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Pierwsza pomoc 
w przypadku napadu drgawek
Najważniejszą kwestią dotyczącą udzielania pierwszej pomocy jest, poza oczywistą umiejętnością wdrożenia 

właściwych działań, przełamanie bariery strachu. To strach w większości przypadków powoduje, że świadkowie 

zdarzeń nie podejmują działań wobec osób wymagających udzielenia pierwszej pomocy. Tymczasem każda 

kampania czy materiały promocyjne są pełne haseł dotyczących najważniejszych pierwszych minut i znaczenia 

świadków oraz ich działania dla późniejszej przeżywalności poszkodowanych. 

i wstępną opiekę w nagłym zachorowaniu 

lub urazie”. W związku z tą defi nicją, pierw-

sza pomoc może zostać rozpoczęta przez 

każdego, w odpowiedniej do tego sytuacji. 

Do zadań osoby udzielającej pierwszej po-

mocy, należą:

• rozpoznanie, ocena i określenie priory-

tetów w zakresie udzielania pierwszej 

pomocy;

• udzielenie pierwszej pomocy w kom-

petentny sposób;

• świadomość ograniczeń i wezwanie 

dodatkowej pomocy w razie potrzeby.

Nadrzędne cele udzielania pierwszej po-

mocy to ochrona życia, przyniesienie ulgi 

w cierpieniu, zapobieganie dalszym za-

chorowaniom lub urazom oraz wspieranie 

w powrocie do zdrowia. Zespół Zadanio-

wy ds. Pierwszej Pomocy ILCOR w Defi nicji 

pierwszej pomocy 2015 zapisał potrzebę 

umiejętności rozpoznawania urazu i cho-

roby wraz z rozwijaniem odpowiednich 

umiejętności przez osoby udzielające 

pierwszej pomocy oraz natychmiastowe-

go udzielenia niezbędnej pomocy oraz 

wezwanie Zespołu Ratownictwa Medycz-

nego lub innych służb. 

Świadomość 
i odpowiedzialność karna
Świadomość opisanych wyżej zjawisk po-

winna być tak głęboko zakorzeniona w na-

szych umysłach, żeby potrzeba posiadania 

i doskonalenia umiejętności udzielania 
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Jak pokazuje doświadczenie, szeroka 

wiedza wraz ze świetnym wyszkoleniem 

ratowników medycznych i najwyższej 

jakości sprzętem nie są w stanie urato-

wać życia i zdrowia poszkodowanych, je-

śli właściwie nie zadziała pierwsze ogniwo 

łańcucha przeżycia, jakim są świadkowie 

zdarzenia. Szacuje się, że rytm serca wyma-

gający defi brylacji, czyli elektroterapii, wy-

stępuje w około 76% przypadków Nagłego 

Zatrzymania Krążenia. Defi brylacja wyko-

nana w ciągu 3-5 minut od utraty przy-

tomności może zapewnić przeżywalność 

na poziomie 50-70%. Warto podkreślić, 

że każda minuta opóźnienia w wykonaniu 

defi brylacji zmniejsza prawdopodobień-

stwo przeżycia do wypisu ze szpitala o 10-

12%. Tymczasem prowadzenie resuscy-

tacji krążeniowo-oddechowej spowalnia 

spadek przeżywalności do 3-4% na każdą 

minutę opóźnienia w wykonaniu defi bry-

lacji. Omawiając dane liczbowe, należy 

również przypomnieć, że po 4 minutach 

od Nagłego Zatrzymania Krążenia docho-

dzi do nieodwracalnych zmian w Ośrod-

kowym Układzie Nerwowym, co sprawia, 

że nawet przywróceniu czynności serca 

wskutek resuscytacji nie towarzyszy odzy-

skanie świadomości i sprawności. 

Defi nicja pierwszej pomocy 
W obecnie obowiązujących Wytycznych 

Europejskiej Rady Resuscytacji z roku 2015 

pierwsza pomoc została zdefi niowana jako 

„zachowanie służące udzieleniu pomocy 
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• niedotlenienie ośrodkowego układu 

nerwowego, na przykład w przebiegu 

zasłabnięcia;

• guzy mózgu, uciskające na ważne czyn-

nościowo struktury;

• powikłania u kobiet w ciąży (najbardziej 

powszechna rzucawka).

