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W NAGŁYCH PRZYPADKACH

STŁUCZENIE
W miejscu urazu najpierw pojawia się zaczerwienienie, lekki obrzęk i ból, a po pewnym
czasie krwiak, zwany siniakiem.
Pierwsza pomoc:
1. Jak najszybciej przyłóż dziecku zimny
kompres. To zmniejszy ból i opuchliznę.
Na spacerze jako okładu można użyć
np. puszki z zimnym napojem.
2. Posmaruj stłuczone miejsce żelem
lub maścią na stłuczenia dla dzieci.
To złagodzi ból i przyspieszy wchłanianie się
krwiaka.
Potrzebny lekarz: Skonsultuj się z lekarzem,
gdy siniak jest bardzo duży, wypukły
i nie wchłania się pomimo upływu czasu.
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SKALECZENIE
Jeżeli rana nie jest zbyt głęboka, skaleczenie
samo się goi i nie będzie po nim śladu.
U zdrowego dziecka po kilku minutach krew
krzepnie i powstaje strup chroniący ranę.
Pierwsza pomoc:
1. Przemyj miejsce skaleczenia czystą,
bieżącą, chłodną wodą, a poza domem
wodą mineralną z butelki.
2. Zdezynfekuj rankę wodą utlenioną,
octeniseptem lub eozyną.
3. Przyklej na miejsce skaleczenia plaster
z opatrunkiem.
Potrzebny lekarz: Jeśli rana jest duża, głęboka,
mocno krwawi, uciśnij krwawiące miejsce gazą,
unieś skaleczoną część ciała powyżej poziomu
serca dziecka i jedź do lekarza. Trzeba też to
zrobić, gdy rana jest bardzo zanieczyszczona.
Chirurg opatrzy ją i w razie potrzeby zszyje.

UDERZENIE
W GŁOWĘ
Choć zwykle kończy się niegroźnym guzem,
nie wolno go lekceważyć. W czasie urazu może
bowiem dojść do wstrząśnienia mózgu. Dlatego
dziecko trzeba przez kilka dni obserwować.
Pierwsza pomoc:
1. P rzyłóż na stłuczone miejsce coś zimnego.
Może to być żelowy okład z lodówki,
ale też np. puszka zimnego napoju.
2. Jeśli guz powstał na czole, posmaruj go żelem
lub maścią na stłuczenia dla dzieci.
3. Gdyby rana krwawiła, przemyj ją wodą
i zdezynfekuj.
Potrzebny lekarz: Jeżeli malec kilka godzin
po urazie skarży się na ból głowy, wymiotuje,
jest senny, osowiały, jedź z nim do szpitala.

OPARZENIE

WBICIE
DRZAZGI

Jest bardzo bolesne, więc trzeba zrobić wszystko,
by jak najszybciej przynieść dziecku ulgę.
Pierwsza pomoc:
1. Jeśli oparzenie obejmuje niewielką powierzchnię
skóry, szybko zacznij polewać to miejsce zimną
bieżącą wodą z kranu. Rób to przez 10-20 minut.
Nie mocz oparzonej skóry w misce, to grozi
zakażeniem.
2. Zastosuj preparat do pielęgnacji oparzonej skóry
(chłodzący, z pantenolem, z tlenkiem cynku).
3. Podaj dziecku odpowiedni do wieku lek
przeciwbólowy.
Potrzebny lekarz: Jeśli oparzenie jest duże (u dziecka do 2. roku życia ponad 5 proc. powierzchni ciała,
a u starszego 10 proc.) lub obejmuje oczy, twarz,
szyję, dłonie, stopy, krocze – jedź do szpitala.

Jeśli nie usuniesz drzazgi, w miejscu, w którym ona
utknęła, może się zrobić bolesny stan zapalny.
Pierwsza pomoc:
1. Przetrzyj skórę wokół drzazgi środkiem
dezynfekującym.
2. Przyłóż na chwilę kompres lodowy (to uśmierzy
nieco ból).
3. Jeżeli drzazga wystaje, wyciągnij ją pęsetą
wzdłuż śladu wejścia. Jeśli jest pod skórą,
ale widoczna, podważ ją delikatnie igłą i powoli
wyciągnij.
Potrzebny lekarz: Jedź z dzieckiem do lekarza,
gdy drzazga tkwi głęboko lub miejsce wokół
niej jest zaczerwienione, spuchnięte albo ropieje.
Być może konieczna będzie interwencja chirurga,
by usunąć drzazgę.

