REANIMACJA
KR¥¯ENIOWO-ODDECHOWA
Pod pojêciem pierwszej pomocy rozumiemy szybkie, zorganizowane dzia³anie prowadzone przez osoby (osobê) z otoczenia ofiary nieszczêliwego wypadku. Sprawne
dzia³anie przy udzielaniu pierwszej pomocy ma bardzo czêsto decyduj¹ce znaczenie dla
dalszych rezultatów leczenia przez personel medyczny  czêsto decyduje o ¿yciu osoby
poszkodowanej. Pierwszej pomocy zwykle udziela siê na miejscu wypadku.

PIERWSZA POMOC

OGÓLNE ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

wiadoma ocena zdarzenia, podjêcie dzia³ania wynik³ego z powsta³ych
wniosków,
jak najszybsze usuniêcie czynnika dzia³aj¹cego na poszkodowanego,
ocena zaistnia³ego zagro¿enia dla ¿ycia poszkodowanego,
sprawdzenie têtna,
sprawdzenie oddechu oraz dro¿noci dróg oddechowych,
ocena stanu przytomnoci,
ustalenie rodzaju urazu,
zabezpieczenie chorego przed mo¿liwoci¹ odniesienia dodatkowego
urazu lub innego zagro¿enia (np. wyniesienie poszkodowanego z pola dzia³ania czynników silnie toksycznych),
wezwanie fachowej pomocy (np. pogotowie ratunkowe, TOPR, WOPR, GOPR).

DZIA£ANIA REANIMACYJNE
ZAMYKAJ¥ SIÊ W TRZECH PUNKTACH A, B, C:
A - udro¿nienie dróg oddechowych (airway),
B - sztuczna wentylacja (breathing),
C - masa¿ poredni serca (circulation).

ZABURZENIE ODDYCHANIA

Czêst¹ przyczyn¹ braku oddechu jest zapadniêcie siê nasady jêzyka u nieprzytomnego le¿¹cego na wznak. Zaburzenie oddechu staje siê
grone dla ¿ycia wówczas, gdy czynnoæ oddechowa nie wystarcza ju¿ do
nasycenia krwi tlenem w iloci wystarczaj¹cej na pokrycie zapotrzebowania narz¹dów. Jeli nie dostarczy siê natychmiast powietrza w dostatecznej iloci - chory umrze w ci¹gu kilku minut.

Wskazówki te dotycz¹ równie¿ utoniêæ. W przypadku uk¹szeñ (u¿¹dleñ) jamy ustnej stosuje siê zimne ok³ady (ssanie kawa³ka lodu) i sta³¹
kontrolê oddechu.

OBJAWY BEZDECHU:

utrata przytomnoci,
sinoblade zabarwienie twarzy (nie wystêpuje przy zatruciu tlenkiem wêgla
- czadu lub cyjanowodorem),
nie wyczuwalny przep³yw powietrza przez nos i usta,
niewidoczne i nie wyczuwalne ruchy oddechowe.

CZYNNOCI RATUJ¥CE ¯YCIE:
sprawdzamy, czy w jamie ustnej nie ma wiêkszych cia³ obcych, które
mog³yby zatkaæ drogi oddechowe,
odchylamy ostro¿nie g³owê ku ty³owi - czêsto w tym momencie oddech
wraca samoistnie,
sztuczne oddychanie metod¹ usta-nos lub sztuczne oddychanie metod¹ usta-usta.

SZTUCZNE ODDYCHANIE

Postêpowanie w zale¿noci od wieku poszkodowanego (zgodnie
z obecnie obowi¹zuj¹cymi wytycznymi ILCOR z 2005 roku)

Przed wykonaniem masa¿u serca sprawdzamy oznaki zatrzymanego
kr¹¿enia (nie d³u¿ej ni¿ 10 s): brak normalnego oddechu, kaszlu lub ruchu
s¹ sygna³em do rozpoczêcia reanimacji.

