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Anotace
Studijní materiál „Zásady předlékařské první pomoci“ je primárně určen
studentům oboru Vychovatelství a Pedagog volného času slouží k základní
orientaci v problematice poskytování předlékařské první pomoci. Úvodní
část textu je věnována obecným informacím a postupům u předlékařské
první pomoci. Další kapitoly seznamují se základními znalostmi potřebnými pro zvládnutí úkonů při poskytování předlékařské první pomoci. Důraz
je kladen zejména na běžné úkony prováděné v rámci předlékařské první
pomoci, jako jsou výkony zachraňující život, postupy nezbytné při resuscitaci a zastavení krvácení, postupy při ošetření jednotlivých druhů poranění. Předkládaný text si neklade nároky na úplnost, omezuje se pouze
na nejdůležitější informace. Prostudováním studijní opory student získá
teoretický základ, který je potřebný pro následné zvládnutí praktických
dovedností při poskytování předlékařské první pomoci.
Annotation
The “Principles of Premedical First Aid” educational material is designed
primarily for Education students and is meant to provide general orientation in the premedical first aid provision. The introductory part contains general information and premedical first aid techniques. Subsequent
chapters provide basic knowledge necessary for mastering the premedical first aid techniques, emphasizing in particular basic premedical first
aid procedures, including life-saving techniques, resuscitation techniques
and ways to stop bleeding, or techniques for treating individual types of
wounds. The submitted text is not exhaustive and is limited only to the
most important information. By going through the study material the student acquires a theoretical basis necessary for subsequent mastering of
practical premedical first aid skills.
Klíčová slova
Předlékařská první pomoc, život zachraňující výkony, zástava krvácení, ošetřování ran, stabilizovaná poloha
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Keywords
Premedical First Aid, Life Saving Performances, Stopping Bleeding,
Dressing of Wounds, Stabilized Position
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1 Obecné informace a postupy
u předlékařské první pomoci
1.1 Co je předlékařské (laická) první pomoc
(Basic Life Support)
Předlékařská (laická) první pomoc je péče nebo léčba poskytnutá postiženému před příjezdem zdravotnické záchranné služby nebo
jiného kvalifikovaného odborníka. Nezahrnuje lékařské ošetření, ale
je předpokladem jeho úspěšnosti. Je ověřeno, že prvních 15 minut
po úrazu, je nejdůležitějších, rozhoduje o přežití postiženého.

1.2 Cíle předlékařské první pomoci
•
•
•

Zachránit život
Zabránit zhoršení zdravotního stavu
Zabezpečit podmínky pro zotavení a ošetření postiženého, urychlit
proces uzdravení

1.3 Priority předlékařské první pomoci (pravidlo ABC)
•
•

Zprůchodnit a udržet průchodné dýchací cesty – krok „A“ (airway)
Dýchání v případě potřeby nutné pro obnovení a udržovat umělým
dýcháním – krok „B“ (breathing)
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•

Nezbytné obnovit a udržet krevní oběh nepřímou srdeční masáží
a zastavením krvácení – krok „C“ (circulation)

1.4 Vybavení potřebné pro poskytnutí
předlékařské první pomoci
Není potřeba žádná zvláštní výbava. Lékárnička obsahuje potřebné
pomůcky. Ne vždy, je však k dispozici. Je tedy nutné použít improvizační
pomůcky, tedy cokoliv, co je právě k dispozici (např. oblečení, kapesník
apod.). Avšak i při improvizaci platí pravidla. Vždy se používá nejčistší
věc, kterou má na sobě zachránce či postižený. Zakázané je používat
papírové kapesníky, menstruační tampóny (např. při krvácení z nosu),
zásypy, mastě apod.

1.5 Bariéry v poskytování předlékařské první pomoci
•
•
•
•

Nezvládnuté emoce
Pocit nezvládnutí situace – obava z výsledku
Obava z možných následných problémů
Obava o vlastní život – nákaza nemocí či poranění

1.6 Následky při neposkytnutí předlékařské
první pomoci
Neposkytnutí první pomoci má
• Právní následky
• Etické problémy
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1.6.1 Právní úprava
Právní úprava u neposkytnutí první pomoci laikem dle zákona
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, zní: „Kdo osobě, která je v nebezpečí
smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného
onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez
nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody
až na dvě léta.“
Neposkytnutí první pomoci ze strany profesionála je v zákoně
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, upraveno takto: „Kdo osobě, která je
v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy
svého zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.“
Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku je upraveno
takto: „Řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl
účast, neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného,
bude potrestán odnětím svobody až na pět let nebo zákazem činnosti.“

1.7 Základní pravidla první pomoci
•

•

Velmi důležité je, aby se zachránce nestal sám postiženým. Je tedy
nutné zvážit, kdy je vhodné, aby se zachránce k postiženému přiblížil. Pokud se při tom osoba, která má pomoci (laik), dostává do nebezpečí (např. úraz elektrickým proudem),
ze strany profesionála vždy je potřeba nejprve se zabývat těmi, kteří jsou nejvážněji zraněni (nejprve poskytnu pomoc osobám, které
krvácejí apod. (více viz dále – třídění dle metodiky START u hromadného neštěstí).
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•
•

•

Nikdy zbytečně nehýbat s postiženým, neopatrná manipulace může
zhoršit jeho poranění, zdravotní stav.
Při poskytování první pomoci stále musí zachránce stát k postiženému čelem. Postižený dle stavu sedí či leží. Při poskytování nepřímé
srdeční masáži je nutné, aby postižený měl zcela obnažený hrudník –
hrudní kost a ležel na zádech na pevné podložce.
Ve společnosti stále přežívá mýtus o nutnosti transportu postiženého. Mýtus, že pro přežití postiženého má největší význam rychlý
převoz. Vyprošťování, nakládání a transport patří k rizikovým činnostem. Neodborné provedení může být následkem šoku, vzniku
druhotných poškození.

1.8 Linky tísňového volání
1.8.1 Důležitá telefonní čísla
•

155 Zdravotnická záchranná služba (ZZS), někdy se této službě
říká telefonická asistovaná první pomoc (TAPP) či telefonická asistovaná neodkladná resuscitace (TANR). Činnost je upravena zákonem č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, v platném
a účinném znění. Tímto zákonem je například určena maximální
dojezdová doba záchranné služby na 20 minut. Statisticky dojezdová doba nepřesáhne v 95 % případů výjezdů 20 minut. Posádka
musí vyjet vždy do 120 vteřin od vydání pokynu operátora a musí
se ubírat k cíli nejrychlejší cestou. Posádka má právo vstupovat
na pozemky a budovy. Za případnou škodu při pomoci zodpovídá
poskytovatel. Zřizovatel ZZS je krajský úřad.
Výkonné týmy zdravotnické záchranné služby tvoří rychlá lékařská pomoc, rychlá zdravotnická pomoc a letecká záchranná služ-
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•

