
 

 
 
 
 

BADANIE URAZOWE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poszukuj obrażeń: 
 ran, krwawień, wgnieceń w k. czaszki.  Wyciek 

z ucha, nosa, jamy  ustnej? Zasinienia wyrostków 
sutkowatych, zasinienia oczodołów? 

Bolesność i zniekształcenia kręgów szyjnych. Czy żyły 
szyjne są zapadnięte czy nadmiernie wypełnione? 
ZAŁÓŻ KOŁNIERZ : 

1) Najwcześniej po zbadaniu szyi 
2) Najpóźniej bezpośrednio przed 

przełożeniem na deskę 

1) Oglądanie 

2) Obmacywanie 

Poszukuj obrażeń: ran, krwawień, zasinień, 

zniekształceń, otwartych ran klatki piersiowej, ran 

ssących, bolesności lub patologicznej ruchomości. 

Załóż opatrunek zastawkowy,  opatrunek na głucho 

na otwarte rany klatki piersiowej. 

GŁOWA 

SZYJA 

KLATKA 

PIERSIOWA 

BRZUCH Poszukuj obrażeń: ran, krwawień, zasinienia, napięcie: 

twardy/ miękki, bolesności, zwiększony obwód 

brzucha.  Wytrzewienie jelit?  

MIEDNICA 

Poszukuj: ran, krwawień, bolesności uciskowej, 

niestabilności miednicy, trzeszczenia odłamów 

kostnych k. miednicy? 

Poszukuj obrażeń: ran, krwawień, złamań, 
patologicznych ruchomości , zwiększonego obwodu. 

Zdejmij obuwie i sprawdź: 
1) Tamowanie masywnych krwawień 

będących stanem zagrożenia życia 
2) Czucie i ruchomość 

 

KOŃCZYNY GÓRNE I DOLNE 



 

 
 
 
 

Wskazania do przerwania badania urazowego: 
 

1. Niebezpieczeństwo, 
2. Zatrzymanie oddechu, 
3. Nagłe zatrzymanie krążenia, 
4. Krwotok, masywne krwawienie, 
5. Stan wymagający pilnej interwencji (mogą zostać zaopatrzone przez 

drugiego ratownika): 

 krwotok, który został znaleziony podczas badania, 

 odma otwarta, 

 oparzenia – jak najszybsze zastosowanie opatrunków 
hydrożelowych,  

 Wytrzewienie jelit. 
 
Wskazania do zastosowania NOSZY PODBIERAKOWYCH: 
 

1. Bolesność/niestabilność miednicy, 
2. Wytrzewienie jelit, 
3. Złamanie obu kończyn dolnych/ obu kończyn górnych, 
4. Złamanie naprzemienne, np. prawa ręka, lewa noga, 
5. Ciało obce w jamie klatki piersiowej oraz jamie brzusznej, 
6. Uszkodzenie odcinka szyjnego kręgosłupa. 

 

Badanie wstępne: 

1. Ogólne wrażenie (wiek, wygląd ogólny, ciąża, obrażenia , położenie) 

krwawienia CABC, 

2. Ocena świadomości wg. skali AVPU i wywiad SAMPLE, 

3. Kontrola jamy ustnej i udrożnienie dróg oddechowych oraz ich ocena 

(drożne, niedrożne, zagrożone), 

4. Ocena oddechu  (obecność, ilość i jakość) i podaż tlenu: 

 jeden oddech prawidłowy na 10s - tlenoterapia wspomagana 

z tlenem, 

 od dwóch do czterech oddechów na10s - oddech prawidłowy 

u pacjenta nie urazowego, 

 powyżej czterech oddechów  na 10s - tlenoterapia bierna u pacjenta 

urazowego. 

5. Ocena krążenia: obecność, ilość , nawrót kapilarny, kontrola wcześniej 

zabezpieczonych krwawień, 

6. Wezwanie pomocy ZRM i ułożenie w odpowiedniej pozycji oraz ponowna 

kontrola parametrów ABC. 