W zależności od pochodzenia i przyczyny 

napad drgawek może mieć różny prze-

bieg. Dla padaczki najbardziej typowy 

jest napad toniczno-kloniczny. Pierwszą 

fazę, toniczną, charakteryzuje duże na-

pięcie mięśniowe oraz prężenia z wy-

prostowaniem kończyn oraz nienatu-

ralnym przeprostem szyi z wygięciem 

głowy w tył. W tej fazie często może 

dojść również do sinicy i bezdechu, 

z przygryzieniem języka oraz zwrotem 

gałek ocznych w jedną stronę. Ta faza 

może trwać od kilku do kilkunastu se-

kund i może być bardzo nieprzyjemna 

w odbiorze przez osoby postronne. Na-

stępna wspomniana faza napadu to faza 

kloniczna, czyli drgawek uogólnionych, 

z charakterystycznymi mocnymi, nie-

uporządkowanymi skurczami mięśni 

będących objawem wyładowań układu 

nerwowego. Tym objawom również mo-

gą towarzyszyć sinica, bezdech, przy-

gryzienie języka i ślinotok. W przypadku 

szczególnie groźnego przygryzienia ję-

zyka i krwawienia, pienista ślina może 

zabarwić się krwią. 

Druga faza, właściwych drgawek, może 

trwać od kilkunastu sekund do nawet kil-

kunastu minut. W tym czasie poszkodo-

wani również często oddają bezwiednie 

mocz i stolec. Utrata świadomości jest 

powszechnym zjawiskiem w przypadku 

napadu drgawek i jest powodem nie-

pamięci wstecznej u poszkodowanych. 

Po wygaszeniu drgawek i zakończeniu 

napadu następuje najczęściej powolny 

powrót świadomości, z początkowym 

splątaniem i spowolnieniem, ale nierzad-

ko również zdarza się nagle występujące 

pobudzenie psychoruchowe, kiedy nie-

świadomy swojego stanu poszkodowany 

może nabawić się wtórnych urazów. Urazy 

mogą wystąpić rzecz jasna, przede wszyst-

kim podczas trwającego napadu. Silne 

wyładowania, jakimi są drgawki i ude-

rzanie głową o twarde podłoże, mogą 

skutkować niebezpiecznym w skutkach 

urazem głowy. Łatwo można się domyślić 

również, jakie będą konsekwencje wy-

stąpienia napadu podczas prowadzenia 

samochodu. 

Jeżeli czas trwania napadu przedłuża 

się powyżej kilkudziesięciu sekund albo 

nawet kilku minut, lub występuje kilka 

napadów po sobie, bez odzyskiwania 

świadomości pomiędzy nimi, moż-

na mówić o stanie padaczkowym. Jest 

to stan szczególnie niebezpieczny, m.in. 

ze względu na zwiększone ryzyko kolej-

nych urazów, utrzymującą się niedrożność 

dróg oddechowych, jak również ogromne 

wyczerpanie energetycznego dla mózgu. 

Nie należy zapominać, że napad drgawek 

dla Ośrodkowego Układu Nerwowego 

i całego organizmu jest znacznym obcią-

żeniem, z istotnym spalaniem zasobów 

energetycznych oraz nierzadką hipogli-

kemią po napadzie. 

Pierwsza pomoc 
w przypadku napadu drgawek
Właściwe i zalecane postępowanie 

w przypadku udzielania pierwszej po-

mocy w przypadku drgawek różni się 

od pokutujących wyobrażeń osób, które 

zakończyły edukację w tej tematyce trzy-

dzieści lat temu na zajęciach z przysposo-

bienia obronnego. Nie należy przytaczać 

przykładów pomysłowości, jaką niejed-

nokrotnie wykazują się osoby będące 

świadkami napadu drgawek. Właściwe 

postępowanie to:

1. Zapewnienie drożności dróg oddecho-

wych poprzez delikatne podtrzymanie 

głowy z odgięciem jej do tyłu oraz wy-

sunięciem żuchwy – skuteczne wysu-

nięcie żuchwy w trakcie trwania napadu 

może być niemożliwe, niemniej jednak 

należy do tego dążyć, a z pewnością 

udrożnić drogi oddechowe po zakoń-

czonym napadzie.