•

•
•
•

•
•

ba. Vedoucím týmu rychlé lékařské pomoci (RLP) je lékař, u rychlé
zdravotnické pomoci (RZP) je to záchranář s vyšším zdravotnickým vzděláním, u letecké záchranné služby (LZS) je to opět lékař
a od RLP se liší pouze dopravním prostředkem. Laici si záchrannou
službu velice často zaměňují s jinými složkami. Sanitní vozidlo není
synonymem „záchranky“. Zdravotnickou záchrannou službou tedy
nejsou vozidla provozovatelů zdravotnické dopravy (běžné sanity)
ani vozidla LSPP (lékařská služba první pomoci), která je určena
k návštěvní službě v domácnostech.
112 Evropská linka tísňového volání. Toto číslo funguje v zemích EU. V České republice je spravuje Hasičský záchranný sbor
ČR, jedná se o službu, která zprostředkovává kontakt s policií
a zdravotnickou záchrannou službou. Výhodou této služby je například: volání bez SIM karty, bez kreditu, se zamčenou klávesnicí,
bez roamingu apod. Nevýhodou je časová prodleva, než dojde
k přepojení hovoru.
158 Policie ČR. Kontaktovat tuto linku je možné například u dopravní nehody, při nebezpečí a ohrožení osob, k otevření bytu či
k nálezu mrtvého těla.
150 Hasičský záchranný sbor ČR. Provádí tzv. technickou první
pomoc.
156 Městská (obecní) policie.
Horská služba. Je možné ji přivolat např. radiostanicí v PMR pásmu
(446 MHz) na kanále a podtónu 7/7. Od 15. 12. 2012 je možné též
použít telefon. číslo +4201210.
Vodní záchranná služba (VZS). Provádí především záchranu tonoucích a vyhledávání utonulých.
Zdravotnická brigáda kynologů (ZBK). Zabývá se např. vyhledáváním postižených a mrtvých prostřednictvím speciálně vyškolených
psů.
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1.8.2 Přivolání odborné pomoci
Jak zavolat pomoc – telefonické sdělení:
• Jméno
• Co se stalo
• Kde se to stalo
• Kdy se to stalo
• Počet poraněných (včetně věkového rozložení)
• Druhy poranění (krvácení, zlomeniny apod.)
• Jaká byla poskytnuta první pomoc
• Přístupové cesty na místo
• Telefonní číslo
• Vždy zavěsit až poté, co zavěsí dispečer/dispečerka služby –
nejdůležitější pravidlo

1.9 Doba poskytování předlékařské první pomoci
Jak dlouho provádět předlékařskou první pomoc?
• Dokud se na místo nedostaví kvalifikovaná pomoc.
• Dokud postižený nejeví známky zlepšení stavu.
• Dokud nejste zcela vyčerpáni.
Otázky k promyšlení
1. Co je předlékařská první pomoc?
2. Uveďte priority předlékařské první pomoci.
3. Uveďte názvy a telefonní čísla minimálně 5 linek tísňového volání.
Zapamatujte si
Předlékařská (laická) první pomoc je péče nebo léčba poskytnutá postiženému před příjezdem zdravotnické záchranné služby nebo jiného
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kvalifikovaného odborníka. Při poskytování předlékařské pomoci je
potřeba stále myslet na dodržení pravidla ABC (airway – breathing –
circulation). Přivolání kvalifikované pomoci přes linky tísňového volání se řídí určitými pravidly, nejdůležitější je si pamatovat, že volající
vždy zavěsí až poté, co zavěsí dispečer/dispečerka služby. Neposkytnutí
předlékařské první pomoci sebou přináší právní následky a etické problémy.

2 Technická první pomoc
Technická první pomoc předchází poskytnutí předlékařské první
pomoci. Platí pravidlo NEOHROZIT SÁM SEBE, popř. přihlížející.
Jedná se například o tyto situace:
• Při dopravní nehodě. Technická první pomoc při dopravní nehodě
spočívá v tom, že je potřeba zastavit dopravní prostředek tak, aby
nebyla ohrožena bezpečnost zachránce, používat reflexní vestu,
postavit viditelně výstražný trojúhelník a v případě dalších „pomocníků“ zajistit bezpečnost místa dopravy. Dále je potřeba vypnout
zapalování havarovaného vozidla a zajistit ho. Zavolat policii či
zdravotnickou záchrannou službu a havarijní silniční službu.
• Při podezření na únik plynu. Při podezření na únik plynu je zakázáno zvonit, škrtat zápalkou, kouřit apod. Co nejrychleji zajistit zastavení unikajícího plynu a vyvětrání uzavřeného prostoru. V případě
úniku toxických látek nevstupovat do prostoru a čekat na příjezd
profesionální složky.
• Úrazy elektrickým proudem. Technická první pomoc u úrazu elektrickým proudem v domácnosti spočívá v tom, že je potřeba vypnout pojistky, zdroj vytáhnout ze zásuvky. Při kontaktu s vedením
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•

•

•

vysokého napětí (rozvodná síť, trafostanice, železnice apod.) je potřeba zajistit vypnutí elektrického proudu u energetických rozvodných závodů voláním na tísňovou linku hasičské záchranné služby
nebo Policie ČR. Do vypnutí elektrického proudu je nutné udržovat odstup alespoň 18 metrů od vodiče, protože hrozí riziko vzniku
elektrického oblouku.
Oheň. Technická první pomoc u ohně malého rozsahu spočívá v pokusu o uhašení ohně či vynesení postiženého (stále však platí pravidlo, že zachránce nesmí ohrozit sám sebe) a v kontaktování Hasičského záchranného sboru ČR.
Tonutí. Je nutné stále dodržovat zásadu nestat se sám postiženým,
tzn. nevstupovat do vody, pokud zachránce neumí sám plavat. Volat
zdravotnickou záchrannou službu a Hasičský záchranný sbor ČR.
Zřícení stavení. Je potřeba přivolat Hasičský záchranný sbor ČR. Další
kontaktované odborné složky jsou zdravotnická záchranná služba,
kynologové, policie, vodovody a kanalizace, plynárny a energetické
rozvodné závody. Velitelem při záchranných pracích je v tomto případě hasič.

Otázka k promyšlení
Uveďte 3 příklady technické první pomoci.
Zapamatujte si
Technická první pomoc předchází poskytnutí předlékařské první pomoci, například v těchto situacích: u dopravní nehody, při podezření
na únik plynu, při úrazech elektrickým proudem, při požáru, při tonutí,
při zřícení stavení. Platí pravidlo neohrozit sám sebe, popř. přihlížející.
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3 Orientace v závažnosti postižení
3.1 Hromadné neštěstí
Pokud se jedná o hromadné neštěstí, kdy počet poraněných výrazně překračuje počet zachránců, doporučuje se metodika třídění START
(Snadné Třídění A Rychlá Terapie). Tzn. bez jakéhokoliv přístrojového
vybavení laicky a rychle rozdělit nalezené osoby dle jednotlivých příznaků do 4 skupin, čímž se vytvoří optimální podmínky pro odbornou
pomoc.
1. Postižení vyžadující neodkladnou pomoc.
2. Postižení, u nichž lze pomoc na určitou dobu odložit.
3. Lehce ranění. Existuje možnost, že pomoc si mohou poskytnout postižení i navzájem nebo svépomocí.
4. Umírající a zemřelí.

