PIERWSZA POMOC DZIECIOM
Mamy moralny i prawny obowiązek udzielenia
pomocy. Nigdy nie wiadomo, kto i kiedy zostanie
ratownikiem. Jak wynika ze statystyk, przynajmniej raz w życiu
każdy z nas znajdzie się w takiej sytuacji, że będzie musiał
pospieszyć z pierwszą pomocą, być może własnemu dziecku.
Czy wiemy, jak pomóc? Powinniśmy. Nie można
wpadać w panikę. Od skuteczności naszego postępowania
często wiele zależy. W nagłym wypadku nie wystarczy telefon
na pogotowie, bo nawet najszybsza karetka może dojechać za
późno, a i dodzwonić się nie zawsze jest łatwo. Czasem liczą
się minuty. Znając podstawowe reguły i wiedząc, gdzie je
szybko odnaleźć, można pomóc, a nawet uratować dziecku
życie.
Często rodzice próbują dodzwonić się do lekarza (wiem
z własnego doświadczenia) z pytaniem, co robić? Bo dziecko
rozbiło głowę, oparzyło się herbatą, połknęło jakiś proszek
albo monetę itp. W poradniku próbuję odpowiedzieć na
wszystkie pytania zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną. By
nie szukać w Internecie, gdzie tylko reklama jest pewna....
Dobrze będzie wiedzieć co powinno się znaleźć w
domowej apteczki i jak wzywać karetkę pogotowia.
W poradniku czytelnik znajdzie INSTRUKCJE, jak
postępować podczas reanimacji, zakrztuszenia, urazów,
krwotoków, oparzeń, użądleń, pogryzienia, zatruć oraz innych
problemów wymagających nagłej pomocy.

W sytuacji krytycznej należy odszukać odpowiedni
rozdział. Zaraz na początku, w PUNKTACH, jest tam
podpowiedź: CO ROBIĆ NATYCHMIAST, kiedy wzywać
pogotowie i kiedy kontaktować się z lekarzem.
Dla dociekliwych uzupełnienie: Co, kiedy i dlaczego? –
co zrobi lekarz, dlaczego do nieszczęścia dochodzi i jak można
mu zapobiegać. Czytelnik znajdzie również informacje, czego
nie wolno robić, aby dziecku nie zaszkodzić.
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