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Vážení čtenáři,
první článek letos již druhého čísla OBČASNÍKU probírá celkem zajímavé řešení nouzové výživy
novorozenců a kojenců. U malých dětí zůstaneme i u dalšího dílu seriálu o první pomoci , kde si
přečteme o specifických odchylkách při poskytování první pomoci malým dětem.
Třetí článek snad potěší ty čtenáře, co se na mně obracejí o řešení „záchodové otázky“ (ano, myslím
tím i tebe Ezekyle ). Co se týká příloh, tak Ostraváci si přijdou na své. Seznam Ostravských úkrytů
prošel určitou modernizací a již nevyčnívá z řady jako jeho první verze. Pardubičáci také nepřijdou zkrátka a obyvatelé
Kopřivnice jakbysmet. Seznamy úkrytů dorazily i do jejich měst. Také na Vás čeká i malý bonus – když zazní sirény.
Příjemné čtení.
Administrátor survive-ability.cz

survive-ability.cz
survive-ability.forumczech.com
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Za jakékoliv situace vyžadují kojenci plnohodnotnou a pravidelnou stravu. To však může být při přerušení zásobování problém,
ať už nedostatkem speciální dětské výživy či jiných základních potravin pro matku které způsobí zastavení tvorby mléka.
Tento problém však lze vyřešit pomocí surovin, které se v domácnostech běžně vyskytují a jsou i součástí potravinových dávek
při nouzovém zásobování.
Mezi tyto suroviny patří:
- rýže
- ovesné vločky
- pohankové vločky
- piškoty
- jablko
- mrkev
- sušené plnotučné mléko*
- kondenzované plnotučné slazené mléko
* v nouzi je možno využít i sušené polotučné mléko

Využíváme mléka slazená plnotučná bez karamelu, vhodné jsou např. značky “SweetMilk“, “SALKO“, “JESENKA“, “PIKNIK“
apod…
Návod k použití:
V době jídla se pečlivě rozpustí KONDENZOVANÉ PLNOTUČNÉ SLAZENÉ MLÉKO ve svaře né vodě nebo v odvaru;
tuto směs již nevařte! Mléko se musí nabírat vyvařenou lžičkou! Pokrm v sací lahvi má mít teplotu těla (37°C).
Průměrné dávkování pro kojence
Věk dítěte
2. až 7. den
2. týden
3. a 4. týden*
2. měsíc
3. a 4. měsíc
5. a 6. měsíc**

Množství pro 1 sací lahev
Svař. voda
Slazené kond. mléko (g)
nebo odvar (g nebo ml)
2-15
10-80
17
90
20
100
27
135
32
160
37
170

Počet lahví na 24 hodin
5
5
5
5
5
5

1 kávová lžička obsahuje 8-10g KONDENZOVANÉHO PLNOTUČNÉHO SLAZENÉHO MLÉKA.
1 polévková lžíce obsahuje 15g vody
*
**

od 3. týdne se nahradí svařená voda odvarem z rýže
počínaje 4. měsícem podává se jako večerní pokrm mléčná kaše. Potom postupně (s výjimkou lékařského předpisu)
všechny pokrmy z kondenzovaného slazeného mléka nahradíme pokrmy z plnotučného neslazeného mléka v prášku.

