Інструкція першої допомоги
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Перевірте безпеку

(Оцініть розташування події, переконайтеся, що ніщо
не загрожує вам та потерпілим). Оцінка включає
в себе захист від контакту з кров'ю та іншими
рідинами організму. ( Якщо маєте – то використайте
рукавички). (наприклад, розсіяне скло, небезпечні
предмети, небезпечні свідки події);
Оцініть, чи потерпілі все ще перебувають
у небезпеці. Якщо ТАК – див. пункт 8.

Перевірте, чи потерпілий не втратив свідомості.

Підійдіть обережно до потерпілого, злегка потрясіть
за плечі і голосно запитайте : “Чи все гаразд?”
а) Якщо він реагує, є свідомим, залиште потерпілого
у тій самій позиції (якщо це не загрожує
йому). Дізнайтеся, в якому стані
він знаходиться.
Перейдіть до пункту 6.
b) Якщо він не реагує та втратив
свідомість – перейдіть
до пункту 3.

12 Перевірте, чи немає пораненої людини ознак

струсу мозку. Якщо жертва має: крововиливи,
великі опіки, інфаркт міокарда, інфекцію,
алергію на щось і має такі ознаки:
бліде тіло,
пришвидшений дрібний подих,
всілякі порушення свідомості,
холодний піт.
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Потрібно:
1.Видаліть причину шоку: зупиняйте кровотечу,
захищайте переломи, допомагайте при опіках
Якщо усунення причин шоку не допоможе:
2.Помістіть потерпілого в протиударну позицію
(жертва лежить на спині і має ноги на висоті
30-40 см над землею).
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Викличте допомогу.

Якщо на місці є свідки, попросіть одного з них
залишитися. Попросіть конкретну особу,
якщо ви знаєте її ім'я, ви можете сказати їй,
наприклад: "Яцек, залишитися зі мною,
мені потрібна ваша допомога”.
Якщо ви не знаєте жодного з свідків події,
подивіться на когось, хто характеристично
одягнений, і попросіть його про допомогу.
Ви можете сказати йому: "Будь ласка, пані
в окулярах/ блакитному светрі, залишіться,
Ви будете мені потрібні".
Якщо побачите когось у формі, наприклад
поліцейського, воєнного, тощо, добре
було б звернутись саме до них по допомогу.
Якщо нікого немає на місці події, тоді голосно
покличте по домомогу. Перейдіть до пункту 4.

Якщо поранений:
впав з висоти,
стрибнув у воду,
був учасником ДТП
Завжди підозрюйте у потерпілого травму хребтаю
Таку жертву не можна рухати. Закрийте уражену
ділянку, захищайте її від втрат тепла. Завжди
підтримуйте контакт з потерпілою особою.

Негайно викличте медичну допомогу!

Покладіть одну руку на лоб
жертви, потім два пальці
з іншого боку на кості бороди
і обережно притискайте голову
жертви до першого відчувального
опору. Перейдіть до пункту 5.
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Після запуску AED.
Слухайте і дотримуйтесь
його вказівок.

Підтримуйте голову
потерпілому.

Особи, що пройшли тренінг
для надання першої допомоги:

Тренінги з надання першої допомоги

Потерпіла особа не повинна перебувати
в протиударному положенні, якщо:
у нього є травми ніг, хребет, таз,
підозрюють серцевий інфаркт.

www.secura.org.pl

Ім'я

Прізвище

стискань
грудини

...................................

У час нападу епілепсії:
приберіть всі небезпечні
об'єкти навколо потерпілого,
захистіть голову жертви
від подальшої травми
(від удару до підлоги).

Потім виконайте два вдихи
повітря ( вдихайте в уста
потерпілого стільки повітря,
щоб піднялася грудна клітка).
Якщо маєте маску, то можете її
використати.

...................................

б

Епілепсія

Якщо ви бачите, що хтось падає, і його тіло починає
тремтіти, допоможіть йому.

вдиха за методом
рот у рот

Не забувайте про відкриття
дихальних щляхів потерпілого.

Інші випадки, що вимагають швидкої реакціїі від особи, що надає першу допомогу:
а) епілепсія б) опіки в) мління г) інфаркт міокарда д) втрата свідомості е) задихання є) ураження електричним струмом

a

30 : 2

Телефон

...................................