3.2 Orientační vyšetření postiženého
Při vyšetření se používají téměř všechny smysly, tzn. zrak (aspekci),
sluch (auskultaci), hmat (palpaci) a čich. Dle zjištění je možné poskytnout adekvátní předlékařskou první pomoc.
• Zrakem lze vidět krvácení, barvu kůže (bledá) kůže může svědčit
o hypotenzi, anémii či krvácení, modrošedá (tzv. cyanotická) barva
kůže svědčí o nedostatečném okysličení krve, žluté zbarvení kůže
může být příznakem při onemocnění žlučových cest, červená barva
může signalizovat horečku, alergickou reakci apod.); vlhkost kůže –
vlhká kůže se může objevit u šoku, horečky apod., naopak extrém-
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ně suchá kůže může svědčit o dehydrataci. Zrakem se též vyhodnocuje stav vědomí (popis viz dále – vyšetření životních funkcí – stav
vědomí). Po celou dobu kontaktu s postiženým je potřeba sledovat
objektivní příznaky, např. dýchání, krvácení, chování, komunikaci
postiženého, zevní ránu, zvracení, křeče.
Sluchem (auskultací) je možné slyšet při předklonění se k postiženému například přítomnost cizího tělesa v dýchacích cestách. Dále
zvuky vydávané postiženým jako např. výkřiky, sténání, chrčení
apod.
Palpací (pohmatem) se vyšetřuje celý postižený. Vyšetření probíhá
„od hlavy až k patě“. Hodnotí se konzistence, napětí a bolestivost
palpované krajiny. Pátrá se po přítomnosti nezvyklých tuhých oblastí, zlomenin. Obecně platí pravidlo, že hlava musí být vždy pevná,
hrudník je pružný a po zmáčknutí se vrací zpět, naopak pánev musí
být pevná. Změny vždy znamenají porušení a mohou svědčit o zlomeninách, vnitřním krvácení apod. Hmatem se též zjišťuje dýchání
na hřbetu ruky, popř. tep (popis viz dále vyšetření životních funkcí –
dýchání). Hodnotí se též reakce postiženého na dotyk.
Čichem je možné vyšetřit dech. Zjistit zápach z úst (foetor ex ore),
např. u onemocnění dekompenzovaného diabetu mellitus (DM), alkohol v dechu apod.

Otázky k promyšlení
1. Objasněte, v čem spočívá metodika třídění START.
2. Jaké příznaky postižení můžete zjistit zrakem?
3. Jaké příznaky postižení můžete zjistit sluchem?
Zapamatujte si
V případě hromadného neštěstí, kdy počet poraněných výrazně překračuje počet zachránců, se doporučuje použít metodiku třídění START
(Snadné Třídění A Rychlá Terapie). Při vyšetření postiženého se používa-
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jí téměř všechny smysly (zrak, sluch, hmat a čich). Dle zjištění je možné
poskytnout adekvátní předlékařskou první pomoc.

4 Vyšetření životních funkcí
4.1 Dýchání
„Normální“ počet dechů u dospělého člověka je 12–16 za minutu, u desetiletého dítěte 20 dechů za minutu, u kojence 30–40 dechů
za minutu, u novorozence 35–60 dechů za minutu. Dýchání zabezpečuje přísun kyslíku do organismu. Nejcitlivější na nedostatek kyslíku je
mozek. Statistiky ukazují, že po 5 minutách dochází k nevratným změnám na mozku. Nejčastějšími příčinami neprůchodnosti dýchacích cest
jsou cizí tělesa (zuby, korálky, potrava), zvratky, sliny, krev apod.
Je nutné si uvědomit, že cca do 2 minut po zástavě dechu, dochází
i k zástavě srdeční činnosti.
Postup předlékařské první pomoci (dále jen PPP) při sledování dýchání:
• zachránce si klekne vedle postiženého
• zjišťuje stav vědomí (popis níže)
• zachránce přiloží tvář či hřbet ruky k nosu a ústům postiženého
a pozoruje jeho hrudník
• pokud postižený dýchá, zaznamenáte pohyby hrudníku (mezižeberních svalů), pocítíte závan vzduchu na hřbetu své ruky či tváři
• když postižený nedýchá, musí zachránce uvolnit a vyčistit dýchací cesty, pokud je to nutné, zahájit umělé dýchání z úst do úst (popis níže)
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4.2 Krevní oběh
Při srdečním stahu se šíří tepnami tzv. tlaková vlna. Je známa jako
tep, který je možné nahmatat všude tam, kde leží tepna blízko povrchu
těla a na kostěném podkladu, např. na krku nahmatáte tep na krkavici,
na zápěstí ruky na palcové straně – na radiální tepně, v tříslech na stehenní tepně, u dětí na spánku – na spánkové tepně apod. „Normální“
tep je pravidelný a silný u dospělého člověka 60–80 pulsů za minutu,
u desetiletého dítěte 100 pulsů za minutu, u novorozence 120 pulsů
za minutu.
Postup PPP – sledování tepu:
1. Na krkavici:
• Je potřeba najít štítnou chrupavku a sjet bříšky 3 prstů do prohlubně mezi ní a kývačem.
• Tato metoda je nejefektivnější pro zjištění, zda srdce zraněného
pracuje.
2. Na radiální tepně:
• Je potřeba umístit bříška tří prstů do prohlubně nad rýhou
na přední straně zápěstí v ose s bříškem palce.
• Tato metoda se používá ke zjištění tepové frekvence u postižených při vědomí.
Poslední studie dokládají, že při měření tepu (pulsu) existuje velké
riziko falešně pozitivního výsledku (zachránce hmatá svůj vlastní pulz
na člověku se zástavou srdce). Z tohoto důvodu se nikdy nepoužívá
k vyhmatání pulsu palec zachránce, mohlo by dojít k zaznamenání tepu
zachránce a ne postiženého! Je potřeba použít jiné dva až tři prsty (ukazovák, prostředník, popř. prsteníček). Je prokázáno, že ve stresu je tato
chyba častá i u profesionálů. Poslední doporučení tedy zní, že není potřeba hledat puls. Tepající srdce neohrozí stlačování hrudníku a pravděpodobnost, že by postižený, kterému „tepe“ srdce, viditelně nereagoval
na stlačování hrudníku, je velmi malá.
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4.3 Stav vědomí
Každý den u člověka dochází k fyziologické změně vědomí, ke spánku. V bezvědomí nemusí dobře fungovat nebo mohou úplně vymizet
reflexy, které zajišťují dýchání. V bezvědomí dochází k uvolnění žvýkacích svalů a kořen jazyka zapadá a ucpává vchod do hltanu. Hrozí selhání ostatních základních životních funkcí, podchlazení.
Příčinami bezvědomí jsou nejčastěji úrazy, otravy, dušení, interní
onemocnění apod. Krátkodobé poruchy vědomí odezní do jedné minuty. Dlouhodobé poruchy vědomí trvají déle jak 1 minutu. Bezvědomí
způsobené alkoholem se „nevyléčí“ vyspáním, ale jedná se o stav, kdy je
postižený ohrožen na životě.
Změny ve vědomí postihují jak kvalitativní, tak i kvantitativní část.
Lehčí forma poruchy vědomí se nazývá somnolence. Postižený musí být
vzbuzen oslovením, dotykem a potom je plně orientován. Těžší forma
poruchy vědomí je sopor, kdy postižený může být přiveden zpět ke krátkodobému vědomí jen silným bolestivým podnětem, např. štípnutím
do ušního lalůčku či na vnitřní stranu paže či vjet ukazovákem pod dolní čelist. Pokud postižený nereaguje na slovní ani bolestivé podněty, je
v kómatu.
Postup PPP – bezvědomí:
• v prvé řadě je nutné pátrat po hlavní příčině bezvědomí – je nutné
tedy provést vyšetření postiženého „od hlavy k patě“ (popis viz výše
vyšetření postiženého), všímat si krvácení, zápachu z úst apod.
• sledovat u postiženého dýchání a puls – pokud postižený nedýchá,
popř. není hmatný puls, je potřeba provést nepřímou srdeční masáž
či kardiopulmonální resuscitaci (popis viz dále kardiopulmonální
resuscitace)
• oslovit postiženého – pokud postižený zpomaleně reaguje na slovní podnět
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Otázky k promyšlení
1. Jaký je „normální“ počet dechů u dospělého člověka?
2. Jak se nazývá lehčí forma poruchy vědomí?
Zapamatujte si
Do životních funkcí náleží dýchání, krevní oběh a stav vědomí. Dýchání
zabezpečuje přísun kyslíku do organismu. Nejcitlivější na nedostatek
kyslíku je mozek. Statistiky ukazují, že po 5 minutách dochází k nevratným změnám na mozku. Do 2 minut po zástavě dechu dochází i k zástavě srdeční činnosti, kterou je možné zjistit postiženému hmatem pulsu
(tepu) na velkých tepnách. Poslední studie však doporučují, pokud postižený nedýchá, nehledat tep a ihned zahájit nepřímou srdeční masáž.
Další životní funkcí je vědomí. Dojde-li k bezvědomí, nemusí dobře fungovat nebo mohou úplně vymizet reflexy, které zajišťují dýchání a hrozí
selhání ostatních základních životních funkcí či podchlazení.