obr.1 - klasická slazená mléka od firmy Tatra
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Ze základních surovin je možno připravit celkem čtyři kaše, které jsou vhodné pro děti od 4 měsíců. Mezi ně patří rýžová,
ovesná, pohanková a piškotová kaše. Tyto kaše lze využít k běžnému krmení i při normálním zásobování.
Rýžová kaše
- 100g rýže
- 60ml mléčné výživy
- 1 litr převařené vody
- najemno nastrouhané jablko nebo mrkev
Vodu přivedeme k varu, poté vsypeme rýži, zamícháme a necháme vařit. Mezitím omyjeme, oloupeme a nastrouháme jablko
nebo mrkev. Připravíme si mléčnou výživu dle výše uvedeného návodu. Po 15 minutách je rýže uvařená , odstavíme ji a
necháme zchladnout. K vychladlé rýži přilijeme mléčnou výživu a přidáme nastrouhané jablko nebo mrkev. Rozmixujeme nebo
rozmačkáme dohladka. Vzniklou kaši je možno skladovat v chladu až tři dny.
Ovesná kaše
- 100g ovesných vloček
- 50ml mléčné výživy
- 400ml převařené vody
- najemno nastrouhané jablko nebo mrkev
Odvážíme si ovesné vločky, pomeleme je najemno. Vločky přesypeme do hrnce a zalijeme studenou vodou. Za stálého míchání
přivedeme směs k varu. Vločky hodně mícháme. Pokud kaše hodně houstne, můžeme přidat ještě trochu vody. Vločky se za 10
minut rozvaří, odstavíme je a necháme zchladnout. Mezitím si připravíme mléčnou výživu podle návodu a nastrouháme jablko
nebo mrkev. Když je kaše studenější, přilijeme k ní mléčnou výživu a vmícháme nastrouhané jablko nebo mrkev.
Kaši je možno skladovat v chladu až tři dny.
Pohanková kaše
- 80g pohankových vloček
- 60ml mléčné výživy
- 300ml převařené vody
- 10 piškotů
Pohankové vločky nasypeme do hrnce a zalijeme studenou vodou, za občasného míchání je přivedeme k varu. Mezit ím si
připravíme mléčnou výživu podle návodu a piškoty rozdrtíme. Vločky by měly být za 5 minut uvařené, do trochu vychladlé kaše
opět vlijeme připravenou mléčnou výživu a přidáme rozdrcené piškoty. Kaši skladujeme v chladu maximálně dva dny.
Piškotová kaše
- 10-20 piškotů
- 100ml mléčné výživy
Připravíme si mléčnou výživu podle návodu. Rozdrtíme piškoty a pomalu do nich přiléváme teplou mléčnou výživu. Pomalým
mícháním vytvoříme jemnou kaši. Kaši spotřebujeme do 24 hodin.

obr.2 - rýžová kaše
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Dětský věk je charakteristický řadou anatomických a fyziologických odchylek. Při neodkladné resuscitaci musíme vzít v úvahu
především:
- křehkost a lehkou zranitelnost páteře, hrudníku a vnitřních orgánů dítěte
- malé rozměry dýchacích cest
- vyšší uložení srdce
- podstatný vliv bránice na dýchání dítěte
- malý dechový objem, dechovou a tepovou frekvenci

Neodkladná resuscitace sleduje u dětí stejný cíl jako u dospělých. Také sled jednotlivých resuscitačních výk onů je stejný.
Odchylky uvedené v následujícím textu vyplývají z anatomických a fyziologických rozdílů.
 Dýchejte současně do úst a do nosu.
 Během dýchání zakloňte hlavu dítěte podobně jako u dospělých.
 Záklon však nesmíte přehánět, aby nedošlo k poranění páteře. Podložte proto pod dítě složenou přikrývku nebo
podobný předmět.
 Vydechujte jen malá množství vzduchu. U novorozenců postačí vyfouknutí nadmutých tváří. Dýchejte frekvencí 40
dechů za minutu u novorozenců, jinak 20 dechů za minutu.
 Při umělém dýchání položte levou ruku zlehka přes horní část břicha dítěte, mezi pupek a hrudní koš. Zabráníte tím
roztažení žaludku.
 Jestliže nastalo roztažení žaludku, otočte dítě na bok a použijte mírného tlaku k vytlačení vzduchu. Někdy tím můžete
vyvolat zvracení. V tom případě ponechte dítě otočené a vyčistěte mu ústa. Pak ihned pokračujte v umělém dýchání.
U novorozenců a kojenců nezjišťujte tep na krčních tepnách. Místo toho přiložte jemně prsty do oblasti levé prsní bradavky,
kde je cítit zvedavý úder srdečního hrotu.
Při KPR postupujte takto:
 Nepřímou srdeční masáž provádějte přes střed hrudní kosti (výše
uložené srdce, větší nebezpečí poranění jater).
 Ke stlačení používejte malé síly. U novorozenců stlačujte pouze špičkami
ukazováku a prostředníku, u kojenců i prsteníkem.
 Stlačujte frekvencí 120 za minutu u novorozenců, u kojenců asi 100 za
minutu. Umělý dech zařaďte za každé páté stlačení.
 Zasuňte volnou ruku pod záda dítěte (záklon hlavy způsobí zvednutí
zad).
U kojenců je poměrně častá neprůchodnost dýchacích cest způsobená
vdechnutím cizího předmětu. V tom případě může dobře posloužit úder mezi
lopatky. Postupujte takto:
 Dítě držte, jak ukazuje obrázek číslo 3.
 Udeřte dítě mezi lopatky, rychle převraťte a vyjměte cizí předmět prsty.

