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(BASIC LIFE SUPORT – BLS) 

dotyczą bezprzyrządowego (za wyjątkiem środków ochrony 
osobistej) utrzymania drożności dróg oddechowych oraz 

podtrzymywania oddychania i krążenia.



1. Upewnij się, że jest bezpiecznie zarówno 
dla Ciebie i osoby poszkodowanej



2. Sprawdź reakcję poszkodowanego:
• delikatnie potrząśnij za ramiona i głośno zapytaj „ Jak się 

Pan/ Pani czuje? „



3. Chory nie reaguje:
• zawołaj o pomoc

• usuń wszelkie przeszkody z jamy 
ustnej

• odwróć poszkodowanego na plecy, 
a następnie udrożnij jego drogi 
oddechowe, wykonując odgięcie 
głowy i wysunięcie żuchwy



4. Utrzymując drożność dróg  
oddechowych sprawdź czy 
chory oddycha:

• oceń wzrokiem ruchy klatki piersiowej

• nasłuchaj przy ustach poszkodowanego  
szmerów oddechowych

• staraj się wyczuć ruch powietrza 

• w czasie do 10 sekund



5. Chory nie oddycha:

a. Wezwij zespół ratownictwa medycznego! 

b. uklęknij obok chorego;

c. ułóż nadgarstek jednej ręki na środku klatki 
piersiowej poszkodowanego;

d. ułóż nadgarstek drugiej ręki na już położonym;

e. spleć palce obu dłoni i upewnij się, że nie będziesz 
wywierać ucisku na żebra poszkodowanego, nie 
uciskaj nadbrzusza ani dolnego końca mostka;

f. pochyl się nad poszkodowanym, wyprostowane 
ramiona ustaw prostopadle do mostka i uciskaj na 
głębokość 4 – 5 cm (nie głębiej niż 6 cm);

g. po każdym ucisku zwolnij nacisk na klatkę 
piersiową, nie odrywając dłoni od mostka. 
Powtarzaj uciskanie klatki piersiowej z 
częstością 100 – 120/min;

h. okres uciskania i zwolnienia nacisku (relaksacji) 
mostka powinien być taki sam.



6. Połącz uciskanie klatki 
piersiowej z oddechami 
ratowniczymi:

30 : 2
uciśnięć         oddechy



• Po wykonaniu 30 uciśnięć klatki piersiowej udrożnij 
drogi oddechowe, odginając głowę i unosząc żuchwę;

• Zaciśnij skrzydełka nosa, używając palca 
wskazującego i kciuka ręki umieszczonej na czole 
poszkodowanego;

• Pozostaw usta delikatnie otwarte, jednocześnie 
utrzymując uniesienie żuchwy;

• Weź normalny wdech i obejmij szczelnie usta 
poszkodowanego swoimi ustami, upewniając się, że 
nie ma przecieku powietrza;

• Wdmuchnij powoli powietrze do ust 
poszkodowanego przez około 1 sekundę, jak przy 
normalnym oddechu; obserwując jednocześnie ruchy 
klatki piersiowej;



• Utrzymując odgięcie głowy i uniesienie 
żuchwy, odsuń swoje usta od ust 
poszkodowanego i obserwuj czy podczas 
wydechu opada jego klatka piersiowa

• Jeszcze raz nabierz powietrza i wdmuchnij do 
ust poszkodowanego, dążąc do uzyskania 2 
skutecznych oddechów ratowniczych, 
następnie ponownie ułóż ręce w prawidłowej 
pozycji na mostku i wykonaj kolejnych 30 
uciśnięć klatki piersiowej;

• Nie przerywaj uciśnięć klatki piersiowej 
na dłużej niż 10 sekund, aby wykonać dwa 
oddechy;

• Kontynuuj uciskanie klatki piersiowej i 
oddechy ratownicze w stosunku 30:2



7. Jeśli nie jesteś przeszkolony 
lub nie potrafisz wykonywać 
oddechów ratowniczych:

• Prowadź RKO z wyłącznym uciskaniem 
klatki piersiowej 

• Wykonując nie przerwane uciśnięcia z 
częstością co najmniej 100 –
120/minutę



OCEŃ BEZPIECZEŃSTWO

OCEŃ PRZYTOMNOŚĆ

UDROŻNIJ DROGI 

ODDECHOWE

OCEŃ ODDECH

WEZWIJ ZRM

30 UCIŚNIĘĆ 

KLATKI PIERSIOWEJ

2 ODDECHY RATUNKOWE

i 30 UCIŚNIĘĆ 

KLATKI PIERSIOWEJ

Oddycha prawidłowo

POZYCJA BEZPIECZNA

Brak oddechu

PODSUMOWANIE



Definicja wieku wg wytycznych ERC:
• Niemowlę – dziecko do 1 roku życia

• Dziecko – od 1 roku życia do okresu pokwitania



1. Upewnij się, że jest bezpiecznie zarówno dla 
Ciebie i dziecka.

2. Sprawdź reakcję dziecka:
• delikatnie potrząśnij dzieckiem i zapytaj „Czy wszystko w 

porządku„?



