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Pierwsza Pomoc Dzieciom – zakrztuszenie
Zakrztuszenie to wypadek, który z jednej strony może się
dość łatwo przydarzyć, a z drugiej w niektórych okolicznościach
może mieć bardzo groźne konsekwencje. W najgorszym wypadku,
jeżeli drogi oddechowe zostaną całkowicie zablokowane, dziecko w
ciągu kilku minut straci przytomność.
Z tego powodu warto natychmiast podjąć działania i mogę od razu powiedzieć, że nie
wykonując żadnych skomplikowanych czynności, można skutecznie pomóc.
Najważniejsze jednak to zachować minimum spokoju. Wszyscy rodzice, którzy mieli do
czynienia z zakrztuszeniem - zwłaszcza własnego dziecka - zgodnie podkreślają, że ta sytuacja bardzo
ich wystraszyła. Nic dziwnego - wygląda to przecież dramatycznie. Dziecko nie mogąc złapać oddechu
natychmiast wpada w panikę. Zaczyna kasłać i gorączkowo próbuje zaczerpnąć tchu. Jeżeli to się nie
udaje - buzia zaczyna sinieć, a dziecko powoli zaczyna tracić przytomność. Naprawdę łatwo stracić
głowę.
Zacznę od dość kontrowersyjnej rzeczy. Każdy instruktor czy inny autor, który pisze o
pierwszej pomocy powie Ci, że trzeba działać szybko ponieważ mózg bez dopływu tlenu wytrzymuje
jedynie 4,5 minuty. Dowiesz się, że bez natychmiastowej reakcji życie Twojego dziecka może być
zagrożone. Zobacz - nawet ja powyżej napisałem "natychmiast podjąć działania" :)
Jednak kiedy będziesz musiała działać moja porada jest zupełnie inna - poczekaj chwilę, weź
głęboki oddech i poukładaj myśli. Nie ma większego znaczenia, czy zadziałasz w tej chwili, za 5
sekund, czy może za 10. Uważam jednak za bardzo ważne, żebyś nie spanikowała i po prostu
ZROBIŁA to, co jest konieczne. Dlatego daj sobie czas na oddech i kilka sekund przypomnienia.
Krok 1
Po pierwsze zwróć uwagę na zachowanie dziecka - jeżeli jest w stanie płakać, kaszle głośno
i wyraźnie, oznacza to, że powietrze trafia do płuc. To jest bardzo dobra wiadomość - mógłbym
powiedzieć, że właściwie nie ma żadnego poważnego zagrożenia.
W takiej sytuacji wykonaj:
1. Bez względu na wiek dziecka postaraj się, żeby jego głowa i usta były skierowane możliwie w dół.
W przypadku niemowlęcia możesz ułożyć je na swojej ręce, podeprzeć dłonią główkę (najlepiej
przytrzymując palcami usta, żeby były otwarte) i przechylić delikatnie w dół - zobacz zdjęcia poniżej.
W przypadku starszych dzieci po prostu należy pochylić je mocno do przodu.
W takiej pozycji cokolwiek znajduje się w ustach czy gardle nie będzie miało innej możliwości, jak
przesuwać się w dół, czyli w stronę otwartych ust.
2. Często do zakrztuszenia dojdzie w czasie jedzenia lub gdy maluch "dorwie" coś bez naszej wiedzy i
postanowi spróbować, jak to smakuje - możesz więc wygarnąć palcem wszystko, co jeszcze znajduje
się w buzi dziecka. Pamiętaj jednak, że usuwasz zawartość jamy ustnej - nie wpychaj więc palca zbyt
głęboko. To co już wpadło głębiej, do gardła czy tchawicy, będzie musiało wypaść samo. Nie ma sensu
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też "grzebanie" w ustach - po prostu chcemy wygarnąć lub wyciągnąć to, co jest łatwo, od razu
dostępne.
3. Zachęcaj dziecko do kasłania. To jest najskuteczniejsza i najmniej inwazyjna metoda na pozbycie
się ciała obcego z dróg oddechowych.
4. Uspokajaj dziecko. Będzie Ci łatwiej jeżeli sama zachowasz spokój.

