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TEMAT: Zasady udzielania pierwszej pomocy
PRZEZNACZONY DLA: uczniów gimnazjum

CZAS REALIZACJI: 6 godzin lekcyjnych

POZIOM WIEDZY 
POCZĄTKOWEJ: wiadomości i umiejętności z zakresu szkoły podstawowej 

POMOCE 
DYDAKTYCZNE: – foliogramy, filmy,

– zestawy opatrunkowe,

– ćwiczenia, gry symulacyjne

CELE EDUKACYJNE: Po zakończeniu zajęć uczeń gimnazjum powinien:

– wiedzieć, co to jest pierwsza pomoc i jaki jest jej zakres,

– rozumieć, na czym polega obowiązek udzielania pierwszej pomocy
i wiedzieć, z jakich przepisów prawa wynika, 

– znać system ratowniczy kraju,

– umieć wezwać pomoc, 

– znać zasady i umieć postępować na miejscu wypadku,

– umieć ocenić stan poszkodowanego, ocenić czynności życiowe,

– znać podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy,

– znać zagrożenia przy udzielaniu pierwszej pomocy i umieć ich unikać,

– znać podstawowe sposoby podtrzymywania czynności życiowych
i umieć zastosować je w praktyce,

– znać i umieć zastosować podstawowe środki opatrunkowe będące
na wyposażeniu apteczki,

· – umieć unieruchomić zranione kończyny,

· – umieć zaopatrzyć ranę i zatamować krwotok,

· – umieć ratować porażonego prądem,

· – znać zasady postępowania przy oparzeniach i odmrożeniach oraz
umieć zastosować je w praktyce,

· – znać zasady postępowania ratowniczego w nagłych zaburzeniach
świadomości i umieć zastosować je w praktyce.
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SPIS JEDNOSTEK LEKCYJNYCH

L.p. Jednostka lekcyjna Metoda nauczania Czas realizacji

1. Zasady pierwszej pomocy pogadanka, pokaz, ćwiczenia 45 min.

2. Zasady postępowania na miejscu wypadku pogadanka, ćwiczenia 45 min.

3. Ocena stanu poszkodowanego
i podstawowe podtrzymywanie życia

pogadanka, pokaz, ćwiczenia
45 min.

4. Postępowanie przy zranieniach,
krwotokach, oparzeniach i odmrożeniach

pogadanka, pokaz, ćwiczenia 45 min.

5. Postępowanie przy obrażeniach kości
i stawów

pogadanka, pokaz, ćwiczenia
45 min.

6. Nagłe zaburzenia świadomości
w chorobach wewnętrznych i inne pogadanka, pokaz, ćwiczenia 45 min.
niebezpieczne sytuacje

LITERATURA:

1. R.H. Barlett, Przewodnik po intensywnej terapii, PZWL, Warszawa 1998.

2. M. Buchfelder, A. Buchfelder, Podręcznik pierwszej pomocy, PZWL, Warszawa 1997.

3. A. Chrząszczewska, Bandażowanie, PZWL, Warszawa 1987.

4. A. Dziak, Pierwsza pomoc, PZWL, Warszawa 1990.

5. O. Gedliczka, Zasady postępowania w obrażeniach ciała, Medycyna Praktyczna s.c. Kraków 1993.

6. M. Sych, Resuscytacja – teoria i praktyka ożywiania, PZWL, Warszawa 1995

7.  Kompendium pierwszej pomocy, pod redakcją W. Gacka, CIOP, Warszawa 2002.

243

MODUŁ V



WPROWADZENIE

Pierwsza pomoc s³u¿y ratowaniu zagro¿onego zdrowia lub ¿ycia ludzkiego oraz ogranicza-
niu skutków ju¿ na miejscu wypadku. Wiadomoœci i umiejêtnoœci absolwenta gimnazjum
powinny umo¿liwiæ mu aktywne podjêcie czynnoœci ratowniczych.

M³ody cz³owiek – gimnazjalista jest ju¿ bardzo aktywnym uczestnikiem ¿ycia, ciekawym
otoczenia i chêtnie eksperymentuj¹cym, a wiêc nara¿onym na ró¿ne niebezpieczne
zdarzenia. Powinien mieæ œwiadomoœæ gro¿¹cych niebezpieczeñstw, umieæ oceniaæ
i ograniczaæ ryzyko, a w razie wypadku – potrafiæ racjonalnie dzia³aæ. Aby by³o to
mo¿liwe, nale¿y podczas kolejnych etapów edukacji utrwalaæ wczeœniejsze umiejêtnoœci,
doskonaliæ je i poszerzaæ wiedzê adekwatnie do mo¿liwoœci gimnazjalistów. 

W opracowaniu nie przewidziano praktycznych æwiczeñ technik resuscytacji kr¹¿eniowo-
-oddechowej. Mog¹ one odbywaæ siê wy³¹cznie na specjalnym manekinie i aby uzyskaæ
sprawnoœæ w wykonywaniu sztucznego oddychania i masa¿u serca, trzeba wielokrotnie
æwiczyæ, co przekracza ramy czasowe modu³u. Je¿eli szko³a jest odpowiednio wypo-
sa¿ona lub ma mo¿liwoœæ skorzystania ze specjalistycznego sprzêtu oraz wykwalifi-
kowanych instruktorów, przeprowadzenie tego typu zajêæ jest celowe.

Przed przyst¹pieniem do zajêæ nauczyciel powinien zapoznaæ siê z treœci¹ tekstu
Ÿród³owego zamieszczonego w opracowaniu do ka¿dej jednostki lekcyjnej. Zajêcia winny
byæ prowadzone metodami aktywizuj¹cymi w formie æwiczeñ anga¿uj¹cych nie tylko pod-
stawowe zmys³y wzroku i s³uchu ucznia, ale tak¿e jego intelekt, zgodnie ze wskazówka-
mi zamieszczonymi w kartach jednostek lekcyjnych. Jedn¹ z mo¿liwoœci jest
przeprowadzenie zajêæ, np. podczas „zielonej szko³y”, obozu, czy w czasie innych forma-
ch edukacji, atrakcyjnych dla m³odzie¿y, oraz zakoñczenie ich zawodami dru¿yn ratow-
niczych. 

Poszczególne jednostki lekcyjne mog¹ byæ realizowane niezale¿nie i wykorzystywane
wed³ug potrzeb wynikaj¹cych ze szkolnych programów nauczania, np. na lekcjach w-f,
techniki, chemii, biologii, albo np. na godzinie wychowawczej w ramach przygotowania
do wycieczki, biwaku itp.
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