3. Jeśli dziecko reaguje odpowiadając, płacząc 
lub poruszając się:
• Zostaw dziecko w pozycji, w której je zastałeś (o ile nie zagraża 

mu żadne niebezpieczeństwo)

• Oceń stan i wezwij pomoc

• Powtarzaj regularnie ocenę stanu ogólnego dziecka



4. Jeśli dziecko nie reaguje:
• głośno zawołaj o pomoc

• udrożnij drogi oddechowe dziecka poprzez odgięcie głowy i 
uniesienie żuchwy; u niemowląt – głowa w pozycji neutralnej

Utrzymując drożność dróg 
oddechowych wzrokiem, 

słuchem i dotykiem oceń, czy 

występują prawidłowe oddechy

• nie dłużej niż 10 sekund



5. A. Jeśli dziecko oddycha prawidłowo:

• Ułóż dziecko na boku w pozycji bezpiecznej

• Zawołaj o pomoc/ wezwij ZRM

• Sprawdzaj, czy oddech nadal występuje



5. B. Jeśli dziecko nie oddycha lub ma oddechy 
agonalne (nieregularne, rzadkie oddechy)

• delikatnie usuń widoczne ciała obce mogące powodować 
niedrożność dróg oddechowych

• wykonaj 5 oddechów ratowniczych



Oddechy ratownicze u dziecka 
powyżej 1 roku wykonuje się w 

następujący sposób:

• kciukiem i palcem wskazującym zaciśnij 
nozdrza nabierz powietrza, obejmij szczelnie 
swoimi ustami – usta dziecka 

• wykonaj powolny wydech do ust 
poszkodowanego trwający około 1 sekundę, 
obserwując jednocześnie unoszenie się klatki 
piersiowej

• utrzymując odgięcie głowy i uniesienie 
żuchwy obserwuj czy podczas wydechu opada 
klatka piersiowa u dziecka

• sekwencję tę powtórz 5 razy

Oddechy ratownicze dla 
niemowląt wykonuje się w 

następujący sposób:

• umieść głowę w pozycji neutralnej i 
unieś bródkę

• nabierz powietrza, obejmij szczelnie 
ustami usta i nos dziecka

• Powoli wdmuchuj powietrze prze nos 
i usta niemowlęcia przez 1 sekundę



6. Oceń układ krążenia dziecka
• Masz nie więcej niż 10 sekund na poszukiwanie oznak krążenia

o Jakikolwiek ruch
o Kaszel
o Prawidłowy oddech

• Badanie tętna nie jest wiarygodne, dlatego decyzję o wdrożeniu BLS podejmuje się na 
podstawie pełnego obrazu klinicznego dziecka

7. A.  Jeśli jesteś pewien, że w ciągu 10 sekund stwierdziłeś obecność 
oznak krążenia:

• Jeśli to konieczne, kontynuuj oddechy ratownicze, aż do powrotu spontanicznego, wydolnego 
oddechu

• Jeśli dziecko jest nieprzytomne – ułóż w pozycji bezpiecznej
• Powtarzaj regularnie ocenę stanu ogólnego dziecka

B. Jeśli brak oznak krążenia:
• Rozpocznij uciskanie klatki piersiowej



• należy uciskać dolną połowę mostka dwoma palcami jednej ręki, przy czym 
górny palec układa się na szerokość jednego palca poniżej linii łączącej brodawki 
sutkowe

• uciskaj mostek na głębokość 1/3 wymiaru przednio – tylnego klatki piersiowej

• czynność tę należy powtarzać z częstością 100 – 120 uciśnięć/minutę

15 : 2
Uciśnięć        oddechy



• nasadę jednej dłoni układa się w miejscu ucisku, położonym na szerokości 
jednego palca powyżej wyrostka mieczykowatego

• uciśnięcia powinny być wystarczające aby obniżyć mostek do około 1/3 
głębokości klatki piersiowej

• czynność tę należy powtarzać z częstością 100 – 120 uciśnięć/minutę

15 : 2
Uciśnięć         Oddechy



OCEŃ BEZPIECZEŃSTWO

OCEŃ PRZYTOMNOŚĆ

WOŁAJ O POMOC

UDROŻNIJ DROGI 

ODDECHOWE I OCEŃ ODDECH

5 ODDECHÓW RATUNKOWYCH

PO 1 minucie RKO ZADZWOŃ na 112

15 UCIŚNIĘĆ 

KLATKI PIERSIOWEJ

2 ODDECHY RATUNKOWE

i 15 UCIŚNIĘĆ 

KLATKI PIERSIOWEJ

Oddycha prawidłowo

POZYCJA BEZPIECZNA

Brak oddechu

PODSUMOWANIE


