
We wszystkich miejscach Rekord musi odbywać się na podobnych zasadach, wszyscy uczestnicy muszą 

uczyć się tych samych elementów. Dlatego też musieliśmy wysłać propozycję scenariusza lekcji do biura 

Guinness’a w Londynie. Właśnie otrzymaliśmy długo wyczekiwaną akceptację. Poniżej dzielimy się nim 

z Wami. We wszystkich miejscach – również u Was – lekcja powinna być przeprowadzona na jego 

podstawie. 

Scenariusz lekcji: 

Temat: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 

Cel: Lekcja ma na celu rozpropagowanie wiedzy na temat resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz 

nauczenie poprawnego wykonywania elementów resuscytacji: 30 uciśnięć klatki piersiowej oraz 2 

wdechów ratowniczych.  

12:00 – Początek lekcji. 

Głośne oznajmienie o początku lekcji sygnałem rozpoznawalnym przez wszystkich uczestników, np. 

gwizdkiem/dzwonkiem szkolnym i jasną informacją od prowadzącego „zaczynamy bicie rekordu”. 

Przedstawienie tematu lekcji oraz jego celu. Prowadzący przekazuje informacje o przebiegu lekcji oraz 

o tym, że każdy uczestnik będzie ćwiczył resuscytację przy manekinie ćwiczeniowym (fantomie). 

Pokazanie sposobu dezynfekowania fantoma po wdechach ratowniczych  po każdej osobie ćwiczącej.  

12:05 – Pokaz realizowany przez instruktora (wg. poniższego scenariusza pokazu) lub film 

instruktażowy. 

Specjalnie przygotowany film instruktażowy jest do pobrania ze strony dla organizatorów lub 

bezpośrednio z linku: https://we.tl/OQH2rqDDwa – film pokazuje jak poprawnie wykonać resuscytację 

krążeniowo-oddechową. Instruktaż na filmie prowadzi certyfikowany instruktor American Heart 

Association. 

12:08 – Rozpoczęcie ćwiczeń przez uczestników Rekordu. 

Podczas ćwiczeń instruktor/instruktorzy omawiają krok po kroku poprawne wykonanie resuscytacji 

krążeniowo oddechowej. Powtarzają najważniejsze szczegóły. Uczniowie przy fantomie się zmieniają. 

Każdy uczeń musi mieć możliwość przećwiczenia i nauczenia się poprawnie wykonywać uciśnięcia 

klatki piersiowej oraz wdechów ratowniczych. 

12:30 – Podsumowanie. Jeszcze raz powtórzenie jak poprawnie wykonywać resuscytację krążeniowo-

oddechową. 

12:35 - Oficjalne zakończenie lekcji poprzez, np. dźwięk gwizdka i powiedzenie „koniec bicia rekordu”. 

Po zakończonym rekordzie osoby mierzące czas pokazują wskazania stoperów do kamery. 

Potwierdzają ten wynik w zeznaniu świadka w rubryce nr 3 następującym wpisem: „I measured the 

time of the attempt” i się podpisują (obie osoby mierzące czas na każdym zeznaniu świadka). 

Przed jeszcze włączoną kamerą niezależny świadek powinien przeliczyć ponownie zebrane bilety aby 

potwierdzić liczbę osób, które brały udział w rekordzie (bilety zachowajcie do ewentualnej kontroli). 

 

Scenariusz pokazu (film instruktażowy)  : 

1. Bezpieczeństwo: 

a. Zanim zaczniesz działać, zadbaj nie tylko o osobę, której pomagasz, ale także o 

siebie. Rozejrzyj się wokół i zobacz, czy nic Ci nie grozi (zabezpiecz miejsce 

zdarzenia np. trójkątem ostrzegawczym, odłącz źródło prądu, odsuń niebezpieczne 

przedmioty). 

2. Sprawdź przytomność poszkodowanego: 

https://we.tl/OQH2rqDDwa


a. Podejdź do poszkodowanego i głośno zapytaj: 

i. „- Co się stało? Nic Ci nie jest?”. 

b. Jeśli zareaguje, oznacza to że poszkodowany jest przytomny i możesz go wypytać, 

czy potrzebuje Twojej pomocy. 

c. Jeśli jest brak reakcji podejdź bliżej, przykucnij i potrząśnij poszkodowanego za 

ramiona. W przypadku braku reakcji wezwij pomoc. Jeżeli jest to możliwe poproś 

kogoś o przyniesienie AED. 

3. Wezwij pomoc: 

a. Zadzwoń pod 112 (europejski numer alarmowy). 

b. Podaj następujące komunikaty: 

i. Przedstaw się (imię i nazwisko). 

ii. Podaj swój wiek. 

iii. Powiedz gdzie się znajdujesz (najlepiej pełny adres wraz z miejscowością, 

dokładną lokalizację np. punkty charakterystyczne, piętro, numer pokoju itp.). 

iv. Powiedz co się stało, ilu jest poszkodowanych, jaki jest ich stan. 

v. Kontynuuj rozmowę z dyspozytorem dopóki to On nie zakończy rozmowy. 

4. Sprawdź czy poszkodowany oddycha: 

a. W przypadku wykrycia oddechu utrzymuj udrożnione drogi oddechowe 

poszkodowanego lub ułóż go w pozycji bocznej. 

b. W przypadku braku oddechu rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową. 

5. Na resuscytację krążeniowo-oddechową składają się dwa elementy - uciskanie klatki 

piersiowej  oraz wdechy ratownicze (w stosunku 30 uciśnięć : 2 wdechy). 

a. Uciśnięcia klatki piersiowej: 

i. Uciskaj na twardym równym podłożu. 

ii. Uciśnięcia prowadź na odsłoniętej klatce piersiowej poszkodowanego. 

iii. Spleć swoje ręce i przyłóż nasadę dłoni w centralnym punkcie klatki piersiowej 

poszkodowanego (na linii sutków). 

iv. Pochyl się nad poszkodowanym. 

v. Uciskaj 30 razy: 

1. Uciskaj w centralnym punkcie klatki piersiowej. 

2. Uciskaj szybko i mocno. 

3. Pamiętaj o tym, by uciskać z wyprostowanymi w łokciach rękoma. 

vi. Po 30 uciśnięciach wykonaj 2 wdechy ratownicze. 

b. Wdechy ratownicze: 

i. Udrożnij drogi oddechowe (jak w punkcie 4 a). 

ii. Dwoma palcami zatkaj nos poszkodowanego. 

iii. Przyłóż swoje usta do ust poszkodowanego (obejmij je swoimi ustami). 

iv. Wykonaj 2 wdechy ratownicze: 

1. Wdmuchuj powoli i spokojnie. 

2. Oddech powinien trwać 1 sekundę, do uniesienia się klatki piersiowej 

poszkodowanego. 

3. Jeśli pierwszy wdech nie wszedł (nie uniosła się klatka piersiowa 

poszkodowanego) – popraw drożność dróg oddechowych (4 a). 

4. Zaczerpnij powietrza i powtórz wdech. 

5. Po drugim wdechu zacznij ponownie uciśnięcia klatki piersiowej 

poszkodowanego. 

c. Kontynuuj naprzemiennie 30 uciśnięć : 2 wdechy. 

6. Przy fantomie będziemy ćwiczyć tylko resuscytację krążeniowo- oddechową (pkt 5). 

7. Po skończonych ćwiczeniach zdezynfekuj manekina. 