Przy oparzeniu ponad
20 proc. powierzchni ciała owiń dziecko czystym
prześcieradłem, ułóż
z uniesionymi nogami
i wezwij pogotowie.

KRWAWIENIE
Z NOSA

SKRĘCENIE
NOGI

CIAŁO OBCE
W OKU

ZAKRZTUSZENIE

Najczęściej jego przyczyną jest pęknięcie
naczynia krwionośnego w okolicy przegrody
nosowej od urazu lub dłubania w nosie.
Pierwsza pomoc:
1. P osadź dziecko na ławce i pochyl
jego głowę do przodu.
2. Poproś malca, żeby spróbował mocno
wydmuchać nos z dziurki, z której leci
krew. Drugą dziurkę przytrzymaj zatkaną.
3. Uciśnij oba skrzydełka nosa i trzymaj
tak przez mniej więcej 10 minut (dziecko
nie musi już być pochylone do przodu,
ale nie powinno też leżeć na plecach).
Potrzebny lekarz: Należy koniecznie pokazać
dziecko lekarzowi, jeżeli krwawienie trwa
długo (powyżej 30 minut), a także wtedy,
gdy nie ustępuje lub gdy nastąpiło na skutek
mocnego urazu głowy.

Uszkodzenie torebki stawowej jest bardzo
bolesne, a wokół uszkodzonego stawu
powstaje krwiak i szybko narasta obrzęk.
Pierwsza pomoc:
1. Przyłóż na obolałe miejsce zimny kompres.
Możesz też zrobić dziecku okład z altacetu.
2. Unieruchom staw za pomocą elastycznego
bandaża.
3. Podaj dziecku odpowiedni do wieku
lek przeciwbólowy.
Potrzebny lekarz: Jeśli
powierzchnie stawowe
przemieściły się,
jedź do szpitala.
To poważniejszy
uraz zwany
zwichnięciem.
Trzeba nastawić staw.

Może to być ziarenko piasku, maleńki owad
czy po prostu rzęsa. Maluch czuje kłucie, a oko
bardzo łzawi.
Pierwsza pomoc:
1. Wpuść do oka kilka kropel soli fizjologicznej
lub przepłucz je czystą wodą.
2. Nie pozwól dziecku trzeć oka, nie próbuj
samodzielnie usuwać ciała obcego.
Potrzebny lekarz: Jeśli płukanie nie pomaga,
zasłoń oczy dziecka opaską (przewiąż oboje)
i jedź na ostry dyżur okulistyczny.

Mówimy o nim, gdy coś (np. kawałek jedzenia)
utkwi w drogach oddechowych. Maluch odruchowo zaczyna wtedy gwałtownie kaszleć.
Pierwsza pomoc:
1. Musisz działać szybko! Weź malca na ręce, obróć
twarzą do podłogi i oprzyj na przedramieniu, tak
by głowa była niżej niż tułów. Mocnym ruchem
(po skosie w przód i w dół) uderz go między
łopatkami. Sprawdź w buzi malca, czy udało się
odkrztusić ciało obce. W razie potrzeby powtórz.
2. Jeśli to nie pomogło, zastosuj manewr Heimlicha. Stań za dzieckiem. Jedną ręką (z palcami
zwiniętymi w pięść) uciśnij ku górze przeponę
dziecka – między pępkiem a żebrami – a drugą,
otwartą przytrzymuj plecy dziecka.
Potrzebny lekarz: Jeśli maluch odkrztusił pokarm,
ale pokłada się, ślini, ma problemy z oddychaniem
– jedź z nim do szpitala lub wezwij pogotowie.
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UKĄSZENIE,
UŻĄDLENIE

kleszcz
Trzeba go szybko usunąć (kleszcze mogą zarażać groźnymi chorobami: boreliozą i odkleszczowym zapaleniem mózgu). Chwyć kleszcza
pęsetą (lub urządzeniem do jego usuwania) tuż
przy skórze i pociągnij szybko ku górze (ważne,
by wyszedł w całości). Miejsce po ukąszeniu
przemyj wodą i zdezynfekuj. Przez kilka tygodni obserwuj malca. Jeśli w okolicy ukąszenia
pojawi się rumień, 1-2 tygodnie później malec
zacznie mieć objawy grypopodobne (złe samopoczucie, gorączkę) albo po kilku tygodniach
pojawią się dziwne objawy ze strony układu
nerwowego, koniecznie trzeba iść do lekarza.

pszczoła, osa
Użądlenie może być groźne, jeżeli dziecko
jest uczulone na jad tych owadów lub zostało
użądlone w usta albo w język. Wtedy trzeba
natychmiast jechać do szpitala.
W innym wypadku wystarczy przemyć miejsce
użądlenia wodą i przyłożyć okład z lodu,
sody oczyszczonej lub altacetu. To przyniesie
dziecku ulgę. Jeżeli żądło jest widoczne, dobrze
jest je usunąć pęsetą. Nie należy go wyciskać
(to sprawi, że jad się rozprzestrzeni), lecz chwycić jak najbliżej skóry i zdecydowanym ruchem
pociągnąć do góry.

