PODSTAWOWE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE U DOROSŁYCH
Сo się
stało?

tak

Czy jest bezpiecznie?

nie

Czy reaguje?

tel.
112

Wezwij pomoc

998

997
Zawołaj o pomoc

Ratunku !
Zostań, będziesz mi
potrzebny (a)

999

Udrożnij
drogi oddechowe
Wezwij pomoc

Pozycja bezpieczna
tak

Przez 10 sekund oceń
czy prawidłowo oddycha
widzę, słyszę, czuję
nie

Wezwij pomoc tel. 999, 112

30 uciśnięć
klatki
piersiowej

2 wdechy

Kontynuuj 30 uciśnięć
i 2 wdechy do czasu:
- nadejścia kwalifikowanej
pomocy
- powrotu spontanicznego
oddechu/krążenia
- fizycznego wyczerpania

PAMIĘTAJ! Wykonywanie samego masażu serca jest lepsze niż bierne oczekiwanie
na karetkę !!!

POZYCJA BEZPIECZNA
I

II

III

IV

PAMIĘTAJ! Po ułożeniu w pozycji bezpiecznej naley ocenić oddech, okryć kocem.
Regularnie co 1 minutę należy oceniać obecność oddechu.
Gdy brak oddechu należy rozpocząć podstawowe zabiegi resuscytacyjne.

POSTĘPOWANIE W ZADŁAWIENIU U DOROSŁYCH

Nieznaczna niedrożność
dróg oddechowych
(efektywny kaszel)
zachęcaj do kaszlu

Kontynuuj ocenę do momentu pogorszenia się stanu
poszkodowanego i wystąpienia nieefektywnego kaszlu
lub do momentu usunięcia ciała obcego

Ciężka niedrożność
dróg oddechowych

Przytomny?

Nieprzytomny?
(nieefektywny kaszel)

Do 5 uderzeń
w okolicę
międzyłopatkową

Do 5 uciśnięć
nadbrzusza

Rozpocznij podstawowe zabiegi resuscytacyjne

PODSTAWOWE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE U DZIECI I NIEMOWLĄT

Nie
reaguje

Zawołaj
o
pomoc

Udrożnij
drogi
oddechowe

Brak
prawidłowego
oddechu

5
oddechów
ratowniczych

30 uciśnięć klatki piersiowej
Po 1 minucie RKO (resuscytacji krążeniowo – oddechowej)
zadzwoń po pomoc na numer 112 lub 999
2 oddechy ratownicze
30 uciśnięć klatki piersiowej

POSTĘPOWANIE W ZADŁAWIENIU U DZIECI I NIEMOWLĄT

Efektywny kaszel

Zachęcaj do kaszlu. Kontynuuj ocenę do momentu pogorszenia się
stanu poszkodowanego i wystąpienia nieefektywnego kaszlu lub do
momentu usunięcia ciała obcego

Nieefektywny kaszel

Dziecko

Do 5 uderzeń
w okolicę
międzyłopatkową

Do 5
uciśnięć
nadbrzusza

Przytomny

Niemowlę
Do 5 uderzeń
w okolicę
międzyłopatkową

Nieprzytomny

Udrożnij drogi oddechowe
5 oddechów ratowniczych
Rozpocznij podstawowe zabiegi resuscytacyjne

Opracowano na podstawie: Wytyczne 2005 Resuscytacji Krążeniowo – Oddechowej, Kraków 2005 r.
www.prc.krakow.pl

Do 5
uciśnięć
klatki
piersiowej