5 Neodkladná resuscitace –
život zachraňující výkony
5.1 Uvolnění a vyčištění dýchacích cest
Zneprůchodnění dýchacích cest hrozí vždy, když je postižený v bezvědomí, zvláště když leží na zádech. V bezvědomí dochází k uvolnění
žvýkacích svalů a jazyk zapadá a ucpává vchod do hltanu. V dutině
ústní či v hltanu se mohou hromadit i zvratky, krev, sliny či cizí tělesa.
Příčiny zástavy dýchání: zástava krevního oběhu, bezvědomí (zapadání
ochablého kořene jazyka do DC nebo zatečení žaludečního obsahu),
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vdechnutí cizího tělesa, popálení DC, poranění hrudníku, zhoršení plicního onemocnění apod.
Postup PPP – čistění dutiny ústní:
• je nutné otočit hlavu postiženého k jedné straně
• zachránce si obalí svůj ukazovák a prostředník do čtverce, kapesníku apod.
• rychlým pohybem dokola vytře zachránce ústní dutinu, opatrně
vyjme všechna případná cizí tělesa. Pokud jsou postiženému vyčištěna ústa, ale postižený stále ještě nedýchá, je nutné uvolnit mu
dýchací cesty

5.1.1 Dušení
Příčinou dušení je např. vdechnutí sousta, tekutého obsahu či cizího tělesa. U malých dětí k němu dochází při hrách, u dospělých při
překotném jídle. Další příčinou může být otok sliznic hltanu či hrtanu, úrazy např. krku, bezvědomí, které může být vyvolané např. otravou alkoholem, kde nejčastější příčinou smrti je vdechnutí zvratků.
Mezi příznaky dušení patří kašel, úzkost, zvýšené dechové úsilí,
držení se za krk, v nádechu může být slyšet pískavý zvuk.
Pokud postižený může kašlat, žádnou další akci není potřeba provádět, všechny postupy používané při úplné překážce mohou vést
k závažným komplikacím. Je-li překážka úplná, postižený se nemůže
ani nadechnout, ani kašlat a po několika desítkách sekund upadne
do bezvědomí, je nutné ihned zavolat zdravotnickou záchrannou
službu. Cílem všech manévrů, které se při úplné překážce provádějí,
je zvýšit nitrohrudní tlak a překážku odstranit vzduchem vydechnutým velkou silou.
Postup PPP – vdechnutí u postiženého při vědomí:
• Úder dlaní mezi lopatky. Postižený musí sedět v předklonu. Zachránce stojí postiženému za zády a provede série pěti úderů spod-
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ní části dlaně mezi lopatky. Tento postup je nejméně nebezpečný.
Doporučuje se jako jediná metoda u těhotných žen, obézních a malých dětí. Malé děti je potřeba položit hlavou dolů na předloktí, přes
kolena zachránce a energicky poklepat mezi lopatky. V bezvědomí
je nutné pokračovat neodkladnou resuscitací.
Heimlichův hmat. Zachránce stojí za postiženým. Zachránce jednu ruku sevře v pěst a položí ji postiženému mezi pupek a hrudní
kost postiženého. Druhou rukou ji sevře a prudce stlačí k sobě
a vzhůru. Postup 5x opakuje. Tlakem na nadbřišek je prudce
vytlačena bránice vzhůru a zvýší se tak nitrohrudní tlak. Pokud
dojde k úspěšnému uvolnění překážky touto metodou, měl by
být vždy postižený vyšetřen lékařem pro riziko poranění břišních
orgánů.
Stejně funguje i hrudní komprese: Zachránce obejme postiženého
zezadu přes hrudník a silou opakovaně přitáhne k sobě, tím dojde
ke stlačení hrudníku a zvýší se nitrohrudní tlak. I zde však hrozí poranění orgánů.

Postup PPP – uvolnění dýchacích cest u postiženého v bezvědomí:
• jednu ruku zachránce přiloží postiženému na čelo, druhou na dolní
čelist, předsune dolní čelist dopředu a vzhůru, aby brada vyčnívala,
tím se jazyk posune dopředu a dýchací cesty se uvolní (u kojenců je
poloha hlavy neutrální, bez výrazného záklonu)
• rychlým pohybem dokola je potřeba vytřít ústní dutinu, opatrně vyjmout všechna případná cizí tělesa
• je potřeba se ujistit, zda postižený dýchá (zachránce přiloží hřbet
své ruky postiženému k nosu, předkloní k němu tvář či sleduje pohyb hrudníku)
• jestliže postižený dýchá, je potřeba ho uložit do stabilizované polohy (popis viz dále – stabilizovaná poloha)
• pokud postižený nedýchá ani po vyčistění a uvolnění dýchacích
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cest, je potřeba zavolat zdravotnickou záchrannou službu a zahájit
resuscitaci
Jestliže existuje jakékoli podezření na poranění krční páteře,
není vhodné otáčet postiženému hlavu na stranu ani ji zaklánět!

