
Edukacja dla bezpieczeństwa-  klasa  VIII c                                                                            08.05.2020 rok

Dzisiejsze główne cele lekcji to: poznanie  ,przyczyn ,objawów i I pomocy przy:

- ciało obce w oku

-zatruciu

-tonięciu

-porażeniu prądem

-ukąszeniu ,użądleniu

Proszę zapisać temat zajęć  w zeszycie przedmiotowym: TEMAT: Inne groźne przypadki.

 Proszę przeczytać temat z podręcznika str.113-117 lub na stronie 
https://epodreczniki.pl/a/pierwsza-pomoc-w-przypadku-zatrucia/DeTB3MI6U, 
https://epodreczniki.pl/a/porazenie-pradem/DjUavZGcl

 Proszę dokładnie przeanalizować zdjęcia i opisy znajdujące się w tym temacie.

 Proszę zapisać notatkę do zeszytu:

1.Ciało obce w oku-objawy

a)
 ból

 pieczenie

 zaczerwienienie

 łzawienie jednego oka

 potrzeba ciągłego mrugania

b)I pomoc

 wypłucz oko

 zasłoń gazą

 udaj się po pomoc medyczną

2.Zatrucia

a)objawy

 zawroty głowy

 nudności

 wymioty

 kołatania serca

 zaburzenia świadomości

 utrata przytomności

 zaburzenia oddychania

https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/oczy/o-czym-swiadczy-bol-oczu-przyczyny-bolu-oczu_35837.html
https://www.mp.pl/pacjent/pulmonologia/objawy/151334,zaburzenia-oddychania
https://www.mp.pl/pacjent/neurologia/objawy/150151,zaburzenia-swiadomosci
https://www.mp.pl/pacjent/choroby-ukladu-krazenia/objawy/154039,kolatanie-serca
https://www.mp.pl/pacjent/otolaryngologia/objawy/105618,zawroty-glowy
https://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/sygnaly-ciala/lzawienie-oczu-przyczyny-objawem-jakiej-choroby-moze-byc-lzawienie-ocz_37541.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/oczy/czerwone-przekrwione-oczy-przyczyny-jaka-choroba-objawia-sie-czerwon_38208.html


 zatrzymanie krążenia

b)pierwsza pomoc:

 Oceń stan poszkodowanego (ABCD).

 Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny, oceń oddech. Jeżeli poszkodowany nie oddycha, 
rozpocznij resuscytację.

 Jeżeli poszkodowany oddycha, ułóż go w pozycji bezpiecznej.(można wywołać wymioty pod 
warunkiem że zatrucie nie dotyczy substancji żrących)

 Jeżeli poszkodowany jest przytomny, obserwuj jego zachowanie.

 Wezwij pomoc medyczną.

 Oceniaj stan poszkodowanego do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego.

 Jeśli to możliwe, zabezpiecz substancję, której spożycie spowodowało zatrucie i przekaż 
zespołowi ratownictwa medycznego. 

3.Pierwsza pomoc tonącemu:

 Podnieś alarm, wezwij pomoc

 Unoś głowę tonącego ponad głową

 Na brzegu ułóż go na wznak i zastosuj algorytm ratowniczy na wypadek NZK ,zaczynając od 5 
oddechów ratowniczych

4.Porażenie prądem-I pomoc

 Zapewnij bezpieczeństwo sobie

 Poszkodowanego przytomnego ułóż w bezpiecznym miejscu na wznak z nogami lekko ugitymi
w kolanach

 Zadbaj o jego komfort termiczny

 Udziel mu wsparcia psychicznego

 Opatrz rany oparzeniowe

 Wezwij pogotowie ratunkowe

5.Ukąszenie-Ipomoc

 Opatrunek osłaniający

 Unieruchom kończynę

 Kontroluj stan osoby ukąszonej

 W razie konieczności rozpocznij RKO

6.Użądlenie-I pomoc

 Usuń żądło

 Zastosuj zimne okłady

 Skonsultuj z lekarzem objawy ,w razie konieczności wezwij pogotowie

Praca domowa

Proszę nauczyć się tematu :Inne groźne przypadki .Proszę wykonać polecenia z podręcznika 
sprawdź czy potrafisz str.118 pol.1,2,3 i proszę wysłać do dnia 12 maja na adres 
biologiasp11@gmail.com podając swoje imię, nazwisko ,klasę

mailto:biologiasp11@gmail.com
http://www.mp.pl/pacjent/pierwsza_pomoc/show.html?id=77600


Pozdrawiam. nauczyciel biologii Monika Kociołek
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