Drodzy Rodzice, w sytuacji, gdy Wasz maluszek się
zakrztusi lub zachłyśnie, nastąpi zatrzymanie akcji
serca lub oddechu – to Wy jesteście pierwszymi
osobami, które mogą uratować mu życie.
Wasza szybka reakcja to w niektórych sytuacjach
jedyna szansa na uratowanie zdrowia i życia noworodka.
Pamiętajcie, że przede wszystkim musicie zachować
spokój, nie popadać w panikę i wezwać pomoc.

112

999

Zrobisz wszystko
dla dziecka.

My też

Pierwsza pomoc
przedmedyczna
u noworodka

Dowiedz się więcej o projekcie:
www.dlarodziny-ginekologia.opole.pl

W sytuacji zagrożenia życia
Twojego maluszka pamiętaj
o wezwaniu pomocy.
Zadzwoń na pogotowie
ratunkowe pod nr 112 lub 999.

Projekt: „Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki,
diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – edycja 2” jest realizowany w ramach
działania 8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie opieki nad matką
i dzieckiem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest skierowany do mieszkańców
województwa opolskiego: kobiet w ciąży i po porodzie, noworodków, dzieci do 2 r.ż., ich rodziców i opiekunów
prawnych oraz personelu medycznego. Jego głównym celem jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług
zdrowotnych w zakresie opieki nad kobietą w ciąży i małym dzieckiem, co wpłynie na poprawę jakości życia
społecznego oraz zmniejszy nierówności w zakresie opieki zdrowotnej w województwie opolskim.

Partner projektu:

Patronat Honorowy

Opolskie dla Rodziny

Bezdech
To stan, w którym noworodek nie oddycha
przez co najmniej 20 sekund. Rodzicu, jeśli
zauważyłeś, że Twój maluszek nie rusza się,
jest blady lub zaczyna sinieć – ZACZNIJ DZIAŁAĆ!

Resuscytacja
krążeniowo-oddechowa (RKO)
Tę czynność należy wykonać w przypadku, kiedy
noworodek jest nieprzytomny i nie oddycha.

A) Po pierwsze,
zachowaj spokój

A) Oceń reakcję

Ciało obce w drogach
oddechowych
Zakrztuszenie to zamknięcie dróg oddechowych
przez ciało obce. Charakterystycznymi objawami
zakrztuszenia u noworodka są: utrudniony oddech,
widoczne zasinienie na twarzy. Nie panikuj, masz
70–80% szans na przywrócenie oddechu u Twojego
maluszka w tej sytuacji. Zacznij działać!

 Dotykiem

1) Ułóż noworodka na boku

 Głosem

 Obserwuj reakcję.

 Jeśli nie reaguje, wołaj o pomoc!
B) Pobudź noworodka
dotykiem

B) Nie reaguje – oceń oddech

 Jeśli to konieczne, działaj dalej.

2) Sprawdź jamę ustną

Pocieraj stópki, klatkę
piersiową, plecy noworodka.

 Połóż noworodka na twardej,
płaskiej powierzchni.

Weź noworodka na ręce.

 Odsuń bródkę od klatki piersiowej.

 Wygarnij małym palcem
widoczne ciało obce.

Dmuchnij mocno w buźkę
noworodka (5x).

 Słuchaj, patrz i czuj przez 10 sekund.

 Jeśli to konieczne, działaj dalej.
3) Stabilizuj i uderzaj

C) Udrożnij drogi oddechowe
noworodka

C) Brak oddechu

Ułóż noworodka na plecach
na twardym podłożu.

 Obejmij usta i nos noworodka
i wykonaj 5 oddechów.

Delikatnie odchyl główkę do tyłu.

 Jeśli stan noworodka się nie zmienia,
rozpocznij resuscytację (RKO).

Jedną dłoń ułóż na czole
noworodka, a drugą dłonią unieś
jego bródkę do góry.

D) Wykonaj oddechy ratownicze
Obejmij usta i nos noworodka
swoimi ustami.
Wykonaj 5 oddechów.
Jeśli noworodek nie
oddycha – rozpocznij RKO.

 Ułóż noworodka na swoich kolanach
głową w dół tak, aby Twoja dłoń
podtrzymywała jego bródkę.

 Wykonaj oddechy ratunkowe.

D) RKO

 Ułóż dłoń w ,,łódeczkę” i uderz
w plecy miedzy łopatkami (5x).
 Jeśli to konieczne, działaj dalej.
4) Stabilizuj i uciskaj

 Uciskaj klatkę piersiową w dolnym
odcinku mostka na linii między
brodawkami sutkowymi.

 Podtrzymuj główkę, ułóż
noworodka na pleckach
na swoich kolanach.

 Wykonaj oddechy ratunkowe (2 razy).

 Uciskaj klatkę
piersiową (5 razy).

 Kontynuuj resuscytację (15/2)
do przyjazdu pogotowia lub
poprawy stanu noworodka.

 Jeśli działania nie przyniosły
efektu – powtórz
uderzenia i uciski.

Aneta Madej-Wnuk – położna

