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Ułożenie poszkodowanego  
w zależności od stanu chorobowego  
i odniesionych obrażeń

5  

Wskazania do zastosowania poszczególnych 
ułożeń ciała

Dobór pozycji ułożenia ciała poszkodowanego zależny jest 
od jego stanu klinicznego oraz współistniejących chorób 
i urazów.

Cele zastosowania właściwych pozycji ciała

zz Złagodzenie dolegliwości bólowych.

zz Optymalizacja krążenia krwi (wskutek zmniejszenia od-
działywania siły grawitacji). 

zz Ułatwienie oddychania.

zz Zapobieganie powikłaniom.

Wyroby i materiały medyczne

zz Nosze.

zz Deska ortopedyczna.

zz Krzesełko kardiologiczne.

zz Łóżko szpitalne (na etapie działań w Szpitalnym Oddziale 
Ratunkowym).

zz Prześcieradła.

zz Koce.

zz Poduszki. 
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 Technika poszczególnych ułożeń ciała

A. Ułożenie ciała w pozycji z uniesionym tułowiem pod 
kątem 30% (pozycja Fowlera)

 Wskazania: u  pacjentów po urazie czaszkowo-
mózgowym oraz z dusznością. 

 Efekt terapeutyczny: zmniejsza ryzyko wystąpienia obrzęku 
mózgu, ułatwia oddychanie, zmniej-
sza krwawienia w obrębie głowy.  

B. Ułożenie ciała w pozycji na boku (pozycja bezpiecz-
na) z udrożnieniem dróg oddechowych 

 Wskazania: u  pacjentów nieprzytomnych z  za-
chowanym własnym oddechem i tęt-
nem. 

 Efekt terapeutyczny: ochrona przed zachłyśnięciem, uła-
twienie oddychania. 

C. Ułożenie ciała w pozycji wysokiej siedzącej z opusz-
czonymi kończynami dolnymi (pozycja kardiologicz-
na lub przeciwobrzękowa) 

 Wskazania:  w  chorobach układu oddechowego 
i krążenia.

 Efekt terapeutyczny: ułatwia oddychanie przez zmniejsze-
nie ucisku narządów jamy brzusznej 
na przeponę, powoduje gromadze-
nie się krwi w dolnych partiach ciała.

D. Ułożenie ciała w pozycji z głową i tułowiem niżej niż 
miednica. Ułożenie ciała w pozycji przeciwwstrząso-
wej 25–30° (pozycja nazywana również autoprzetocze-
niową, odmiana passive leg raising – PLR) 

 Wskazania: w  hipowolemii, ułatwia zakładanie 
dostępu centralnego do żył dorzecza 
żyły głównej górnej we wstrząsie. 

 Efekt terapeutyczny: poprawia ukrwienia mózgu, zwiększa 
ciśnienie w dorzeczu ŻGG. 
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Ułożenie poszkodowanego w zależności...

E. Ułożenie ciała w pozycji na lewym (w razie koniecz-
ności na prawym) boku po kątem 10–20°.

 Wskazania: w  omdleniu i  resuscytacji ciężarnej 
powyżej 20. tygodnia ciąży. 

 Efekt terapeutyczny: zmniejsza ucisk ciężarnej macicy na 
żyłę główną dolną i aortę brzuszną.

F. Ułożenie ciała w pozycji półsiedzącej ze zgiętymi 
kończynami dolnymi (w stawach biodrowych i sta-
wach kolanowych)

 Wskazania: w bólach brzucha. 
 Efekt terapeutyczny: zmniejsza napięcie powłok brzucha.

G. Ułożenie ciała w pozycji brzusznej 
Pacjent leży na brzuchu, płasko, głowa pacjenta odwróco-
na jest na bok, ramiona najczęściej są uniesione do góry 
nad głowę (chwyt obejmujący) lub wzdłuż ciała. 

 Wskazania: rozległe oparzenia grzbietu, stany po 
niektórych operacjach kręgosłupa, 
zapobieganie odleżynom, przeszcze-
py skórne, rany na grzbiecie i poślad-
kach; pozycja stosowana jest również 
w medycynie wypadków masowych, 
gdzie ratownicy mają do czynienia 
z wieloma rannymi. 

 Efekt terapeutyczny: powoduje w sposób naturalny udroż-
nienie dróg oddechowych.

H. Ułożenie ciała w pozycji na wznak (pozycja horyzon-
talna) 

 Wskazania: wykonywanie zabiegów resuscyta-
cyjnych; u kobiety w zaawansowanej 
ciąży dodatkowo należy ręcznie prze-
mieścić ciężarną macicę na stronę 
lewą!

