
PIERWSZA POMOC



STŁUCZENIE
 to uszkodzenie tkanek miękkich (tkanki podskórnej

i mięśniowej), stawów okołotkankowych i okostnej bez 
przerywania skóry.

 podczas stłuczenia uszkodzeniu ulegają także drobne 
naczynia krwionośne, dlatego cechą charakterystyczną 
urazu są krwiaki pod lub śród skórne, czyli siniaki.



OBJAWY
 pojawia się obrzęk i wylewy podskórne,

 staw ulega zniekształceniu,

występuje ostry ból,

 stłuczony staw ma ograniczony lub całkowicie 
upośledzony ruch. 
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 przyłóż zimny okłady z wody i octu,

 następnego dnia zastosuj żel lub maść, o działaniu 
przeciwzapalnym i przeciwbólowym,

 pomoże także ułożenie kontuzjowanej ręki czy nogi 
powyżej serca.

Gojenie stłuczenia trwa 5–10 dni, w ciągu

których siniak stopniowo zmienia kolor na

zielony, żółty i znika.



OTARCIA
Otarcie skóry może być wynikiem upadku i często 
dotyczy łokci lub kolan. Zdarzają się także otarcia nóg, 
wynikające z chodzenia w niewygodnym albo 
przemokniętym obuwiu.



OBJAWY
 powstaje na skutek kontaktu skóry z szorstką

powierzchnią (ściana, asfalt, chodnik),

 występuje na rożnej powierzchni i głębokości,

 uszkodzenie naskórka i powierzchownych warstw 
skóry,

 krwawienie nie jest zbyt obfite.
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 dokładnie umyć ranę samą wodą lub z mydłem,

 w przypadku rozległego otarcia najwygodniej jest użyć 
substancji dezynfekującej w sprayu,

 dla bezpieczeństwa można zastosować specjalną maść
na otarcia,

 zazwyczaj nie zakładamy opatrunku (plastra) na 
otarcie, ponieważ bez niego szybciej się goi,

 jeśli jednak planujemy np. wyjście z domu, 
powinniśmy zabezpieczyć otarcie przed kontaktem z 
drobnoustrojami, przyklejając plaster.



KRWOTOK Z NOSA
Krwawienie z nosa (krwotok z nosa) może być 
wywołane wieloma czynnikami, często uderzeniem
w nos np. piłką, osłabieniem, przemęczeniem, głodem 
czy po prostu okresem dojrzewania.
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 usiąść i lekko pochylić się do przodu, nie odchylać 

głowy do tyłu (żeby krew wypływała na zewnątrz),

 przyłożyć zimny kompres na grzbiet nosa albo na 
okolicę górnej części karku,

 docisnąć, bezpośrednio palcami skrzydełka nosa do 
przegrody nosowej.



SKALECZENIA
Skaleczenie czyli rana to anatomiczne przerwanie 
ciągłości powłok zewnętrznych (skóry lub błony 
śluzowej) oraz głębiej położonych tkanek pod 
wpływem działania czynników uszkadzających.
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 obejrzeć miejsce zranienia i ocenić czy konieczna jest 

konsultacja lekarska,

 opłukać pod zimną wodą, starając się wypłukać z rany 
zanieczyszczenia,

 zdezynfekować za pomocą preparatu 
bakteriobójczego,

 osuszyć sterylną  gazą,

 założenie opatrunku.



SKRĘCENIA
Skręcenie to urazowe uszkodzenie torebki stawowej
i więzadeł wywołane przez ruch w stawie, podczas 
którego zachowany jest kontakt powierzchni 
stawowych (najczęściej dotyczy stawu skokowego lub 
kolanowego). Ruch ten jednak przekracza 
fizjologiczny zakres ruchu danego stawu.



OBJAWY
 zasinienie skóry, ostry ból (zazwyczaj po bocznej 

stronie stawu skokowego),

 ból nasilający się podczas ruchu,

 tkliwość w miejscu urazu,

 brak stabilności w stawie,

 ograniczona ruchomość stawu,

 kłopoty z chodzeniem. 
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 odciążenie kończyny i odpoczynek,

 schłodzenie uszkodzonego miejsca w celu 
zmniejszenia obrzęku oraz bólu (należy uważać, aby 
nie doprowadzić do odmrożenia!; nie należy 
przykładać lodu bezpośrednio do skóry),

 założenie opatrunku uciskowego w postaci np. 
elastycznego bandaża, 

 uniesieniu kończyny do góry (ponad poziom serca) -
dzięki temu poprawiony zostanie odpływ krwi i tym 
samym dojdzie do zmniejszenia obrzęku. 



UPRAWIAJCIE
SPORT

BEZPIECZNIE

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO


