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Prispevek v prejšnji številki 

revije je obravnaval odrasle 

ljudi s srčnim zastojem, v tokratni 

številki pa se bo poglavje o 

postopkih oživljanja nadaljevalo s 

tematiko oživljanja dojenčkov in 

majhnih otrok.
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Odrasli osebi se najpogosteje ustavi 
srce zaradi bolezni srca in ožilja, zato 
pričnemo odrasle osebe oživljati s stisi 
prsnega koša.

Dojenčki in otroci imajo večinoma 
zdravo srce in se ne zgrudijo zaradi 
bolezni srca in ožilja, zato so postopki 
oživljanja drugačni. Predvsem se 
moramo zavedati, da dojenček 
oziroma majhen otrok ni pomanjšan 
odrasel. Pristop in postopki zato 
zahtevajo drugačne začetne korake 
kot pri odraslih. 

Razlog za potrebo po izvajanju 
postopkov oživljanja dojenčka ali 
otroka je v večini primerov težava z 
dihanjem. 

Starostne skupine glede na 
postopke so razmejene na: 

 » novorojenček, star nekaj ur, oz. 
neposredno po rojstvu, 

 » dojenček do enega leta starosti in 
 » mali otrok vse do pubertete. 

Od pubertete naprej ga obravnavamo 
kot odraslega in ga kot takega tudi 
oživljamo (pričetek s stisi prsnega 
koša). 

Osnovni pristop je za vse vrste 
posredovanja enak – pomembno je 
zagotoviti varnost vseh akterjev. Šele 
nato lahko posredujemo. 

POSTOPEK

Dojenčka ali malega otroka primemo 
preko čelnih kosti z eno roko, z drugo 
roko pa ga stimuliramo tako, da ga 
pocukamo in glasno pokličemo. 
Poskušamo ugotoviti stanje zavesti. 
Odziven dojenček bo zajokal, otrok 
pa spregovoril. Neodziven pa bo 
ostal tiho in bo kazal videz spečega. 
Ob spoznanju, da je nezavesten, je 
potrebno z glasnim KRIKOM poklicati 
na pomoč. Nato sledi ocena dihanja. 
Že iz prejšnjega prispevka vemo, 
da moramo pri nezavestni osebi 
najprej sprostiti dihalno pot. Šele 
nato lahko ocenimo, ali bolnik diha. 
Pri dojenčkih sproščamo dihalno pot 
tako, da vzdržujemo glavo dojenčka 
v nevtralnem položaju (če bi ga 
postavil pokonci, mora biti njegov 
pogled usmerjen naravnost naprej), 
v primeru zvračanja glave bi dosegli 
ravno nasproten učinek, torej zaporo 
dihalne poti. Z eno roko ga držimo za 
glavo, z dvema prstoma druge roke pa 
držimo trdi del bradice. Pogledamo 
v ustno votlino, da ugotovimo, ali so 
v ustih morebiti tujki. Ob pregledu 
opazimo majhno ustno votlino, v njej 
pa dokaj velik jezik. Zaporo dihalne 
poti lahko predstavlja že prekomerno 
slinjenje. S prstom, zavitim v robček 
ali gazo, obrišemo ustno votlino. 
Nikoli ne poskušamo na slepo brskati 
za tujki, ker bi ga lahko porinili še 
globlje.

Slika1: Sproščanje dihalne poti – 
dojenček

Pri majhnem otroku je potrebno malo 
bolj zvrniti glavo nazaj; pregled ustne 
votline naredimo na enak način.

Slika 2: Sproščanje dihalne poti 
majhnih otrok 

Šele, ko smo sprostili dihalno pot, 
lahko ocenimo dihanje. Tudi pri 
otrocih ocenjujemo dihanje tako, 
da poskušamo videti premikanje 
prsnega koša, zaslišati in na svojem 
licu občutiti izdihan zrak. Preverjamo 
10 sekund.

Slika 3: Preverjanje dihanja dojenčka 

Če smo zaznali kvalitetno dihanje, 
obrnemo osebo na bok, da 
preprečimo zaporo dihalne poti, in 
nadzorujemo dihanje. Jasno je, da 
obvestimo Nujno medicinsko pomoč 
(NMP) na številko 112.

   Prva pomoč

Temeljni postopki oživljanja
dojenčkov in majhnih otrok
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Pri oživljanju dojenčkov in majhnih 
otrok ne prihaja do poškodb prsnega 
koša tako kot pri starejših odraslih, saj 
imajo otroci veliko bolj prožne kosti.

Če po petih vpihih prične otrok dihati, 
je pa še nezavesten, ga obrnemo 
na bok in nadzorujemo. V kolikor 
pa otrok ali dojenček v tem času 
ne zadiha, moramo nadaljevati 
oživljanje tudi s stisi prsnega koša. 
Oseba ravno tako leži na ravni trdi 
podlagi, glede nato, da je to otrok, 
ga imamo lahko tudi na mizi. En prst 
nad žličko je točka, ki jo določimo in 
pričnemo ritmično stiskati prsnico 
proti hrbtenici. Stiskamo približno 1/3 
globine prsnega koša. 

V eni seriji naredimo 30 stisov. Hitrost 
stisov je enaka kot pri odraslih, vsaj 
100 in ne več kot 120 na minuto 
(stiskamo skoraj dvakrat v eni 
sekundi). Po tridesetih stisih naredimo 
dva vpiha. Oživljamo v razmerju 30:2. 
Oživljamo do prihoda NMP, dokler 
otrok ne začne spontano dihati oz. 
dokler se ne izčrpamo. Dojenčku 
vgrezamo prsnico z dvema prstoma 
ene roke. 

Slika 6: Stisi prsnega koša pri dojenčku
 
Pri majhnem otroku točko stisov 
poiščemo na enak način, le da v tem 
primeru ugrezamo prsnico s peto dlani 
ene roke. V kolikor imamo pri stisih 
prsnice z eno roko premalo moči (večja 
upornost prsnega koša), priložimo še 
drugo roko, kot pri odraslih. Tudi v 
tem primeru je razmerje med vpihi in 
stisi 30:2, le da ob začetku oživljanja 
naredimo pet vpihov.

V kolikor v 10 s ne zaznamo dihanja, 
takoj pričnemo z oživljanjem. 
V primeru, da smo sami, brez 
pomočnika, eno minuto oživljamo 
otroka ali dojenčka in šele nato 
pokličemo 112. Kadar sta prisotna 
vsaj dva, to delamo sočasno, torej 
pričnemo z oživljanjem in kličemo 112.

Dojenčke in otroke pričnemo oživljati 
s petimi vpihi zraka. Dojenčku 
vpihujemo zrak tako, da z našimi usti 
pokrijemo njegov nos in usta hkrati. 
Pri malem otroku pa vpihujemo tako 
kot pri odraslih usta na usta. Moč in 
volumen vpiha moramo prilagoditi 
starosti in velikosti. Pri dojenčkih 
vpihnemo samo toliko, kolikor imamo 
zraka v ustni votlini.

Slika 4: Vpihovanje usta na nos in usta 
pri dojenčku

Slika 5: Vpihovanje usta na usta 
malih otrok

   Prva pomoč

Slika 7: 
Tehnika stisov
 pri malem otroku

UPORABA AVTOMATSKEGA 
DEfIBRILATORJA PRI 
OTROCIH?

Tudi pri otrocih je uporaba 
avtomatskega defibrilatorja 
(AED) možna. Priporočeno je, 
da se pri otrocih uporabljajo 
otroške – redukcijske elektrode, 
ki so v napravi priložene. Šele 
ko uporabnik priklopi v aparat 
takšne elektrode, naprava dobi 
podatek, da se rešuje otroka, 
in prilagodi energijo, s katero 
se defibrilira. Vse ostalo je 
enako kot pri odraslih – skozi 
postopek nas vodi naprava. Pri 
dojenčkih uporaba avtomatskega 
defibrilatorja ni priporočena, saj 
je izjemno majhna možnost, da 
bo otrokovo srce v takšni motnji, 
da bo potreboval defibrilacijo, ker 
vemo, da se motnja srčnega ritma 
najpogosteje pojavi kot posledica 
srčne kapi. Otroci imajo večinoma 
zdravo srce in če je potrebno 
otroka oživljati, je običajno razlog 
težava z dihanjem – pomanjkanje 
kisika. Če otroka strese elektrika 
in se zgrudi, moramo čim prej 
poklicati NMP in v tem primeru 
razmišljamo o uporabi AED, ker 
udar elektrike lahko povzroči 
motnjo srčnega ritma, ki 
potrebuje defibrilacijo. 

V kolikor v 10 s pri nezavestnemu 
otroku ne zaznamo dihanja, takoj 
pričnemo z oživljanjem. Kličemo  

112.