5.2 Dýchání z úst do úst
Postup PPP – realizace dýchání z úst do úst:
• dle nejnovějších doporučení (guidelinů) se dýchání doporučuje
u laiků pouze v případě, kdy postiženou osobou je dítě
• je potřeba uvolnit a vyčistit dýchací cesty. Udržet záklon hlavy,
předsunout dolní čelist a pootevřít ústa (popis viz výše – život zachraňující výkony – uvolnění a vyčištění dýchacích cest
•
jedna ruka zachránce je opřena o čelo postiženého a palec a ukazovák stlačuje nosní dírky
• pokud u sebe zachránce má resuscitační roušku, může ji položit
na ústa postiženého
• zachránce se zhluboka nadechne, otevře zeširoka ústa a přiloží své
rty kolem úst postiženého
• poté zachránce oddálí ústa a pozoruje hrudník – pokud byl vdech
úspěšný, uvidí, že se hrudník zvedl a nyní při výdechu opět klesá
• u novorozenců, popř. i kojenců se umělé dýchání provádí přiložením úst zachránce na ústa a nos postiženého dítěte
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5.3 Nepřímá srdeční masáž (zevní masáž srdce)
Když se zastaví srdeční činnost, nedostane se kyslík k buňkám. Jak
již bylo dříve uvedeno, po několika minutách dochází k nenávratnému
poškození mozku. Statistiky je prokázáno, že 70–80 % případů zástavy
srdeční činnosti nastává doma.
Příčiny selhání krevního oběhu jsou tvořeny z 80 % srdečním onemocněním (infarktem myokardu, srdečním selháním, plicní embolií,
chlopenními vadami aj.), dále dušením, otravami, šokem, úrazem elektrickým proudem.
Jak již bylo výše zmíněno, poslední doporučení zní, že není potřeba
hledat puls. Tepající srdce neohrozí stlačování hrudníku a pravděpodobnost, že by postižený, kterému „tepe“ srdce, viditelně nereagoval
na stlačování hrudníku, je velmi malá.

5.3.1 Historie kardiopulmonální resuscitace
Od roku 1957 dr. Safar v Baltimore (na podnět J. Elama) propagoval metodu umělého dýchání z plic do plic. V roce 1960 dr. Kouwenhovenem, Knickebrockerem a Judem publikovali potřebnost a účinnost zevní srdeční masáže. V roce 1961 Dr. Safar vytvořil postup při
neodkladné kardiopulmonální resuscitaci. Poté vznikla Mezinárodní
Evropská rada pro resuscitaci, která hodnotí metodiky neodkladné
resuscitace (guidelines) každých 5 let, stejné poslání má i americká
kardiologická asociace. V ČR byla vytvořena Česká resuscitační rada.

5.3.2 Nepřímá srdeční masáž u dospělé osoby
Postup PPP – nepřímá srdeční masáž (zevní masáži srdce) u dospělé
osoby:
• je potřeba postiženého uložit na rovnou a pevnou podložku
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zachránce si klekne u postiženého v úrovni hrudníku
zachránce zjistí stav životních funkcí (vědomí, dýchání a srdeční činnosti
je nutné kontaktovat zdravotnickou záchrannou službu
pokud je postižený v bezvědomí a existuje podezření na zástavu srdeční činnosti, liší se postup dle počtu zachránců. Pokud je zachránce sám, nejprve kontaktuje zdravotnickou záchrannou službu a až
poté začne provádět nepřímou srdeční masáž (zevní masáž srdce),
pokud jsou k dispozici minimálně 2 zachránci, jeden volá zdravotnickou záchrannou službu, druhý začne se zevní srdeční masáží
zachránce postiženému odhalí hrudník a najde střed hrudní kosti
(plochá kost ve středu hrudníku), spojnice prsních bradavek
zachránce položí zápěstí jedné ruky do středu hrudní kosti, poté
přiloží zápěstí druhé ruky, prsty se nesmějí dotýkat hrudníku. Ruce
se dotýkají jen hrudní kosti, ne žeber. Zachránce klečí tak, aby měl
ramena nad hrudní kostí postiženého a lokty a paže byly narovnány
(obrázek 1)
laický záchrance stlačuje hrudník nejméně o 5 cm s frekvencí nejméně 100 stlačení za minutu (pozn. školení záchranáři provádějí
kardiopulmonální resuscitaci poměrem kompresí (K) k ventilaci
(V) 30:2)

Obrázek 1:
Nepřímá srdeční masáž
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Chyby při provádění nepřímé srdeční masáže:
• nesprávné položení rukou
• pohyb vychází z loktů
• velká časová prodleva
• příliš prudké a silné stlačování hrudníku

5.3.3 Kardiopulmonální resuscitace u dětí
Postup PPP – kardiopulmonální resuscitace (nepřímá srdeční masáž
a dýchání z úst do úst) u dětí:
• je potřeba postižené dítě uložit na rovnou a pevnou podložku
• zachránce si klekne u postiženého dítěte v úrovni hrudníku
• zjišťuje stav vědomí (popis výše)
• resuscitaci je možné zahájit 5 dechy
• zachránce odhalí hrudník a najde střed hrudní kosti (plochá kost
ve středu hrudníku)
• spojnice prsních bradavek
• zachránce klečí tak, aby měl ramena nad hrudní kostí postiženého
a lokty a paže byly narovnány (obrázek 1)
• stlačení hrudníku se řídí věkem postiženého dítěte a dle konstituce
postiženého
• poměr mezi stlačením hrudníku a ventilací vychází z počtu osob
• laičtí zachránci (jeden zachránce) provádí poměr 30 stlačení hrudníku : 2 vdechy (stejný poměr jako u dospělých pro školené záchranáře, školení záchranáři používají poměr 15 stlačení hrudníku : 2
vdechy, v případě, že jsou sami, 30 stlačení hrudníku : 2 vdechy)
• stlačení hrudníku by u dětí mělo obsáhnout nejméně 1/3 předozadního rozměru hrudníku (cca 4 cm u kojenců, 5 cm u starších dětí)
• frekvence stlačování hrudníku by měla činit nejméně 100–120 stlačení za minutu. Co se týká techniky stlačování hrudníku, u kojenců
se používají 2 prsty u jednoho zachránce a objímací technika dvou
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•

palců u dvou zachránců, u starších dětí lze použít techniku jedné
nebo dvou rukou
pokud jsou 2 zachránci, je doporučeno vystřídat se po 2 minutách
resuscitace
přibližně po 1 minutě (4 cyklech kardiopulmonální resuscitace) se
resuscitace přeruší a je nutné kontaktovat zdravotnickou záchrannou službu, po její aktivaci je nutné se co nejrychleji vrátit ke kardiopulmonální resuscitaci

5.3.4 Použití prekardiálního úderu v první pomoci
Prekardiální úder má velmi nízkou účinnost (statisticky cca 2 %
u bezpulsové komorové tachykardie). Studie ukazují, že úder může
být úspěšný pouze v případě, je-li prováděn během několika sekund
od vzniku srdeční arytmie (poruch srdečního rytmu). Úder je vhodné
použít pro situace, kdy dojde k zástavě oběhu u monitorovaného člověka, tzn. že nenáleží do předlékařské první pomoci.
Je nutné si uvědomit, že i při vzorově prováděné KPR je možné
docílit maximálně 30% průtoku krve!

