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oczekiwanie na karetkę 
(1 poszkodowany = 1 karetka) 

* zestaw tlenowy znajduje się w:
Baza Nurkowa „Narty” -
Akademia Podwodna
Adres: ul. Brajnicka 10,
Warchały, 12-122 Jedwabno
tel. kom.: +48 514 222 962

* przytomny – zestaw „na
żądanie”

* nieprzytomny – „na żądanie”
lub  maska bezzwrotna
(problemy oddechowe)
minimalny przepływ ciągły: 15 l/min

poszkodowany 
NIE ODDYCHA 
prawidłowo

poszkodowany 
ODDYCHA 
prawidłowo
 2–3 oddechy na 10 sek. 

SPRAWDZIĆ ODDECH
10 sek. (patrz, słuchaj, czuj) 

konsultacja lekarska czy poszkodowany jest PRZYTOMNY?

UDROŻNIĆ DROGI ODDECHOWE 

podać TLEN 02

wezwać POGOTOWIE 999 lub 112

MASAŻ SERCA 
30 uciśnięć 2 wdechy 
(środek klatki piersiowej,  
4-5 cm, 100 razy na min.) 

ocena sytuacji, zabezpieczenie miejsca wypadku, wydobycie poszkodowanego z wody,
ułożenie na wznak (twarde podłoże)

ułożenie w POZYCJI  BEZPIECZNEJ
( regularna kontrola stanu 
poszkodowanego, utrzymać drożność 
dróg oddechowych, komfort termiczny, 
jeśli poszkodowany jest przytomny - 
podawać letnie płyny) 

tak

nie

PODAĆ: 
1. imię, nazwisko, tel. kontaktowy
2. miejsce wypadku (dokładny adres)

Gospodarstwo Agroturystyczne "Uroczysko",
właścicieł Stanisław Jażewski
Adres: Brajniki 15, 12-122 Narty
tel. kom. +48 600 544 118, tel: +48 89 621 36 93
współżedne GPS: 53°33'05.4"N 20°46'53.6"E

3. co się stało (wypadek nurkowy), liczba osób poszkodowanych
4. stan (przytomny/nie, oddycha/nie, inne objawy)
5. jaka pomoc jest udzielana (CPR, O2)
6. osobę odpowiedzialną za pomoc w dojeździe karetki

5 WDECHÓW RATOWNICZYCH 
( w przypadku podtopienia )
ponowna kontrola oddechu

  kontynuacja CPR aż do przyjazdu 
  służb medycznych lub  
  powrotu prawidłowego oddechu 

wezwać POMOC, ZABEZPIECZYĆ siebie 

wypadek nurkowy – PLAN ALARMOWY dla Gospodarstwa Agroturystycznego "Uroczysko" 

(w przypadku podtopienia
ponowna kontrola oddechu)

http://www.swa.org.pl/
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NAJBLIŻSZY SZPITAL: (19,5 km, 23 min) 

Szpital Powiatowy w Szczytnie 
adres:
ul. M.C. Skłodowskiej 12, 12-100 Szczytno 
tel.:  
089 6232155 – Dział Pomocy Doraźnej

089 6232121 - Izba Przyjęć
dane gps:  
53°33'26.9"N 20°59'13.9"E

opis dojazdu do szpitala:  
Za bramą gospodarstwa agroturystycznego 
prosto 70m aż do skrzyżowania z drogą 
gruntową.

Skręcić w prawo w drogę gruntową i nią 
dalej prosto przez 1,9km aż do skrzyżowania 
z drogą asfaltową.

Skręcić w prawo w drogę asfaltową i dalej 
prosto przez 2,1km aż do skrzyżowania z 
drogą nr 58.

Skręcić w lewo w drogę nr 58 i dalej prosto 
przez 12,5 km aż do skrzyżowania z drogą nr 
53.

Skręcić w prawo w drogę nr 53 (kierunek 
Szczytno Ostrołęka) i dalej prosto (ulicą 
Bolesława Chrobrego) przez 1,9 km aż do 
ronda. 

Na rondzie 1 wyjazd (kierunek Warszawa) i 
dalej prosto przez 500m aż do skrzyżowania 
z drogą nr 57.

Skręcić w prawo na skrzyżowaniu z drogą nr 
57 (kierunek Warszawa) i dalej prosto przez 
550m ulicą Marii Skłodowskiej-Curie aż do 
rozjazdu. 

Na rozjeździe w prawo (kierunek Witówko) i 
dalej prosto przez 44m. Po prawej stronie 
znajduje się brama wjazdowa do szpitala. 

999 pogotowie ratunkowe
998 straż pożarna 
112 ogólny telefon alarmowy 

lekarz dyżurny kraju (godz. 16-8) 

0-22 831 34 40

telefony ALARMOWE 

http://www.swa.org.pl/
http://www.hiperbaria.gdynia.pl/