3.Щільно покрийте потерпілого / захистіть
його від втрат тепла.
4. Завжди підтримуйте контакт із потерпілою особою.
Струс може бути прямим приводом для зупинки серця,
тому стежте за будь-яким потерпілим чи не має
симптомів струсу.

Серцево-легенева реанімація.

Потерпілий під час реанімації повинен
перебувати у горизонтальному положенні
на твердій основі, з відкритою грудною кліткою.
Виконайте 30 компресій на грудях (на колінах
поруч з потерпілою людиною, потім поставте
плетені руки по центру грудної клітки, нахиліть
потерпілого так, щоб плечі були перпендикулярними
мосту. Груди потерпілого
стискайте щонайменше 100
компресій в хвилину, але не
більше 120 на хвилину, глибина
стиску складає 5-6 см. Після
кожного стискання грудей,
вони повинні повертатись
до фізіологічної позиції.

Якщо у вас є можливість,
використайте AED (Дефрагментатор).

Надання першої допомоги
неможливо вивчити лише з книжок.

Зробіть доступними дихальні шляхи.

(А -airway) потерпілого.

Опіки
ящо опік стався на наших очах, зніміть ювелірні
прикраси та одяг з обпаленої області,
потім охолоджуйте опалену поверхню під
холодною водою протягом не менше 15 хвилин,
якщо на ділянці є пухирці або рани, одягніть
легкий вільний бандаж (стерилізуючу марлеву
пов'язку) або покладіть гідрогелеву пов'язку.

Будь-які опіки обличчя, очей або промежини;
Опечено більше 10% тіла (1% - це розмір руки
потерпілого), і якщо воно обгоріло, то слід
розглядати - як тяжку травму і потрібно
запевнити медичну допомогу.
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Мління

Якщо потерпілий падає на ваших очах, і ви знаєте,
що у нього немає травм, але протягом тривалого
часу він був у задушному приміщенні, довгий час
стояв без зміни положення, наприклад, сидів і швидко
піднісся:
надайте потерпілому свіже повітря (попросіть відкрити
вікна, витягніть це, наскільки це можливо,
з приміщення)
положіть потерпілого на спину
виконайте пункти 4 і 5 з інструкції
якщо дихання є безпечним, послабте одяг потерпілого
потім підніміть ноги та руки потерпілого

Після нападу епілепсії:
виконайте пункти 4 і 5 з інструкції
виконайте пункти 7 і 8 з інструкції
прикрийте потерпілого (термоізоляція)

Якщо жертва втратила свідомість
більше трьох хвилин, ставитеся
до неї як до непритомного.
Дотримуйтесь пунктів 8 і д)
цією інструкції.
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Оцініть дихання потерпілого. (В – breathing)

Підтримуйте прохідність дихальних шляхів, оцініть
дихання потерпілого на зір, слух та відчуття.
Нахиліться над постраждалого, щоб побачити
грудну клітку. Поспостерігайте, чи піднімаєтьтся
грудна клітка, спробуйте відчутивидихання
повітря на своїй щоці, та почути шум видихаючого
повітря з рота потерпілого. Оцінюйте протягом
10 секунд! Принцип: "Я бачу, я чую, відчуваю".
а) Якщо жертва не дихає, чи у вас є сумніви
щодо правильності дихання,
негайно зателефонуйте по допомогу!
У перші хвилини після зупинки
серця жертва може погано
дихати або поодиноко зітхати.
Не плутайте їх із належним
диханням. Переходьте допункту
8 потім перейдіть до пункту
9 - серцево-легеневої реанімації.
б) якщо потерпілий правильно
дихає, тобто якщо за 10 сек.
ви зможете відчути
принаймні два нормальних
дихання - перейдіть до пункту 6.
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Якщо ви бачите масову кровотечу з тіла жертви:
- підніміть кінцівку (якщо це кінцівка), розмістіть
товстий шар чистого матеріалу на верхній
частині рани (найкраще буде стерильний компрес) [1],
- прикладіть щось, що стисне місце кровотечі
(наприклад бандаж ) [2],
- то таким чином створенийбандаж
[1]
перев'яжіть [3].
Якщо ця пов'язка протікає, не
знімайте її, але додайте ще
один шар пов'язки та пов'яжіть її.
Перейдіть до пункту 8.
[2]
[3]
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Якщо жертва дихає і ви не бачите жодного
кровотечі, зробітьвізуальну оцінку потерпілого
чи немає інших травм: опіків, обмороження,
переломів, розривів кінцівок.
- Якщо в потерпілого є якесь пошкодження,
залиште його в тому ж положенні, відкриваючи
дихальні шляхи.
- Якщо жодної травми немає, покладіть
потерпілого в безпечне положення.
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Якщо ще не викликана швидка допомога,
а вам вона необхідна, тоді потрібно її викликати.
Зателефонувавши за допомогою:
999 - швидка допомога,
998 - пожежна служба,
997 – поліція,
112 - номер екстреної допомоги.