Krok 2
Jeżeli natomiast widzisz, że dziecko nie jest w stanie nabrać powietrza - kaszel jest niesłyszalny lub
bardzo cichy, sinieje na twarzy, nie krzyczy, nie płacze – prawdopodobnie drogi oddechowe są
całkowicie zablokowane. To już jest poważniejsza sytuacja.
1. W pierwszej kolejności wykonujemy 5 uderzeń dłonią między łopatki. W przypadku
niemowlaka - najpierw układamy go na swojej ręce, następnie odwracamy tak, żeby usta były
skierowane w dół, a główka przytrzymywana przez naszą dłoń. Teraz możemy już uderzać
miedzy łopatki. Uderzenia muszą być zdecydowane, jednak pamiętaj, że dziecko jest malutkie
więc na pewno nie rób tego z całej siły. Nie uderzaj też otwartą dłonią. Najlepiej złożyć dłoń
w "łódeczkę" (tak jakbyśmy do niej chcieli nabrać wody) lub ewentualnie uderzać nasadą
dłoni. Te czynności są zaprezentowane poniżej.

Jeżeli dziecko jest starsze - należy je pochylić do przodu (lub wręcz przewiesić
przez własne ramię) i uderzać tak samo – 5 razy miedzy łopatki.

2. Jeżeli to nie przyniesie efektu - istnieje druga technika (a w zasadzie 2 techniki).
W przypadku niemowlaka odwracamy go z powrotem na plecki, ale tak, żeby
głowa była niżej niż reszta ciała. Oczywiście głowę przytrzymujemy dłonią.
Jednym lub dwoma palcami wolnej ręki uciskamy 5 razy jego klatkę
piersiową (mostek) mniej więcej na wysokości linii łączącej sutki dziecka.
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W przypadku starszych dzieci będziemy uciskać przeponę. Musimy objąć dziecko,
przyłożyć dłoń zwiniętą w pięść w okolicy pępka i mocno ścisnąć do siebie i do góry
(w kierunku żeber). Tą czynność również powtarzamy 5 razy.
Jeżeli nie uda nam się odblokować dróg oddechowych to powtarzamy taką
sekwencję w kółko:
- dla niemowlaka 5 uderzeń między łopatki i 5 uciśnięć klatki piersiowej
- dla dziecka 5 uderzeń między łopatki i 5 uciśnięć przepony
Te działania muszą w końcu przynieść efekt. Jeżeli nie - po kilku minutach dziecko straci
przytomność. Postępowanie w tym przypadku będzie prawie identyczne ze schematem resuscytacji
jaki już prawdopodobne znasz.
Jeżeli dziecko straci przytomność - połóż je na płaskiej równej powierzchni, udrożnij drogi
oddechowe i wykonaj 5 prób wdechów.
Jeżeli ciało obce blokuje drogi oddechowe - Twoje próby będą nieskuteczne - poczujesz, że
powietrze nie chce "wejść" i nie zauważysz unoszenia się klatki piersiowej. To normalne w takiej
sytuacji. Na wszelki wypadek po każdej nieudanej próbie możesz spróbować delikatnie skorygować
odchylenie głowy, żeby upewnić się, że drogi oddechowe są drożne.
Po utracie przytomności, wszystkie mięśnie rozluźniają się i jest również prawdopodobne, że
wokół ciała obcego, które blokuje drogi oddechowe wytworzy się jakaś mała przestrzeń
umożliwiająca przepływ powietrza.
Po tych 5 wstępnych wdechach rozpocznij normalny cykl resuscytacji czyli 30 uciśnięć i 2
próby wdechu.
Kontynuuj resuscytacje do momentu:
- przyjazdu pogotowia, lub
- kiedy poczujesz, że nie masz już sił (niech ktoś Cię zmieni lub zrób sobie mała przerwę), lub
- kiedy zobaczysz reakcję dziecka - kaszlnięcie, poruszenie ręką, otwarcie oczu, lub
- kiedy stwierdzisz, że klatka piersiowa się uniosła (będzie to oznaczać, że ciało obce przesunęło sie i
powietrze ma już swobodną drogę do płuc).
W ostatnich dwóch przypadkach należy się upewnić czy oddech rzeczywiście powrócił czy nie. Jeżeli
oddech jest - układamy dziecko na boku. Jeżeli oddechu brak, powracamy do resuscytacji.
W skrócie procedura wygląda następująco:
- w przypadku efektywnego kaszlu pochylamy do przodu, uspokajamy i namawiamy do kaszlenia
- w przeciwnym razie stosujemy 5 uderzeń miedzy łopatki na zmianę z 5 uciśnięciami przepony (lub
mostka u niemowlaków)
- w przypadku utraty przytomności wykonujemy 5 prób wdechu a potem przechodzimy do
tradycyjnej resuscytacji.
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Kiedy wzywamy pogotowie ?
Zakrztuszenie nie oznacza, że od razu trzeba wzywać pogotowie. Najczęściej kończy się na
kilkunastu sekundach strachu – bez żadnych konsekwencji zdrowotnych. Kiedy jednak sytuacja
zaczyna robić się groźniejsza szybkie wezwanie pogotowia jest bardzo ważne.
O wzywaniu pomocy opowiem równocześnie z przykładem. Mam nadzieje, że poniższe
wyjaśnienia podziałają na wyobraźnię i pomogą zrozumieć jak poprawnie reagować.
Przykład:
Jesteś w domu sama z 2 letnim dzieckiem. Mąż jest w pracy, Ty sprzątasz pokój a maluch kręci się po
salonie odkrywając świat. W pewnym momencie słyszysz, że dziecko zaczyna głośno kasłać.
Podchodzisz i widzisz, że wyciągnął z jakiejś szafki pudełko pełne guzików, które najwyraźniej wkładał
do buzi i zakrztusił się jednym z nich.
Dzwonienie po pogotowie w tym momencie nie ma najmniejszego sensu, ale jeżeli ktoś jest w pobliżu – mąż, lub inna osoba
dorosła warto ją zawołać.