WYRWIJ I ZACHOWAJ

CHOĆBYŚMY PILNOWALI MALUCHA JAK OKA
W GŁOWIE, NIE JESTEŚMY W STANIE WSZYSTKIEGO
PRZEWIDZIEĆ ANI ZAPOBIEC WSZYSTKIM UPADKOM
I EWENTUALNYM URAZOM. DLATEGO WARTO
ZAWCZASU WIEDZIEĆ, JAK – W RAZIE POTRZEBY
– MOŻEMY SZYBKO POMÓC DZIECKU.

Wakacyjna apteczka
SPRAWDŹ, CO ZAWSZE POWINNO W NIEJ BYĆ,
BY SZYBKO I SKUTECZNIE POMÓC DZIECKU
W RAZIE URAZU CZY INFEKCJI.
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NA GORĄCZKĘ:
leki na obniżenie temperatury (w czopkach i w syropie)
z dwóch różnych grup: z paracetamolem i z ibuprofenem; klasyczny termometr elektroniczny lub szklany
ze wskaźnikiem w postaci słupka alkoholu
albo termometr zbliżeniowy.

NA KASZEL:
syrop łagodzący kaszel; preparat wykrztuśny
rozrzedzający wydzielinę.
NA BOLĄCE GARDŁO:
preparat na gardło w sprayu; lek do ssania
w pastylkach (dla starszego dziecka).
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NA ODPARZENIA I OPARZENIA:
krem lub maść na odparzenia; preparat łagodzący
skutki oparzeń.
NA UKĄSZENIA:
repelent odstraszający owady; środek łagodzący
skutki ukąszeń; przyrząd do usuwania kleszczy;
preparat antyhistaminowy w kroplach (dla alergika).
DO PRZEMYWANIA OCZU:
sól fizjologiczna w ampułkach; jałowe gaziki.
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NA BÓL BRZUCHA:
herbatki ziołowe (rumianek, koper włoski);
preparat na kolki i wzdęcia; probiotyk (odbudowujący
florę bakteryjną jelit); doustny płyn nawadniający
i uzupełniający elektrolity; czopki glicerynowe.
NA SKALECZENIA, STŁUCZENIA,
ZWICHNIĘCIA, ZŁAMANIA:
woda utleniona w żelu lub w płynie, octenisept
albo preparat z eozyną (najlepiej w jednorazowych
pałeczkach);gaziki odkażające; jałowe gaziki; żel
na stłuczenia;plastry klasyczne; bandaż elastyczny;
opaska podtrzymująca; okład HOT/COLD.
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1. Apteczka Casual Label, Laessig, cena 75 zł, tublu.pl 2. Apteczka turystyczna z wyposażeniem
First Aid Kit Pro, Deuter, cena 135,20 zł, wgl.pl 3. KICK THE TICK Zestaw do bezpiecznego usuwania kleszczy, ICB Pharma, cena 40 zł 4. Octenisept płyn do dezynfekcji rany w sprayu, Schulke,
cena 18 zł 5. S.O.S. CUTS samoprzylepny opatrunek na rany i skaleczenia, tamujący krwawienie,
URGO, cena 21 zł 6. Leko, jałowe gaziki do odkażania i oczyszczania rany, SANDOZ, cena 5 zł

Warto zaglądać do apteczki co pół
roku i sprawdzać datę ważności
preparatów. Przeterminowane trzeba
odnieść do apteki.
PRZYDATNE AKCESORIA
Oprócz lekarstw i środków opatrunkowych trzeba mieć w apteczce także nożyczki, pęsetę,
zakraplacz, miarkę do dozowania leków.

Przygotowała Jola Łasiewicka i Joanna Szulc
Konsultacja: dr hab. PIOTR ALBRECHT
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NA KATAR:
sól fizjologiczna w ampułkach lub woda morska
w sprayu, łagodne krople do nosa;
aspirator do usuwania zalegającej w nosie
wydzieliny (dla niemowlęcia).

