo przyklei się ona do skaleczenia. Ważne jest, 
aby po urazie nie trzymać kończyny w pozycji opuszczonej, 
bo krwawienie będzie większe.   

W   warunkach domowych możemy być narażeni na 
POPARZENIA np. gorąca herbatą.  I tu bardzo ważne jest, 
by przemywać je tylko zimną wodą, nie przekłuwać bąbli! 
Z poważniejszymi poparzeniami udajemy się do lekarza.                                          

 

OMDLENIE - to sytuacja, która dość często się 
zdarza.  Jeśli czujemy, iż jest nam słabo, należy usiąść 
najlepiej przy ścianie. Wtedy jeśli zemdlejemy, nie 
uderzymy się mocno upadając. Siedząc, dobrze jest 
rozsunąć lekko kolana i miedzy nimi  spuścić głowę. 
Sprawimy wtedy, że nasz mózg będzie lepiej ukrwiony.  
Jeśli jesteśmy w zamkniętym pomieszczeniu, należy zadbać 
o otwarcie okna, przewietrzenie sali.  Dobrze także wyjść z 
osobą mdlejącą na świeże powietrze i dać jej napić się wody. 
 Czasami omdlenie jest wynikiem spadku poziomu cukru – 
wtedy należy podać np. słodki sok.  
 

 Bardzo niebezpiecznym zdarzeniem może być 
natomiast ZACHŁY ŚNIĘCIE LUB ZADŁAWIENIE.  
Powinniśmy postarać się, by poszkodowany zaczął kaszleć. 
Jeśli to nie daje efektu, należy stanąć za ratowanym nieco z 
boku, pochylić go mocno do przodu i uderzyć 5 razy między 
jego łopatki. Drugą metodą jest uciskanie podbrzusza dłońmi 
ułożonymi w kształcie łódeczki. Trzeba wykonać gwałtowny 
ruch pięścią do wewnątrz i ku górze. To powinno sprawić, że 
ciało obce się przemieści i zostanie po prostu wyplute. 
 Na koniec pani Ania przypomniała podstawowe zasady 
zachowania wobec osoby, która straciła przytomność. 
Spotkanie było pożyteczne i bardzo pouczające. Znajomość 
udzielenia pierwszej pomocy  powinna być obowiązkiem 
każdego człowieka. 
                                                                                       Oliwia Nowakowska, Mateusz Wróblewski, Marcel Nackowicz 
Foto 1: Weronika Marszał jako osoba, która uległa omdleniu. 
Foto 2: Jakub Borsuk w roli nieprzytomnego.   
I oczywiście pani Ania Szyszkowska ratująca nam życie. 


