ytoryczna: Piotr Skura, Koordynator Krajowy

JAK UDZIELAĆ
PIERWSZEJ POMOCY

cy Polskiego Czerwonego Krzyża,

cyjno-Treningowe

ta

uka-91, 2019
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Miś miał wypadek i leży. Najpierw trzeba zadbać o to,
żeby miejsce, w którym się znajduje, było bezpieczne.

2

Później sprawdzamy, czy jest przytomny.
W tym celu poklepujemy jego łapkę i go wołamy.

3
Teraz oboje patrzyli, jak ratownicy układają staruszka na noszach.
Po chwili karetka pomknęła do szpitala. Łukasz miał nadzieję, że pan
wyzdrowieje.

Kładziemy misia na plecach i sprawdzamy, czy oddycha. Odchylamy
mu głowę do tyłu, obserwujemy, czy jego klatka piersiowa się porusza.
Dodatkowo przykładamy ucho do jego pyszczka i nasłuchujemy.
Jeśli oddycha – układamy go na boku.
Dzwonimy na pogotowie. Wybieramy numer alarmowy 112.

Mały Łukasz jest świadkiem, jak jego mama udziela pierwszej pomocy starszemu panu,
który zasłabł w cukierni. Chłopiec jest pod wielkim wrażeniem wiedzy

i zdecydowanego działania swojej mamy i sam też chciałby umieć ratować czyjeś życie.
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– Musimy teraz pomóc serduszku misia. – Mama uklękła obok

misia i ułożyła swoje dłonie, jedna na drugiej, na środku jego klatki
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piersiowej, trochę powyżej mięciutkiego misiowego brzuszka.

Jeśli miś nie oddycha, robimy sztuczne oddychanie.
Mocno i szybko uciskamy 30 razy klatkę piersiową.
Następnie odchylamy misiowi głowę do tyłu, zatykamy
mu nos palcami i 2 razy wdmuchujemy powietrze do buzi.
Robimy tak do czasu, aż przyjedzie pogotowie albo miś
zacznie sam oddychać.
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Zasady pochodzą z książki „Łukasz ratuje misia, czyli jak udzielać pierwszej pomocy’’ przygotowanej we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem.

