ODBORKA

Zdravověda

Resuscitace patří do první
pomoci, jedná o úkony, které
Už
vedou k záchraně člověka při selhání
životních funkcí. Pozorně si prohlédni následující fotky, u každé z nich je popis a dohromady dávají stručný návod právě k resuscitaci.

jste někdy slyšeli o resuscitaci? Zní to slovo moc
složitě? Tak se s tímhle pojmem na následující
dvoustránce pořádně seznámíme.

Ale ještě než se pustíš do čtení, vždy si zapamatuj, že
v první řadě je nutné dbát na své vlastní bezpečí. Nikdy
se nepouštěj do záchrany člověka, pokud je na nebezpečném místě nebo pokud na jeho záchranu nestačí tvoje
fyzička (například u záchrany tonoucího). Velká obezřetnost je určitě zapotřebí i v případě, že nemohoucí člověk
vypadá podezřele a nebezpečně. Ovšem vždy je nutné
zavolat zdravotnickou záchrannou službu. Víš, jaké
má číslo? Jestli ne, nevadí. Dozvíš se ho u jedné z fotek.
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Našel jsi bezvládně ležícího člověka? Pokus se
přivolat někoho dospělého, aby ti pomohl. Pokud nikdo
dospělý v blízkosti není, bezvládného člověka nahlas
několikrát oslov (Haló pane/paní, jste vpořádku?).

2 Pokud
člověk nereaguje
na hlasité
oslovení,
pokus se s ním
několikrát
jemně zatřást.
Probral se?
Pak je vše
v pořádku.
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3 Pokud bezvládně ležící člověk stále nereaguje, je
potřeba zjistit, zda dýchá, nebo ne. To zjistíš tak, že
sleduješ nemocnému hrudník, zda se mu zvedá, či ne,
popřípadě přiložíš hřbet své ruky před jeho nos a ústa.
Když uvidíš zvedající se hrudník a ucítíš na hřbetu své
ruky dech, dej nemocného do zotavovací polohy.
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4 Pokud nemocný nedýchá nebo nedýchá normálně,
ihned zavolej mobilním telefonem zdravotnickou záchrannou službu. Její číslo je 155. Číslo 155 by sis měl
určitě zapamatovat, navíc by mělo být uložené v kon
taktech v každém mobilním telefonu. Velmi ti pomůže,
pokud si tento hovor dáš na hlasitý odposlech a budeš
mít volné obě dvě ruce.
Hovoru se zdravotnickou
záchrannou službou
se nemusíš vůbec bát.
Nejprve se představ a
pak dispečerovi řekni, co
a kde se stalo. Dispečer
se na vše vyptá, poradí
ti, jak dále postupovat,
4
a pošle ti pomoc.
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5 Poté zahaj samotnou resuscitaci, a to tak, že budeš
stlačovat nemocnému hrudník. Hrudník bys měl
stlačovat alespoň 5 cm a alespoň 100x za minutu. S tím
si ale nedělej moc hlavu, stačí, že budeš stlačovat.

7 Hrudník stlačuj tak
dlouho, dokud ti budou
stačit síly nebo dokud
nepřijede zdravotnická
záchranná služba. Pokud
nemocný začne dýchat,
přestaň mačkat a dej ho
do zotavovací polohy,
tak jak vidíš na fotkách.
Důležité je kontrolovat,
zda nemocný stále
dýchá. Pokud by dýchat
přestal, znovu polož
nemocného na záda a
začni stlačovat hrudník.
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Ruce měj na středu hrudníku.
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Článek vznikl ve spolupráci se Zdravotní
pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR
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