Mały głośno kasła więc nie jest źle – pomagasz mu się pochylić i namawiasz do kaszlu. Mówisz
spokojnym głosem, więc i jemu łatwiej się uspokoić i wykonywać Twoje polecenia. Cierpliwie czekasz.
Należy spodziewać się, że zaraz uda nam się odkrztusić nieszczęsny guzik i interwencja pogotowia nie będzie potrzebna.

Niestety po kilku chwilach oddech i kasłanie stają się cichsze i najwyraźniej coraz trudniej się
oddycha. Właściwie już jesteś w odpowiedniej pozycji, więc od razu 5 razy uderzasz synka miedzy
łopatki. Ponieważ nie przynosi to efektu – wykonujesz też 5 uciśnięć przepony.
Jeżeli w pobliżu jest druga osoba – warto już teraz zawiadomić pogotowie. Jeżeli jednak nikogo nie ma – ważniejsze od
łapania za telefon jest próbowanie pozbycia się ciała obcego, póki jeszcze dziecko jest przytomne. Nic nie stoi natomiast na
przeszkodzie, żeby wołać o pomoc i gdyby się ktoś pojawił, poprosić o wezwanie pogotowia.

Działania nie przynoszą rezultatu i po chwili dziecko traci przytomność. Kładziesz je na ziemi
i wykonujesz 5 prób wdechów. Potem przystępujesz do resuscytacji – 30 uciśnięć klatki piersiowej na
2 wdechy.
To już nasza ostatnia „broń” w tej sytuacji. Jeżeli nadal nikt się nie pojawił i pogotowie nie jest zawiadomione, należy
zadzwonić po 1 minucie resuscytacji – tj. mniej więcej po zakończeniu 3 serii 30 uciśnięć. Teraz uwaga – bardzo ważne:

Jesteś bardzo zdenerwowana, ale równocześnie jesteś najważniejszą osobą, która może pomóc
Twojemu dziecku. Świetnie sobie do tej pory radziłaś. Musisz jeszcze, jak najspokojniej się da,
przekazać istotne informacje dyspozytorowi pogotowia. Co jest ważne? Twoje imię i nazwisko oraz
dokładny adres, informacja, że dziecko zakrztusiło się, nie oddycha i że rozpoczęłaś resuscytację.
Jeżeli zachowasz spokój – szybko wezwiesz pogotowie i będziesz mogła wrócić do resuscytacji, a to
jest BARDZO WAŻNE.

