ZAKRZTUSZENIE DZIECKA – przykład
Zapoznaj się z poniższym opisem i zastanów nad postawionymi pytaniami.
Najlepiej wydrukuj tę stronę i w odpowiednich miejscach wpisz krótkie odpowiedzi długopisem – to świetne ćwiczenie pomagające
utrwalić wiedzę!! Na następnej stronie znajdziesz komentarz, który pomoże ci sprawdzić, czy twoje odpowiedzi są poprawne.
Wokoło jest więcej osób.
Jak możesz wykorzystać ich obecność?

W czasie przyjęcia rodzinnego, nagle ktoś zauważa,
że jedno z małych dzieci bawiące się w kącie upada
na ziemię i nie podnosi się.

Dziecko nie rusza się.
Czy to oznacza, że trzeba natychmiast
dzwonić po pogotowie?

Inne dzieci bardzo się wystraszyły, niektóre z nich
zaczynają płakać.

Brak kontaktu.
Czy to powód, żeby wzywać pogotowie?

Jakie polecenia im wydać?

Inne dzieci płaczą.
Czy warto przejmować się innymi
dziećmi, których życie nie jest w tej chwili
zagrożone?

Szybko pojawia się mama malca – niestety nie umie
nawiązać z nim żadnego kontaktu.

Czy przed wezwaniem pogotowia trzeba
sprawdzić oddech?

Sina twarz.
Czy to normalne kiedy dziecko zemdleje?
Zdenerwowana mama.
Czy powinna w takim stanie zajmować
się dzieckiem czy lepiej zabrać ja do
innego pomieszczenia?

Dziecko jest sine na twarzy, jego mama widząc to
zaczyna płakać i mocno go przytulać.

Ktoś zauważył, że dziecko bawiło się małymi
klockami.

Czy też oznacza coś poważnego?

Małe klocki.
Wygląda na to, że doszło do zakrztuszenia
– czy powinieneś spróbować wytrząsnąć
klocek odwracając dziecko do góry
nogami?

Jakie czynności należy podjąć od razu? Wymień 3 najważniejsze:
1_______________________________

2____________________________________

3_______________________________

Sytuacja przedstawiona powyżej należy do tych naprawdę groźnych. Postępowanie w tym przypadku powinno zacząć się od oceny przytomności dziecka, ale
jak widzisz – to właściwie zostało już wykonane przez jego mamę. Jeżeli dziecko jest nieprzytomne szybkie zawiadomienie pogotowia to kluczowa sprawa.
Potem należy sprawdzić oddech i w przypadku jego braku rozpocząć resuscytację. Ogólny schemat postępowania jest następujący (zwróć uwagę na moje
uwagi dotyczące tej konkretnej sytuacji):
1. Skontroluj przytomność (w tym przypadku objawy braku przytomności są oczywiste).
2. Wołaj o pomoc (zwróć się do konkretnej osoby z prośbą o wezwanie pogotowia do nieprzytomnego dziecka).
3. Skontroluj oddech przez 10 sekund.
4. Jeżeli brak oddechu lub nie jesteś pewien, wykonaj 5 oddechów ratowniczych (trudność we „wdmuchnięciu” powietrza może oznaczać, że drogi
oddechowe są zablokowane)
5. Jeżeli dziecko nie daje żadnych znaków życia (np. kaszlu w trakcie wdmuchiwania powietrza) wykonaj 15 uciśnięć klatki piersiowej.
6. Kontynuuj wg schematu: 2 wdechy / 15 uciśnięć aż do przyjazdu pogotowia lub zauważenia oznak życia.
7. Po 1 minucie – wezwij pogotowie jeżeli wcześniej (patrz punkt 2) nikt tego nie zrobił.

Komentarz do pytań ze strony 1
Jak wykorzystać obecność innych osób? – mogą zawiadomić pogotowie lub przypilnować innych dzieci.
Jakie polecenia im wydać? – „zadzwoń pod 999 i powiedz, że dziecko jest NIEPRZYTOMNE”, „zabierz inne dzieci do drugiego pokoju i pilnuj ich”.
Czy warto przejmować się innymi dziećmi, których życie nie jest w tej chwili zagrożone?- ich zachowanie może zwiększać zdenerwowanie mamy, a nawet twoje. Poza
tym wszyscy skupiają się na poszkodowanym dziecku i niepilnowane maluchy mogą zrobić coś nieprzewidzianego – dlatego warto poprosić kogoś, żeby przypilnował
dzieci.
Czy zdenerwowana mama powinna w takim stanie zajmować się dzieckiem czy lepiej zabrać ja do innego pomieszczenia?- obecność mamy działa uspokajająco nawet
na nieprzytomne dziecko dlatego trzeba się skoncentrować na jej uspokajaniu zamiast na siłę, wbrew jej woli odciągać ją na bok.
Dziecko nie rusza się - czy to oznacza, że trzeba natychmiast dzwonić po pogotowie? – najpierw trzeba ocenić przytomność dziecka.
Brak kontaktu - czy to powód, żeby wzywać pogotowie? – dziecko jest nieprzytomne więc w tym momencie trzeba poprosić o wezwanie pogotowia.
Czy przed wezwaniem pogotowia trzeba sprawdzić oddech? – jw. jeżeli dziecko jest nieprzytomne to pogotowie wzywamy jak najszybciej, nawet jeśli oddycha. Czyli
kontrola oddechu nie jest potrzebna do decydowania.
Czy sinienie twarzy jest normalne kiedy dziecko zemdleje? – oczywiście nie.
Czy też oznacza coś poważnego? – sugeruje, że dziecko nie oddycha.
Czy powinieneś spróbować wytrząsnąć klocek odwracając dziecko do góry nogami? – oczywiście nie, w przypadku nieprzytomnego dziecka trzeba podjąć resuscytację.
Pierwsze czynności do wykonania: 1) poproś o wezwanie pogotowia i zabranie innych dzieci, 2) skontroluj oddech 3) gdy nie wyczuwasz oddechu – rozpocznij resuscytację