2. Zapewnienie bezpieczeństwa osobie 

poszkodowanej poprzez podtrzymanie 

głowy, z ewentualnym podłożeniem 

miękkiego materiału, na przykład 

ubrania pod głowę, oraz odsunięcie 

wszystkich potencjalnie niebezpiecz-

nych przedmiotów, ponieważ uderze-

nie o nie może spowodować uraz.

3. W razie wymiotów lub silnego ślinoto-

ku należy odwrócić głowę lub całego 

poszkodowanego (niezmiernie trud-

ne w trakcie napadu) na bok, co tym 

pierwszej pomocy była naturalna i po-

wszechna. Jako osoby aktywne zawodowo, 

spotykające się każdego dnia z dziesiąt-

kami obcych nam osób, powinniśmy wy-

zbyć się uprzedzeń oraz zdać sobie sprawę 

z ciążącej na nas odpowiedzialności karnej 

za nieudzielenie pierwszej pomocy. Prze-

pisem, który wprost mówi o obowiązku 

udzielenia pierwszej pomocy jest Art. 162 

Kodeksu Karnego. Zgodnie z paragrafem 

1 tego dokumentu: „Kto człowiekowi znaj-

dującemu się w położeniu grożącym bez-

pośrednim niebezpieczeństwem utraty ży-

cia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 

nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez 

narażenia siebie lub innej osoby na nie-

bezpieczeństwo utraty życia albo ciężkie-

go uszczerbku na zdrowiu, podlega karze 

pozbawienia wolności do lat 3”. 

Napad drgawek
Jak wspomniano wcześniej, częstym czyn-

nikiem blokującym świadków zdarzenia 

przed udzieleniem pierwszej pomocy 

są uprzedzenia i względy estetyczne. Jed-

nym ze stanów nagłego zagrożenia zdro-

wotnego o szczególnie dramatycznym 

i odrzucającym osoby bez wykształcenia 

medycznego przebiegu jest napad drga-

wek. Drgawki, nazywane inaczej konwul-

sjami, z łacińskiego convulsiones, to silne, 

mimowolne skurcze mięśni wraz z wielo-

ma możliwymi objawami towarzyszącymi, 

jak: utrata przytomności, sinica, ślinotok, 

bezdech czy prężenia. Możliwe przyczyny 

napadu drgawek to:

• padaczka (epilepsja) – przewlekła cho-

roba układu nerwowego;

• wysoka temperatura ciała (na ogół wyż-

sza niż 40°C – występująca zwłaszcza 

u małych dzieci i dla nich szczególnie 

niebezpieczna);

• zatrucia i niekorzystne działanie toksyn 

(na przykład alkohol, szczególnie nie-

spożywczy czy groźne dla człowieka 

środki ochrony roślin);

• zaburzenia metaboliczne (na przykład 

gwałtowny spadek poziomu cukru 

we krwi u cukrzyków, czyli hipoglike-

mia, oraz gwałtowne zaburzenia elek-

trolitowe, na przykład w stanie odwod-

nienia);

• ostre stany neurologiczne, jak urazy 

czaszkowo-mózgowe, udar lub krwa-

wienie śródczaszkowe;
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samym umożliwi usuwanie wydzieliny 

na zewnątrz oraz zmniejszy ryzyko za-

chłyśnięcia.

4. Zapewnienie komfortu termicznego 

i psychicznego poszkodowanemu.

5. Wezwanie Zespołu Ratownictwa Me-

dycznego, a w szczególności gdy:

a. Napad drgawek wystąpił u obcej 

nam osoby, co do której nie mamy 

wiedzy, aby cierpiała na padaczkę;

b. Nastąpił pierwszy napad drgawek 

w życiu;

c. U osoby leczącej się na padaczkę wy-

stąpił przedłużający się napad drga-

wek, szczególnie w przypadku braku 

odzyskiwania świadomości po lub 

między kolejnymi napadami.

6. Regularna, dokonywana co 1 mi-

nutę ocena oddechu trwająca przez 

10 sekund u osoby nieprzytomnej, 

po zakończonym napadzie.