 Efekt terapeutyczny: umożliwia swobodny dostęp do pa-
cjenta w nagłym zatrzymaniu krąże-
nia; możliwe jest sprawne wykony-
wanie zabiegów resuscytacyjnych.
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I. Ułożenie ciała w tzw. pozycji kolankowo-łokciowej 
(pozycja wertykalna)
Kobieta ciężarna, klęcząc, unosi biodra i pośladki najwyżej, 
jak to jest możliwe. Głowa pacjentki oparta jest czołem 
o podłoże, przednią część ciała stabilizują kończyny górne 
podparte łokciami. Pomiędzy głową a biodrami tworzymy 
możliwie największą różnicę poziomów.

 Wskazania: w  drugim okresie porodu, podczas 
gwałtownie przebiegającej akcji po-
rodowej, w przypadku wypadnięcia 
pępowiny.

 Efekt terapeutyczny: opóźnia opuszczanie się dziecka w ka-
nale rodnym, zmniejsza ból u kobiety, 
zmniejsza nacisk płodu na pępowinę. 

K O M E N T A R Z

Ułożenie poszkodowanego/chorego uzależnione jest od 
miejsca zdarzenia (warunki szpitalne oraz warunki poza-
szpitalne).

Pacjent przytomny powinien wyrazić zgodę na zapropo-
nowane ułożenie, staraj się nie postępować wbrew jego 
woli. W wielu sytuacjach to właśnie on intuicyjnie przyj-
muje takie ułożenie ciała, w którym odczuwa najmniejsze 
dolegliwości.

Należy pamiętać o tym, że po ułożeniu pacjenta w zale-
canej pozycji, może wystąpić na przykład nagły spadek  
lub wzrost ciśnienia tętniczego krwi, przyspieszenie lub 
zwolnienie tętna, duszność, lęk lub nawet zatrzymanie 
krążenia!

Ułożenia ciała musi być na bieżąco dostosowywane do 
zmieniającego się stanu ogólnego pacjenta. Podczas trans-
portu chorego należy zadbać o  ciągłą asystę ratownika. 
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Ułożenie poszkodowanego w zależności...

W  przypadku wystąpienia u  pacjenta wymiotów, nagro-
madzenia się śliny czy kłopotów z drożnością dróg odde-
chowych ratownik musi natychmiast właściwie zareago-
wać. 

Pewnym rozwiązaniem problemu przebywania podczas 
jazdy z pacjentem w przedziale medycznym (a nie obok 
kierowcy!) kierownika zespołu ambulansu ratunkowe-
go (ratownika medycznego lub lekarza) jest dążenie do 
dysponowania ambulansami bez możliwości przejścia do 
przedziału medycznego, co w sposób naturalny wymusi 
pozostanie ratownika medycznego przy pacjencie przez 
cały czas transportu.

Po zastosowaniu wybranej pozycji ciała u osób z  niedo-
władami, nieprzytomnych oraz pacjentów unieruchomio-
nych z  innych przyczyn, ważne jest zastosowanie ortez 
oraz innych materiałów i wyrobów medycznych (wymie-
nionych powyżej), które stosowane są w profilaktyce odle-
żyn, otarć, przykurczów, przeprostów i niefizjologicznych 
ustawień kończyn. Jest to niezwykle istotne w przypadku 
kilkugodzinnych transportów medycznych.

Jako „pozycję przeciwwstrząsową” w  ciężkim wstrząsie 
stosuje się tzw. passsive leg raising lub uniesienie noszy 
o  25–30 cm – wg zaleceń U.S. Special Forces Medical 
Handbook. Pomimo licznych dyskusji i spekulacji badania 
amerykańskie dowodzą skuteczności tej metody. (S. John-
son, S.O. Henderson: Myth: The Trendelenburg position 
improves circulation in cases of shock, Cjem 6, no. 1, Janu-
ary 2004, 48–49.)

K O M E N T A R Z

K O M E N T A R Z
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W Polsce w dalszym ciągu funkcjonuje tzw. pozycja czte-
rokończynowa, polegająca na uniesieniu kończyn w przy-
padku omdlenia. Podobnie jak technika „scyzoryka”, 
polegająca na równoczesnym zgięciu kończyn dolnych 
(w stawach kolanowych i biodrowych) pacjenta leżącego 
w pozycji na wznak. Zarówno pozycja „czterokończyno-
wa” jak i „scyzoryk” to często pozycje trudne do wykona-
nia w praktyce (np. w przypadku pacjenta bardzo otyłego, 
przy braku asysty dodatkowych osób), jak również mające 
wątpliwą wartość terapeutyczną. Krajowa Rada Resuscyta-
cji w sytuacji zaburzeń świadomości i zachowanego pra-
widłowego oddechu od wielu lat zaleca pozycję ułożenia 
ciała pacjenta na boku, z  jednoczesnym z udrożnieniem 
dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy. 
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