5.3.5 Kardiopulmonální resuscitace (KPR) s použitím AED
(automatického externího defibrilátoru)
Automatické externí defibrilátory (AED) byly povoleny pro použití
trénovaných laických záchranářů koncem 90. let 20. století v USA a Evropě. V roce 2000 bylo použití AED povoleno u dětí ve věku od 8 let
a váhy 25 kg. Někteří výrobci zdokonalili AED tak, aby jejich přístroj vyhovoval i pro kategorii 1–8 let věku dítěte. I u AED jsou jasně stanoveny
případy, kdy jej není možné použít, např. u dětí mladších jednoho roku,
když se postižený nachází v explozivním (výbušném) prostředí, posti-
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žený je vytažen z vody a dosud neosušen, při velmi vážných zraněních
jednoznačně vylučujících možnosti přežití.
Výhovou AED je jednoduché použití, které zachránce navádí hlasem
i vizuálně. Při použití AED existuje i vysoká pravděpodobnost úspěchu.
Je též dokázáno, že pokud se AED aplikuje do 3 minut, úspěšnost je
70–90 %, aplikace do 3–10 minut činí 70–10 %, tzn. že s časem výrazně klesá úspěšnost. Než se použije AED, je nutné postupovat běžným
způsobem, tzn. zkontrolovat životní funkce (vědomí, dýchání a puls).
AED se ve většině případů spouští otevřením víka. Součástí AED jsou
elektrody a servisní balíček (nůžky, rukavice, ubrousek, holící strojek,
obličejová rouška), nejlépe vybavené AED obsahují i dětské elektrody.
Jak již bylo uvedeno dříve, všechny AED mají hlasový výstup a grafickou podporu. AED neuvolní výboj, pokud je přítomna elektrická
aktivita srdce. Příprava postiženého je snadná. V zahraničí je možné
AED nalézt například v ordinacích lékařů, ve sportovních a kulturních
zařízeních, v casinech, v supermarketech, v bankách, na úřadech,
ve firmách, v letadlech, na letištích, ve vlaku, na nádražích, ve školách,
v hotelích...
Postup PPP – použití AED:
• je potřeba postiženému rozhrnout hrudník
• při výrazném ochlupení je potřeba nasucho oholit hrudník
• nalepit jednorázové elektrody dle názorného obrázku (pozn. před
nalepením je nutné sejmout ochrannou fólii samolepící vrstvy elektrody (vodivá gelová vrstva je ohraničena nevodivým 2–3 cm okrajem)
• poté přístroj upozorní na nedotýkání se postiženého, protože probíhá analýza srdečního rytmu (pokud by došlo k doteku, bylo by
možné zkreslit výsledek)
• poté přístroj sdělí další postup – doporučí či nedoporučí výboj
• pokud dojde k doporučení výboje, přístroj upozorní, že je potřeba
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stisknout tlačítko výboj a nedotýkat se postiženého, i když současné studie poukazují na minimální riziko újmy zachránce (viz níže)
• po provedení výboje či jeho nedoporučení je nutné opět zkontrolovat, zda jsou volné dýchací cesty a zkontrolovat životní funkce
• pokud byl první výboj AED neúspěšný, AED automaticky připraví
další výboj s vyšší energií, celkem takto vyvine 3 výboje
• poté zachránci oznámí, že je potřeba provádět 1 minutu KPR dle
věku postiženého
• poté se opět opakuje analýza srdečního rytmu a celý postup se
opakuje
Je nutné si uvědomit, že defibrilátorem by měl být výboj poskytnut
nejpozději do pěti vteřin po posledním stlačení hrudníku. V současné
době je veliký důraz kladen na minimalizaci přerušení nepřímé srdeční
masáže před výbojem a po něm. Tzn. že je doporučováno pokračovat
v kompresích hrudníku během nabíjení defibrilátoru. Stále však platí
základní zásada – bezpečnost zachránců. Doporučení však uvádějí, že
riziko újmy na zdraví zachránce při použití defibrilátoru je velmi malé,
obzvláště pokud má zachránce navlečené rukavice, které jsou součástí
servisního balíčku.
Otázky k promyšlení
1. Jakými metodami je možné odstranit cizí těleso v dýchacích cestách?
2. V čem spočívá předlékařská první pomoc při uvolnění dýchacích
cest u postiženého při vědomí?
3. Jaký je správný poměr u kardiopulmonální resuscitace u dětí?
4. Jaký je správný postup při KPR při použití AED?
Zapamatujte si
Do neodkladné resuscitace (život zachraňujících výkonů) lze zařadit
následující úkony: uvolnění a vyčištění dýchacích cest, dýchání z úst
do úst, nepřímou srdeční masáž.
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Při dušení (přítomnosti cizího tělesa v dýchacích cestách) pokud postižený může kašlat, žádnou další akci není potřeba provádět. V ostatních
případech je nutné použít manévry (úder dlaní mezi lopatky, Heimlichův hmat, hrudní kompresi), jejichž cílem, je zvýšit nitrohrudní tlak
a překážku odstranit vzduchem vydechnutým velkou silou.
Dle nejnovějších doporučení (guidelinů) se dýchání z úst do úst doporučuje u laiků pouze v případě, kdy postiženou osobou je dítě. Rozdílný
je též postup u předlékařské první pomoci při nepřímé srdeční masáži
u dospělé osoby a u dětí. Obecně platí, že u dětí se provádí kardiopulmonální resuscitace (nepřímá srdeční masáž a dýchání z úst do úst).

6 Stabilizovaná poloha
Jedná se o polohu, která zajišťuje volné dýchací cesty a umožňuje, aby zvratky nebo jiné sekrety odtékaly volně z úst. Než je postižený
umístěn do stabilizované polohy, musí se zachránce ujistit, že postižený dýchá normálně a že není zastaven krevní oběh či nekrvácí. Pak zachránce zjistí, zda postižený nejeví známky zranění páteře nebo zlomené kosti. Zlomeniny musí být znehybněny ještě před tím, než zachránce
bude otáčet zraněného. Pokud existuje podezření na zranění páteře,
postižený nesmí být otáčen vůbec.
Postup PPP – realizace stabilizované polohy:
• od začátku roku 2007 byla zavedena nová stabilizovaná poloha, tzv.
euro-poloha
• postižený leží na zádech
• zachránce poklekne vedle postiženého k jeho hrudníku
• horní končetinu postiženého (tu, která je k zachránci blíže) položí
tak, aby svírala pravý úhel s tělem
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•
•

•

vzdálenější dolní končetinu postiženého pokrčí v koleni a horní
končetinu na stejné straně těla položí na břicho postiženého
postiženého zachránce převalí tak, že ho uchopí za od zachránce
vzdálenější rameno a pokrčené koleno a táhne k sobě
po převalení tlakem na bradu a čelo vytvoří co největší záklon hlavy, tvář postiženého položí na hřbet ruky, která je dlaní k zemi, aby
nedošlo ke vdechnutí případných zvratků. Hlava je tak podložena
vlastní rukou a stabilizovaná. Druhou ruku může zachránce ohnout
v lokti, aby nedošlo k nějakému nechtěnému zranění. Zachránce
ještě upraví pozici pokrčené dolní končetiny, ta by měla být v kyčli
a koleni ohnuta do pravého úhlu
stranu, na kterou postiženého zachránce převalí, zvolí dle druhu zranění. Snaží se zraněného položit na nepoškozenou polovinu těla

Klasická starší stabilizovaná poloha:
• postižený leží na zádech
• obě horní končetiny postiženého leží podél těla
• zachránce poklekne vedle postiženého k jeho hrudníku
• bližší horní končetinu postiženého upaží
• zachránce nadzdvihne k sobě vzdálenější končetinu postiženého
a pokrčí ji v koleni
• zachránce uchopí postiženého za vzdálenější rameno, tahem za rameno a pokrčené koleno otočí postiženého směrem k sobě
• zachránce upraví polohu hlavy postiženého tak, aby byla v záklonu
a je potřeba zkontrolovat, zda jsou průchodné dýchací cesty
Otázka k promyšlení
Jaký postižený se nikdy neukládá do stabilizované polohy?
Zapamatujte si
Stabilizovaná poloha zajišťuje volné dýchací cesty a umožňuje, aby
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zvratky nebo jiné sekrety odtékaly volně z úst. Pokud existuje podezření na zranění páteře, s postiženým nesmí být otáčeno.