7. W przypadku stwierdzenia braku odde-

chu rozpoczęcie resuscytacji krążenio-

wo-oddechowej.

8. Ewentualne zaopatrzenie możliwych 

urazów głowy, powstałych na skutek 

napadu.

Jak wspomniano wcześniej, u osoby 

po napadzie drgawek przez pewien czas 

mogą utrzymywać się przemijające zabu-

rzenia świadomości, takie jak splątanie, 

ale również pobudzenie psychorucho-

we. Niejednokrotnie poszkodowani za-

padają w sen po napadzie. Ze względu 

na możliwość wystąpienia niedrożno-

ści dróg oddechowych i zaburzeń oddy-

chania, należy prowadzić regularną oce-

nę zgodnie ze schematem ABC, tak aby 

natychmiast móc zaobserwować wszelkie 

zmiany w stanie poszkodowanego. Bar-

dzo ważne jest również wsparcie psy-

chiczne i termiczne. W zależności od oko-

liczności i miejsca zdarzenia, należy osobę 

po napadzie drgawek okryć, nie tylko dla 

zapewnienia jej komfortu cieplnego, ale 

również komfortu związanego z praw-

dopodobnym bezwiednym oddaniem 

moczu. Nie ma potrzeby, żeby wszyscy 

w miejscu pracy lub na ulicy widzieli mo-

kre spodnie osoby poszkodowanej. Z całą 

pewnością warto również podkreślić wa-

gę opieki nad taką osobą i zapewnienia 

jej wsparcia psychicznego. Natychmiast 

po nawiązaniu kontaktu trzeba wytłu-

maczyć, co się stało, gdzie ta osoba się 

znajduje i zapewnić ją o panowaniu nad 

sytuacją. Warto również zapytać poszko-

dowanego o kwestię wezwania Zespołu 

Ratownictwa Medycznego lub uprzedzić, 

jeżeli został wezwany. Jeżeli osoba leczy 

się na padaczkę, bardzo prawdopodobne 

jest, że będzie prosiła o odwołanie przy-

bycia pomocy medycznej. To kłopotliwa 

sytuacja i powinno się ją oceniać indywi-

dualnie. Jeżeli poszkodowany powrócił 

do stanu pełnej świadomości, logicznie 

odpowiada na nasze pytania, wie, gdzie 

się znajduje i nie zgłasza żadnych dole-

gliwości oraz nie doznał obrażeń, należy 

rozważyć w takiej sytuacji uszanowanie 

jego woli i rezygnację z oczekiwania 

na ratowników medycznych. Musimy 

sobie uświadomić, że cechą charakte-

rystyczną choroby, jaką jest padaczka, 

są okresowe napady i mogą one wystę-

pować pomimo przyjmowanych leków, 

w najmniej odpowiednich momentach. 

Niemniej jednak w przypadku leczonej 

padaczki w większości sytuacji nie ma ko-

nieczności hospitalizacji z powodu kolej-

nego napadu.

Podsumowanie
Jak wspomniano we wcześniejszej czę-

ści tekstu, udzielenie pierwszej pomocy 

mające na celu między innymi rozpozna-

nie i ocenę priorytetów wraz z ochroną 

życia i przyniesieniem ulgi w cierpieniu 

i zapobieganie dalszemu pogorszeniu 

stanu zdrowia to obowiązek każdego 

obywatela. Nieudzielenie pierwszej po-

mocy zagrożone jest nie tylko wyrzuta-

mi sumienia i brakiem poczucia realizacji 

wszystkiego, co dało się w danej sytuacji 

zrobić, ale również karą pozbawienia wol-

ności do 3 lat. Jednym z częstszych przy-

padków, kiedy osoby postronne muszą 

udzielać pierwszej pomocy, jest napad 

drgawek, niejednokrotnie ze wszystkimi 

nieprzyjemnymi elementami, jak ślinotok, 

bezdech czy bezwiedne oddanie moczu. 

Świadome i właściwe udzielenie pierwszej 

pomocy w przypadku napadu drgawek 

pozwoli nie tylko uchronić poszkodowa-

nego przed urazami, ale również w niektó-

rych przypadkach przed tak poważnymi 

konsekwencjami,  jak nagłe zatrzymanie 

krążenia.  

reklama




