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Absztrakt:
A vészhelyzetekben történő mentések során mindig a bajban lévők kerülnek

a középpontba és nagyon kevés figyelmet fordítunk az extrém körülmények
között mentést végző segítőket ért hatásokra. Az extrém körülmények
extrém terheléseket okozhatnak, amely a segítőket is bajba sodorhatja,
végső esetben akár az életüket is kockáztathatja. A cikk az ilyen helyzeteknek
leginkább kitett tűzoltók esetében vizsgálja a szívmegállás utáni újraélesztés
lehetőségeit, protokollját. A beavatkozások során – a fulladás mellet – a
szívroham a tűzoltókat érintő vezető halálok. A kellő időben megkezdett jó
minőségű komplett szív - tüdő újraélesztés kulcsfontosságú nem csak az
életben maradás, de a későbbi szövődmények elkerülése érekében is. A
kárhely speciális környezete és a tűzoltók nehéz és a testhez szorosan
rögzített védőfelszerelése miatt a sikeres mentés érdekében a civil
gyakorlattól markánsan eltérő eljárásra van szükség. A szerző ezekről mutat
be példát.
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1. Első lépésként a sérült 
tűzoltót biztonságos 
helyre kell vonszolnunk a 
kárhelyszínen jelenlévő 
veszélyek (hőterhelés, 
füst, törmelék stb.) elől. 
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2.1.A kimentést követően a 
vonszolást végző elsőszámú 
tűzoltó a lábaival 
kétoldalról támassza meg a 
légzőkészülék 
levegőtartályát, megelőzve 
így, hogy oldalra billenjen 
az áldozat.

2.2.Egy másik tűzoltó kezdje 
meg a szívkompressziót a 
védőruhán keresztül. Ezzel 
egyidőben az elsőszámú 
mentést végző tűzoltó 
kezdje meg a vetkőztetést. 
Először a sisakot majd a 
kámzsát, a légző álarcot és 
a kesztyűket távolítsa el.
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3.1. A szívkompresszió 
folyamatos. Az harmadik 
számú mentést végző 
tűzoltó kapcsolja ki a 
légzőkészülék 
derékhevederét, majd 
lazítsa fel a váll 
hevedereket.

3.2. Az elsőszámú mentést 
végző tűzoltó 
felszólítására a 
mellkaskompresszió egy 
pillanatra megáll, míg a 
védőkabát cipzárját az 
egyes számú lehúzza. 
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4. 1. Folytatódik a 
mellkaskompresszió. A 
harmadik számú mentést 
végző tűzoltó az áldozatot 
a nadrág szárainál 
megfogja és egyenletes 
határozott mozdulattal 
egyszerre kihúzza a 
védőkabátból és a 
légzőkészülékből.

4.2. Az újraélesztést a 
mentőszolgálat/ tűzoltó 
doktor szolgálta folytatja.
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Konklúzió:

2013-ban 97 tűzoltó vesztette 
életét szolgálatteljesítés közben 
az Egyesült Államokban. 2014-
ben ez a szám 64 volt. A tűzoltó 
újraélesztési protokolt (FD-CPR) 
2014-ben kezdték széleskörben 
oktatni a beavatkozó állomány 
részére. Sajnos nincs információ 
arra vonatkozóan, hogy 
közvetlen összefüggés áll-e fennt 
a FD-CPR és a csökkenő 
tendencia között, de mindenképp 
figyelemre méltó tekintve, hogy 
a halálesetek több, mint felét 
szívroham okozta. A kiváltó okok 
58% százalékáért a fizikai 
túlterhelést és a stresszt tették 
felelőssé.
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