7 Krvácení a jeho zástava
Ke krvácení (úniku krve mimo cévní systém) dochází při poranění
kterékoliv cévy rozvádějící krev tělem. Krvácení lze rozdělit dle několika kritérií, např. dle poranění cévy, dle zdroje krvácení, dle rozsahu.
Podle poranění cévy se může jednat o tepenné poranění (tepny přivádějí okysličenou krev), žilní krvácení (žíly přivádějí odkysličenou
krev) či kapilární krvácení či o smíšené (poranění žíly i tepny). Tepenná krev je jasně červená a vystřikuje (pravidelně pulzuje) z rány, žilní
krev je tmavě červená a volně vytéká. Kapilární krev vzniká u odřenin
či škrábnutí, je středně tmavá a z rány prosakuje. Dle zdroje krvácení
může být krvácení vnější (viditelné) nebo vnitřní (skryté) či krvácení
z přirozených tělních otvorů. Další možné dělení může být dle rozsahu na malé (drobné, nevyžaduje lékařské ošetření) a velké (vyžaduje
lékařské ošetření). Silné krvácení je vždy naléhavou situací. Důsledkem krvácení může být šok nebo i smrt. Ohrožení šokem vzniká při
ztrátě 40 % objemu krve (cca 2–2,5 krve). Je nutné si uvědomit, že
z velké tepny je možné vykrvácet cca do 1,5 minuty.
U tepenného krvácení se k zástavě krvácení používá metoda
tlaku prstů v ráně, tlakových bodů či přiložení tlakového obvazu
či škrtidla. U žilního krvácení se využívá tlakový obvaz. U krvácení
z vlásečnic postačí omytí rány, okolí a krytí rány (čtvercem, náplastí,
obinadlem).
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7.1 Postup u předlékařské první pomoci
při zástavě zevního krvácení
7.1.1 Tlak prstů v ráně
Tato metoda je nejrychlejší, nejúčinnější, ale též pro zachránce nejméně bezpečná. Pokud je postižený při vědomí, tak je možné, aby si
postižený stlačil ránu sám. Nejčastěji se tato metoda využívá při tepenném krvácení z krční tepny, pažní tepny, podklíčkové tepny a stehenní
tepny.
Postup PPP:
• než vloží zachránce své prsty do rány postiženého, je potřeba aby
myslel i na svou ochranu, pokud je to možné, použil rukavice či si
zabalil prsty do igelitu, apod.)
• zachránce stlačí ránu palcem nebo prsty
• zvedne a přidržuje část těla postiženého tak, aby byla nad úrovní
srdce (hrudníku) postiženého; tím se zpomalí průtok krve zraněnou
částí těla (tzv. stavění krvácení elevací)
• postiženého je potřeba vždy ponechat ležet, protože se tím ještě
více zpomalí průtok krve

7.1.2 Tlakový obvaz
Tlakový obvaz je univerzální prostředek, který zastaví většinu žilních
a tepenných krvácení.
Postup PPP:
• zachránce překryje ránu sterilním obvazem, který nalezne v lékárničce pod označením číslo 3 či 4
• když zachránce nemá k dispozici žádný obvaz, musí vytvořit tlakový obvaz improvizací; při improvizaci musí mít tlakový obvaz
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•

tři vrstvy – krycí, tlakovou a fixační (připevňovací); krycí vrstvu je
možné vytvořit použitím co nejčistší látky bez chloupků (požadavky na materiál jsou měkkost, savost, prodyšnost, nesmí rozdírat,
dráždit ránu či se na ni lepit, nikdy se na ránu nepřikládá papírový
kapesník, vata apod.); tlakovou vrstvu je možné vytvořit stočením
oblečení, jiným smotaným obvazem; poslední vrstvu připevňovací
je možné získat použitím např. trička; tuto vrstvu je nutné důkladně připevnit, udělat uzel, který bude v místě krvácení a bude též
způsobovat tlak na ránu
pokud krev prosakuje přes přiložený obvaz, nikdy se nesmí odstranit původní obvaz, ale je nutné přiložit nový a zajistit jej, je možné
aplikovat až 3 obvazy (obrázek 2, 3)
je potřeba sledovat, zda postižený nejeví známky šoku a dle nálezu
postupovat dále

Obrázek 2: Tlakový obvaz				
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Obrázek 3: Tlakový obvaz

7.1.3 Tlakové body
Použití tlakových bodů v praxi bývá často obtížné, protože poraněný bývá oblečený a navíc komprimování tepny vyřadí zachránce
z další činnosti. Komprese tepny v tlakovém bodě se uplatní především při krvácení na krku, kde nejdou jiné metody použít. V ostatním
případech by tato technika neměla být používána.

7.1.4 Škrtidlo (turniket)
Škrtidlo se doporučuje použít jen v nezbytném případě. Například pokud všechny ostatní postupy stavění krvácení selhaly, při
hromadných nehodách, při amputacích, při rozdrcení končetiny.
Správně zaškrcená část těla je bledá, není cítit periferní puls.
Postup PPP – použití škrtidla:
• škrtidlo musí být minimálně 5 centimetrové šíře
• škrtidlo se vždy přikládá přes oděv postiženého
• škrtidlo se vkládá mezi ránu a srdce, co nejblíže ráně
• škrtidlo se vždy přikládá v místě kosti (1 kosti), tzv. na paži, na stehně,
• škrtidlo se nikdy nepovoluje
• improvizované (vyrobené) škrtidlo, např. ze šátku, je potřeba zajistit roubíkem, tužkou či jinou pomůckou
• upevnění škrtidla je nutné pomocí zkroucení pevných předmětů,
mezi 2–3 uzle je nutné vložit fixaci; stlačení není dáno zauzlením,
ale zkroucením
• zaškrcení se nikdy neuvolňuje
• vždy je nutné napsat na postiženou část těla čas zaškrcení (např.
9:10)
• zaškrcená část těla se vždy zvedá výše
• zaškrcenou končetinu je možné při déletrvajícím zaškrcení chladit
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7.2 Krvácení z přirozených dutin
7.2.1 Krvácení z nosu
Je obvykle způsobeno nárazem na nos, nebo někdy i silným kýchnutím či smrkáním. Krev z nosu se může spustit i bez patrné vnější příčiny (např. z důvodu vysokého krevního tlaku).
Postup PPP – zástava krvácení z nosu:
• postiženého je nutné posadit a říct mu, aby se předklonil, zmáčknul
si měkké části nosu (nosní skořepy) a dýchal ústy
• nos je nutné držet asi 5–10 minut
• postiženému je potřeba dát čtverec (látku), kam bude krev volně
vytékat a nádobu, kam bude postižený vyplivovat vše z úst, protože
spolknutá krev může způsobit pocit na zvracení
• když se krvácení zastaví, je potřeba postiženého poučit, aby delší
dobu nesmrkal, neběhal a nesprchoval se teplou vodou, protože se
tím může krvácení obnovit
• když se krvácení za fyziologických podmínek nezastaví do 10–15
minut, je nutné přivolat lékařskou pomoc
• do nosních dírek se nikdy nic nevkládá, krev se ponechává volně
vytékat; je možné použít prakový obvaz nosu; pokud je postižený
zvyklý používat gelaspon (želatinovou houbu, která je schopná pohltit až 50násobek své hmotnosti), je možné ho aplikovat

