Opracował: Andrzej Wyzga

POSTĘPOWANIE PODCZAS ATAKU DRGAWEK (NAPADU EPILEPSJI)
Oceń sytuację i zapewnij bezpieczeństwo
(w miarę możliwości nie dopuść do upadku poszkodowanego,
usuń niebezpieczne przedmioty znajdujące się wokół poszkodowanego)
Jest bezpiecznie
Chroń głowę poszkodowanego przed urazami związanymi z napadem drgawek
(odpowiednia technika ochrony głowy)
Po przebytym ataku
Sprawdź poziom świadomości
Poszkodowany jest nieprzytomny lub mocno splątany
Wołaj o pomoc/zapewnij sobie pomoc
(jeśli jesteś sam/a - wołaj o pomoc;
jeśli na miejscu są osoby postronne - zapewnij sobie pomoc jednej z nich)
Przetrzyj usta poszkodowanego
Udrożnij drogi oddechowe
(uwaga na zaciśnięte szczęki – odchyl głowę do tyłu z uniesieniem żuchwy)
Sprawdź oddech
Poszkodowany oddycha
Wezwij pogotowie*
(jeśli na miejscu zdarzenia jesteś sam/a – zadzwoń po pogotowie;
jeśli na miejscu są osoby postronne –
poproś wcześniej wybraną przez Ciebie osobę, aby powiadomiła pogotowie)
Ułóż poszkodowanego w pozycji bezpiecznej
(jeśli nie ma obrażeń uniemożliwiających ułożenie w tej pozycji)
Po ułożeniu w pozycji bezpiecznej ponownie udrożnij drogi oddechowe i zbadaj oddech
Poszkodowany oddycha
Chroń przed utratą ciepła
Reaguj na wszelkie zmiany
Uwaga!!!
Po ustąpieniu ataku nie układaj od razu poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Nie działaj na pamięć!
Po ustaniu drgawek najpierw sprawdź funkcje życiowe poszkodowanego (przytomność, oddech):
•
jeśli poszkodowany jest nieprzytomny i oddycha – ułóż w pozycji bezpiecznej
•
natomiast jeśli poszkodowany jest nieprzytomny i nie oddycha (lub ma oddech agonalny, nieprawidłowy) –
rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową.
Pamiętaj:
•
Do przybycia pogotowia stale kontroluj funkcje życiowe poszkodowanego (oceniaj stan przytomności,
badaj oddech – co około 1 minutę)
•
Po każdym, ponownym ataku drgawek powtórz badanie funkcji życiowych
•
Jeśli pogotowie nie przyjechało w ciągu 30 minut, po upływie tego czasu, ułóż poszkodowanego
leżącego w pozycji bezpiecznej na jego drugim boku.
* Wezwanie pogotowia można też wykonać wcześniej – np. gdy osoba udzielająca pomocy chroni głowę
poszkodowanego w trakcie drgawek, może w tym czasie poprosić osobę postronną będącą na miejscu,
aby powiadomiła pogotowie.
W trakcie ataku drgawek (ataku epilepsji) nie wolno:
•
rozwierać zaciśniętych szczęk poszkodowanego
•
wkładać żadnych przedmiotów do ust poszkodowanego
•
unieruchomić siłą poszkodowanego – nie trzymać rąk, nóg
•
nie podawać żadnych płynów.

