POŠKODBA GLAVE (vključno s postopkom snemanja motoristične čelade – kdaj in kako)
POŠKODBE GLAVE
Vrste: poškodbe mehkih delov glave, poškodbe skeleta lobanje brez prizadetosti možganskega
tkiva ter najhujše poškodbe glave, pri katerih je hkrati prizadeto tudi možgansko tkivo.
PP: rane mehkih delov na glavi običajno močno krvavijo, ker je področje glave dobro
prekrvljeno. Rane sterilno obvežemo. Rane na obrazu, ki močno krvavijo, obvežemo z
običajno kompresijsko obvezo in s tem ustavimo krvavitev. Drugje na glavi pa pri močni
krvavitvi zaustavimo tako, da napravimo kompresijsko obvezo s svitkom: iz trikotnih rut
naredimo svitek, ga položimo okoli rane – ne na rano! – in s povojem čvrsto povijemo ter s
tem pritisnemo na okolico rane, tako da ustavimo krvavitev. S pomočjo svitka obvezujemo
tudi večje rane na glavi z odprtimi prelomi lobanjskih kosti. Kadar se v rani vidi tudi možgansko
tkivo, je ne čistimo. Narahlo pokrijemo s sterilno gazo, s trikotno ruto napravimo dovolj velik
svitek, ga položimo okoli rane in s povojem obvežemo. Svitek pri tem preprečuje, da bo
obveza pritiskala na možgansko tkivo, ki sili iz rane. Počakamo na reševalce.
ČELADO snamemo, kadar je potrebno oživljanje, ali pa če začne poškodovanec z čelado na
glavi bruhati in bi se drugače lahko zadušil.
Za optimalno izvedbo tega postopka sta potrebna dva usklajena pomagača.
Oseba, ki je za poškodovančevo glavo fiksira glavo s prijemom preko čelade, kleči za njim ali
leži, tako da ima svoje komolce naslonjene na podlago ali na svoje noge v primeru če kleči.
Oseba, ki pa je na eni ali drugi strani poškodovanca, pa si ogleda čelado (lahko je preklopna ali
pa v enem kosu z bradnim delom).
Tudi preklopna čelada mora z glave, sprostiti dihalne poti, lahko je samo to vzrok odsotnosti
Dih. oz. nenormalnega Dih.
Sprostiti dihalno pot, mu vzvrnemo glavo navzad in dvignjeno spodnjo čeljust, s tem
manevrom je dih. pot sproščena, in poškodovanec lahko zadiha - držimo v tem položaju do
prihoda reševalcev.
Postopek snemanja čelade:
• pogledamo podbradni pas (če ga znamo odpeti, če ne ga
prerežemo, ne poškodujmo poškodovančevega vratu, s
prsti ene roke gremo pod pašček in nad svojimi prsti
prerežemo)
• varovanje vratnega dela hrbtenice
• z roko katera je bližja osebi, ki je za poškodovančevo
glavo gremo pod vrat poškodovanega motorista in ga
krepko zagrabimo, komolec imamo na tleh, uprti ob
podlago
• z drugo roko primemo za poškodovančeve čeljustne
kote, spodnja čeljust - sklep na spodnji čeljusti - vilice in z
obema rokama krepko držimo

• oseba, ki je držala glavo poškodovanca preko čelade
spusti in prime čelado pod odpet podbradni pas na vsaki
strani, čelado razširi, prične z izvlačenjem čelade, počasi jo
vleče z poškodovančeve glave
• skozi odprt vezir gleda kdaj bo čelada preko nosu, jo
zvrne z glave - tako kot si jo nadenemo na glavo tako mora z
glave
• (če bi jo začel zvračati še preden bi bila čelada preko
nosu se ob tem bradni del zatakne za nos in ga lahko
dodatno poškoduje)
• pomagalec, ki skrbi v postopku izvlačenja čelade z glave,
s spodnjo roko sledi zatilnemu delu čelade in drsi po glavi
proti temenu, preprečuje, nekontroliran padec glave z višine
(kolikor je debela čelada na podlago),
• iz zatilja se pomika proti temenu glave.

Ko odstranimo čelado ponovno preverimo dihanje, ker smo
šele sedaj kvalitetno sprostili dih. pot, ali je mogoče
poškodovani zadihal. Če poškodovani še vedno ne diha
moramo nemudoma začeti z oživljanjem.