obr.3 - úder mezi lopatky u dítěte

Nácvik praktických znalostí:
Protože nebudete mít při nácviku většinou k dispozici cvičný model dítěte, nacvičujte alespoň náznakově na větší panně:
a) Umělé dýchání
- Pamatujte na podložení, polohu rukou a rozdílnou frekvenci.
b) Kardiopulmonální resuscitace
- Nacvičujte stlačení dvěma a třemi prsty. Pamatujte na vložení umělého dechu za
každé páté stlačení a udržujte správnou frekvenci.
c) Úder do zad
- Cvičte správné držení dítěte.
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Již dříve jsem byl čtenáři a uživateli opakovaně tázán, abych odpověděl na zapeklitou otázku, která zní: „Jak to vlastně je
s fekálním odpadem v úkrytech?“ Až dosud jsem na tuto otázku nenašel uspokojivou odpověď.
Odborná literatura v této oblasti končí vymezením míst pro suché záchody a to je vše. Občas se člověk setká i s doporučením,
co se týká materiálů pro „splachování“ takové toalety. Nikde však už člověk nenajde jak často tento záchod vyprazdňovat, jak
zamezit zápachu, co za materiál je pro „splachování“ nejlepší apod.
Jaké jsou tedy možnosti?

Umístění
Pokud nelze využít stávajících sociálních zařízení v budově, může se zřídit suchý záchod v dřevěné buňce o min. rozměrech
105x80cm nebo se suchý záchod zřídí v úkrytové místnosti a oddělí se závěsem.
Vybavení
Minimálním zařízením takového záchodu je uzavíratelná nádoba na fekální odpad, sedátko a nádoba s materiálem na
splachování (zasypávání).
Uzavíratelná nádoba na fekální odpad by měla mít pevné vzduch nepropouštějící víko a objem alespoň 40l. Dovnitř nádoby se
jako hygienická vložka vkládají pevné umělohmotné pytle na odpad, které velmi usnadní vyprazdňování toalety.
Jako sedátko v nouzi poslouží i obyčejná židle bez sedáku, nicméně pro zvýšení pohodlí a hygieny je vhodné sedátko sestavit z
hoblovaných prken natřených omyvatelnou barvou. Takové sedátko musí být rozebíratelné, aby umožňovalo snadné vyjmutí
nádoby na fekální odpad. Pohodlí zvýší namontování klasického sedátka pro splachovací WC (viz. obr.4).
Materiál pro „splachování“ je různorodý, od písku a hlíny až po popel z uhlí. Jelikož jsou písek a hlína po namočení zbytečně
těžké, což může roztrhnout pytel při vyprazdňování toalety, je lepší použít piliny. Piliny nejen že mají výbornou absorpční
schopnost, ale také nízkou hmotnost, příjemně voní a jsou velmi levné. Už jen při úpravě vhodných prostor na úkryty je
spotřeba dřeva velká a zbydou nám krom odřezků i piliny.
Pro dezinfekci je možno po zasypání fekálií, posypat obsah toalety nějakým dezinfekčním činidlem. Vápno, chloramin, popel
apod.
Nádoby pro zasypávací a dezinfekční materiály spolu s lopatkami jsou vhodným doplňkem. Včetně poličky na toaletní papír.
Údržba
Po naplnění nádoby na fekální odpad ji vyprazdňujeme do předem připravených uzavíratelných nádob umístěných mimo
prostory úkrytu (vhodné jsou třeba sudy, barely, popelnice apod.). Následně se nádoba na fekální odpad vydezinfikuje
dezinfekčním prostředkem (SAVO, SANITOL atd.), vloží se do ní nový pytel a na dno pytle se nasype slabá vrstva pilin.
Záchodové prkénko se otře lihem, roztokem ajatinu nebo alespoň mýdlovou vodou a nechá dobře vyschnout.

Velmi pěkný návod jsem našel na internetové adrese:
http://www.domyzeslamyahliny.cz/?p=412
Jejich typ suché toalety po doplnění dezinfekčními činidly plně
vyhovuje našemu účelu, rozhodně stojí za to si stránky
prohlédnout a vyzkoušet třeba na chatě.

obr.4 - suchý záchod může vypadat i příjemně
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Druhý díl seznamu na další stránce…
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Vystřihněte obě části seznamu, slepte je k sobě dle značených chlopní, poté slepte pravou a levou stranu k sobě , složte dle
černých šipek, hotovo.
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Druhý díl seznamu na další stránce…

-9-



Vystřihněte obě části seznamu, slepte je k sobě dle značených chlopní, poté slepte pravou a levou stranu k sobě , složte dle
černých šipek, hotovo.
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Vystřihněte seznam, slepte pravou a levou stranu k sobě, složte dle černých šipek, hotovo.
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