Порядок надання інформації при
зверненні за допомогою:
1. Представтесь - вкажіть своє ім'я та прізвище.
2. Вкажіть адресу, де відбулася подія
(якщо ми не знаємо адресу, тодінадаємо
характерні пункти, елементи ландшафту,
який нас оточує).
3. Що сталося: скільки постраждалих і в якому
стані вони знають, чи вони дихають, які у них
ушкодження.
4. Вкажітьь іншу важливу інформацію про подію.

Оцініть, чи є у постраждалого кровотечі.
(C - circulation).

е

Задихання

Задихання Якщо потерпілий
захлибнувся:
якщо жертва дихає, змусити його
нахилитись вперед і заохотити
її кашляти,
якщо це не спрацює - виконайте
до п'яти ударів між лопатками,
якщо це не спрацює - до п'яти
натисків по животі (між грудиною
і пупком),

Не потрібно першому закінчувати розмову, оскільки
оператор може мати ще додаткові до нас запитання.
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Інфаркт міокарда

Якщо потерпілий скаржиться на: інтенсивний біль,
дискомфорт, важкість у грудях; больові відчуття в
інших місцях: руці, животі, горлі, нижньої щелепиб
задишку;має бліде тіло; слабшає; переживає, боїться
цього, ми можемо підозрювати, що це інфаркт
міокарда. Щоб допомогти такому потерпілому:
заспокоїти його (і завжди
підтримувати його душевно),
рекомендуйте йому сісти
і трохи нахилитися вперед,
дайте йому таблетку аспірину
для жування, якщо ви впевнені,
що жертва не має алергії
на аспірин,
надайте теплоізоляцію
накрийте потерпілого ковдрою
або курткоюта запевніть
медичнуї допомогу
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Втрата свідомості

Використовуйте безпечноу позицію в трьох випідках:
1.Жертва непритомна
2.Постраждала особа дихає.
3.Потерпіла особа не має травм.
1. Покладіть руку
потерпілого під кутом
90 градусів

2. Тримайте іншу
руку на його щоці

3. Схопіть потерпілогоза
коліно і підніміть його

Якщо натиски по животі
не спрацьовують,слід
повторити до п'яти ударів
між лопатками. Ці дії
чергуються до досягнення
ефекту або втрати свідомості
потерпілого.

Увага! Натиски по животі
не використовується у вагітних !!!
Якщо жертва втратить свідомість, відразу
ж перейдіть до пункту 3 цієї інструкції!
4. Візьміть піднесене
коліно потерпілого
вгору до себе і до землі

5. Поправте коліно,
яке ви поклали на
підлогу так, щоб
воно утворювало
кут 90 градусів

6. На кінець звільніть
дихальні шляхи

Увага! Будьте готові до серцево-легеневої реанімації,
оскільки в будь-який час може відбутися серцевий
напад. Якщо у вас є подібні симптоми, як показано
вище, ви одні, і допомога вже на шляху, починайте
сильно кашлятивипереджаючи кашель глибоким
диханням!
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Ураження електричним струмом

Відізолюйте потерпілого від джерела живлення,
вимкнувши запобіжники або вимикач живлення.
Потім виконайте пункту 2.
Жінки у видимій вагітності розмістіть на лівий бік!!!

До надання першої домпомоги нас зобов'язує право(закон)
Інструкція відповідає керівним вказівкам Європейської Ради Реабілітації 2015

Ви можете дану інструкцію завантажувати, робити будь-яку кількість копій, розміщувати на своєму веб-сайті,
друкувати та розповсюджувати у будь-якій кількості копій. Проте її не можна модефікувати та продавати без
письмового дозволу власника . Цяінструкція та символи, що у ній, захищені авторським правом.

