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 Presyncope „niepełne omdlenie” – stan 

przedomdleniowy, chwilowe zaburzenia świadomości  

bez całkowitej utraty przytomności. 

  

 



Poszkodowana zmieniła pozycję na siedzącą ze względu na wystąpienie nagłego 

uczucia słabości i zaburzeń widzenia. Siedziała przy otwartym oknie.     



Poszkodowana nagle zasłabła. 

Zastosowano pozycję siedzącą. 

Umożliwiono dostęp świeżego 

powietrza. 

 



Omdlenie to przemijająca utrata przytomności spowodowana 

przejściową, uogólnioną hipoperfuzją mózgu, cechująca się 

szybkim początkiem, krótkim czasem trwania i samoistnym 

całkowitym ustąpieniem. 

 

Omdlenie (łac. syncope) – nagła, krótkotrwała utrata 

przytomności spowodowana przejściowym niedotlenieniem 

mózgu. Zwykle na tle zaburzeń krążenia mózgowego.  

 

Omdlenie należy odróżnić od nagłego zatrzymania krążenia 

i oddychania, udaru mózgu, czy krwawienia wewnętrznego.  

W tych przypadkach należy bezzwłocznie wdrożyć 

właściwe leczenie. 

 



 Przerwanie dopływu krwi do mózgu na czas 6-8 sekund 

 Spadek ciśnienia skurczowego poniżej 60 mmHg 

 Spadek ilości dostarczonego tlenu o 20 % 

 



 Spowodowane niedotlenieniem. 

 Pochodzenia sercowego. 

 Spowodowane zaburzeniami naczynioruchowymi. 

 Ból. 

 Pochodzenia mózgowego. 

 

 



 Omdlenia odruchowe. 

 Omdlenia sytuacyjne: 

 wywołane stymulacją ze strony układu pokarmowego: defekacja, 

połykanie, ból trzewny,  

 mikcyjne, kaszlowe, poposiłkowe, powysiłkowe, wywołane śmiechem. 

 Wyzwalane silnym emocjonalnym dyskomfortem: strach, 

ból, widok krwi. 

 Omdlenia związane z niedociśnieniem ortostatycznym. 

 Omdlenia kardiogenne. 

 Omdlenia spowodowane zaburzeniami  

naczynioruchowymi, w tym zespoły podkradania. 

 

 



 osłabienie 

 „mroczki” przed oczami 

 szumy w uszach 

 blada, wilgotna skóra 

 przyśpieszony oddech 

 nudności (przy omdleniach odruchowych) 

 zawroty głowy, zmęczenie, kołatania serca, zaburzenia 

widzenia, a nawet bóle pleców (przy hipotensji 

ortostatycznej) 
Utracie przytomności może towarzyszyć upadek poszkodowanego, 

co doprowadza do wystąpienia urazów wynikających z uderzenie o przedmioty 

znajdujące się w jego otoczeniu. 

 



 Ułożenie poszkodowanego na plecach. 

 Zastosowanie pozycji czterokończynowej. 

 Zapewnienie dostępu świeżego powietrza. 

 Poluźnienie krawata, paska, rozpięcie kołnierzyka… 

 Do momentu odzyskania przytomności – kontrola 

podstawowych parametrów życiowych. 

 Jeśli po kilku minutach świadomość nie powraca – 

wezwanie wykwalifikowanych służb ratowniczych. 

 



Jednoczesne uniesienie kończyn górnych i dolnych. 



Jednoczesne uniesienie kończyn górnych i dolnych. 

 



U poszkodowanej występują trudności w oddychaniu. 

 



Stopniowa pionizacja poszkodowanego. 



 Cucić poszkodowanego przez uderzenia w twarz, 

pociąganie za rękę. 

 Podawać do picia wody (możliwe ryzyko zakrztuszenia). 
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