Pomoc – urazy – pomoc przedlekarska:
1.

Apteczka jest obowiązkowym wyposażeniem stanowisk pracy np. na hali produkcyjnej, brygady pracującej w terenie, itd..

2.

W zakładzie powinna być osoba przeszkolona z udzielania pomocy przedlekarskiej (po kursie specjalistycznym).
Powinien być upubliczniony kontakt do niej.
Wyposażenie apteczki – rękawiczki lateksowe, środki opatrunkowe, opaski uciskowe, chusta, nożyczki, maseczka do
sztucznego oddychania, koc termiczny.
Krwawienia, udzielamy pomocy w rękawiczkach lateksowych:

3.
4.
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5.

Złamania, skręcenia, zwichnięcia:

Objawy:
 ból,
 obrzęk i krwiak w obrębie obrażenia,
 zniekształcenie zarysu kończyny,
 nienaturalne ułożenie,
 przy złamaniu otwartym widocznerany lub części kostne.
Zasada unieruchamiania obrażeń kończyn według POTTA:
 w przypadku obrażeń kości długiej zastosuj unieruchomienieobejmujące złamana kość oraz dwa sąsiadujące stawy,
 w przypadku obrażeń w obrębie stawu zastosuj unieruchomienieobejmujące uszkodzony staw oraz dwie sąsiadujące
kości.
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6.

Oparzenia:Uszkodzenie tkanek, na skutek kontaktu ze źródłem energii:wysokiej temperatury, prądu elektrycznego,
promieniowanialub żrących substancji chemicznych.

Termiczne:
W zależności od wysokości jak oraz czasu oddziaływania temperatury, rozróżniamy trzy (cztery) stopnie oparzeń.

Oparzenia możemy podzielić na lekkie i ciężkie.
Oparzenia lekkie - są to oparzenia zwykle I i II stopnia obejmujące 1-2% powierzchni ciała. Są to zwykle oparzenia domowe
wywołane gorącym lub wrzącym płynem, lub krótkotrwałym kontaktem z przedmiotami nagrzanymi.
Oparzenia ciężkie - są to oparzenia I i II stopnia obejmujące powyżej 15% powierzchni ciała człowieka dorosłego lub 5 – 10%
powierzchni ciała dziecka. Za oparzenia ciężkie uznaje się również oparzenia lekkie I i II stopnia ale występujące w obrębie
krocza, twarzy, dłoni i stóp oraz oparzenia III stopnia powyżej 2% powierzchni ciała.
Pierwsza pomoc w oparzeniach:
Natychmiast przystąp do schładzania powierzchni oparzonej wykorzystując w tym celu polewanie rany zimną wodą lub nadmuch
zimnego powietrza.Zabieg ten należy prowadzić przez 20 do 30 minut. Schładzanie można rozpocząć nawet po dwóch godzinach.
Nie należy zanurzać poszkodowanego w zbiorniku z wodą jak też okładać miejsca oparzone śniegiem lub lodem.Na ranę przyłóż
suchy jałowy opatrunek i unieruchom kończynę.Na ranę przyłóż suchy jałowy opatrunek i unieruchom kończynę.Nie zapomnij
zdjąć pierścionki i obrączki. Nie przekłuwaj pęcherzy i nie odrywaj przylgniętej do rany odzieży.
Pamiętaj nigdy nie należy stosować żadnych maści ani płynów dezynfekujących !!!Osobie przytomnej można podać do picia
lekko osolony napój i środek przeciwbólowy.Zabezpiecz poszkodowanego przed utratą ciepła okrywając go kocem i jak
najszybciej zapewnić pomoc lekarską.

Porażenie prądem elektrycznym:
Działanie prądu na ciało człowieka powoduje zmiany fizyczne, chemiczne i biologiczne.
Skutki działania prądu:
 skurcz mięśni, w wyniku którego osoba porażona jest niezdolna do samodzielnego uwolnienia się od źródła prądu.
Skurcz ten ustępuje dopiero w chwili wyłączenia prądu i może być przyczyną upadku, a w jego następstwie
mechanicznych uszkodzeń ciała np. zranienia, złamania;
 oparzenia w miejscu wejścia prądu do organizmu i jego ujścia na zewnątrz;
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utrata przytomności, bezdech oraz zaburzenia rytmu serca, które mogą prowadzić do zatrzymania akcji serca,
migotania komór serca, fibrylacji. Prąd przemienny jest groźniejszy w działaniu od prądu stałego;
rozkład płynów ustrojowych, elektroliza krwi, na działania prądu stałego.

Pomoc przy porażeniu prądem elektrycznym:
 ratując poszkodowanego należy przede wszystkim zadbać o własne bezpieczeństwo;
 uwolnić porażonego spod napięcia przez wyłączenie urządzenia, obwodu za pomocą wyłącznika np. awaryjnego,
wyjęcia wtyczki z gniazda zasilającego, wyłączenie zabezpieczenia np. wyłącznika instalacyjnego, wkładki
bezpiecznikowej, przy zachowaniu bezpieczeństwa przez odcięcie przewodu, wykonanie zarzutki na linię itd.:

Jeśli z jakiegoś powodu jest to niemożliwe, należy odciągnąć poszkodowanego od obwodu elektrycznego.
W tym celu należy samemu być odizolowanym np. stanąć na suchej desce lub innym materiale izolującym, a następnie przy
pomocy przedmiotu nie przewodzącym elektryczności (np. suchym, drewnianym kijem od szczotki, drążkiem izolacyjnym, rurą z
tworzywa sztucznego) odsunąć od poszkodowanego przedmiot (przewód), który znajduje się pod napięciem. Jeżeli nie ma innego
sposobu, można odciągnąć poszkodowanego za odzież od źródła prądu, ale tylko wówczas, gdy samemu jest się izolowanym.
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Przy porażeniu prądem w instalacji powyżej 1kV może nastąpić porażenie łukiem elektrycznym przy zbliżeniu się części pod
napięciem.
Jeżeli osoba ratująca nie zna wysokości napięcia nie powinna podchodzić do elementów urządzeń na odległość mniejszą niż 5 m.
Pomoc należy ograniczyć do powiadomienia służb ratowniczych. Przy zgłaszaniu wypadku należy poinformować, że wypadek
dotyczy porażenia prądem wysokiego napięcia.
 po usunięciu poszkodowanego ze strefy niebezpiecznej, udziela się pomocy stosując się do tych samych zasad, co przy
porażeniu prądem o niskim napięciu.Łuk elektryczny może spowodować wytworzenie wysokiej temperatury, w
następstwie czego mogą powstać groźne oparzenia, uszkodzenie wzroku i inne zaburzenia, które występują przy
porażeniach prądem niskiego napięcia.

Przy porażenia prądem w instalacjach o napięciu powyżej 1 kV uwolnić spod napięcia można poszkodowanego tylko po
wyłączeniu niebezpiecznego napięcia i przy użyciu specjalnego sprzętu elektroizolacyjnego. Mogą to czynić wyłącznie
wyspecjalizowane służby.
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