7.2.2 Krvácení z ucha
Postup PPP – zástava krvácení z ucha:
Výtok krve či jiných tekutin (např. nažloutlé tekutiny – mozkomíšního
moku) vždy signalizuje závažný stav
• vždy je nutné kontaktovat zdravotnickou záchrannou službu

37

•
•
•
•

postiženého je nutné položit na bok, na kterém je poškození
krev je nutné nechat volně vytékat do čtverce či savé látky
zachránce musí sledovat stav vědomí, dýchání a srdeční činnost (životní funkce)
postiženému se nikdy nesmí nic vkládat do ucha

7.2.3 Krvácení z úst
Postup PPP – zástava krvácení z úst:
• postižený sedí s předkloněnou hlavou
• je vhodné postiženému umožnit, aby mohl vytékající krev volně vyplivovat do nádoby či čtverce
• dutina ústní se může chladit
• postiženému zachránce zkontroluje zuby, zda nedošlo k jejich poškození (nestačí pouze pohledem, ale je nutné provést kontrolu
prsty v dutině ústní)
• pokud došlo k odstranění zubů i s kořeny, zachránce sebere zuby,
vloží je do vody či slin postiženého a do dutiny ústní vloží tampon
ze savého materiálu či gelaspon
• zajistí odbornou pomoc na stomatologii
Postup PPP – vyražení zubu:
• zachránce zdvihne zub
• opláchne zub, pokud je to bezpečné, vloží ho zpět do zubního lůžka
postiženého
• pokud se to nepodaří, je nutné podržet zub v dutině ústní (tento
postup se nikdy nedoporučuje u dětí, protože hrozí jeho spolknutí
či vdechnutí, u ostatních postižení je postup ke zvážení), popř. ho
zabalit do látky napuštěné slinami či vodou
• kontaktovat zubního lékaře
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7.2.4 Krvácení z močových cest a genitálií
Postup PPP – zástava krvácení z močových cest a genitálií:
• postiženého je nutné položit do gynekologické polohy
• postiženému zachránce zajistí sací látku (gázu) na místo krvácení
• zachránce sleduje vědomí, dýchání, srdeční činnost (životní funkce),
• kontaktuje zdravotnickou záchrannou službu

7.3 Vnitřní (skryté) krvácení
Vnitřní krvácení je velice nebezpečné. Postižený může krvácet do dutiny břišní, hrudní, lební, měkkých tkání (krevní ztráty např. u zlomeniny
pánve jsou až 5 l krve, u stehenní kosti je možné ztratit až 2,5 l krve, při
zlomenině bérce 1 l krve, u zlomeniny paže až 0,8 l krve, u zlomeniny předloktí 0,4 l krve). Zkopání do břicha je vždy důvodem k návštěvě lékaře.
Obecné příznaky, které mohou svědčit o vnitřním krvácení, mohou
být například nápadná bledost, slabost, malátnost, únava, spavost, špatně
hmatný puls, zrychlené a povrchové dýchání, chladné a studeně zpocené
akrální části těla.
Postup PPP – vnitřní krvácení spočívá v:
• poloze – při podezření na vnitřní krvácení do dutiny břišní postižený
obvykle zvrací a je nutné postiženého dát do polohy vleže na zádech
s pokrčenými či podloženými dolními končetinami či na bok. Postižený je dušný, má výrazné omezení dýchacích pohybů při podezření
na vnitřní krvácení do dutiny hrudní, kdy je vhodné postiženému
umožnit polohu vpolosedě. Poloha vleže na zádech s podloženou
hlavou se využívá při podezření na krvácení do dutiny lebeční
• protišokovém opatření
• kontrole vědomí, dýchání a srdeční činnosti (životních funkcí)
• kontaktování odborné pomoci
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Otázky k promyšlení
1. Jaké znáte druhy krvácení?
2. Jakými způsoby lze zastavit tepenné krvácení?
3. Popište vrstvy tlakové obvazu.
4. Vyjmenujte příznaky vnitřního krvácení.
5. Jaký je postup při ošetření postiženého, který krvácí z ucha?
6. Jaký je postup při ošetření postiženého, který krvácí z nosu?
Zapamatujte si
Ke krvácení dochází při poranění kterékoliv cévy. Krvácení lze rozdělit
dle několika kritérií, např. dle poranění cévy, dle zdroje krvácení, dle
rozsahu.
U předlékařské první pomoci při zástavě zevního krvácení se využívají metody tlak prstů v ráně, tlakový obvaz, tlakové body (při krvácení
na krku, v ostatním případech by tato technika neměla být používána),
škrtidlo (použít jen v nezbytném případě).
U krvácení z přirozených dutin (z nosu, ucha, úst, z močových cest a genitálií) obecně platí, že zachránce postiženého ukládá do takové polohy, aby mohla tekutina volně vytékat ven.
Velice nebezpečné je vnitřní krvácení, kdy postižený může krvácet
do dutiny břišní, hrudní, lební, měkkých tkání. Předlékařská první pomoc u vnitřního krvácení spočívá ve správné poloze, v protišokovém
opatření, v kontrole vědomí, dýchání a srdeční činnosti (životních funkcí) a v kontaktování odborné pomoci.
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8 Ošetření ran
Rána je narušení celistvosti kůže. Podle mechanismu vzniku rozeznáváme různé typy ran (řezné, tržné, bodné, sečné, střelné atd.).
Při předlékařské první pomoci se ve většině případů postupuje stejným
způsobem:
• postiženého posadíme či položíme
• cílem je zabránit krvácení z rány a zabránit zanesení infekce
• pokud nejde o prudké krvácení, nemělo by se rány dotýkat rukama
• ránu je potřeba omýt tekoucí vodou, okolí je možné dezinfikovat
(pozor na alergické reakce)
• do ran se nikdy nic nesype, nenalévá
• drobná cizí tělesa je vhodné opatrně čtvercem nebo látkou vyjmout
• u odřenin (tzv. silničního lišeje) je nutné ránu (nečistoty, např. drobné kaménky) vyčistit kartáčkem a vodou
• dojde-li k poranění oka, ucha, nosu, úst, kdy cizí těleso do něj pronikne a je tam zaklíněno, pak se nikdy toto těleso nevyjímá ani se
o to zachránce nemá pokoušet (popis viz dále – přítomnost cizích
předmětů v přirozených tělních dutinách)
• pronikající větší předměty (hokejku, nůž, tyč apod.) je nutné ponechat v ráně, přikrýt je, popř. zafixovat, čímž je zabezpečen předmět
proti pohybu
• ránu je možné překrýt náplastí s polštářkem, čtvercem, mastným
tylem (např. Inadine), náplasťovými stehy apod.
• pokud rána byla poleptána, je nutné poleptané místo opláchnout
vodou po dobu minimálně 10 minut, neutralizace není doporučována
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•

•
•

amputát je nutné zabalit do látky, nechat jej chladit (nikdy jej nevkládáme do mrazáku – může dojít k omrzlinám), ránu je možné
překrýt čtvercem a zavázat, na amputát je nutné napsat čas, popř.
jméno postiženého
vyhřezlé orgány z dutiny břišní či otevřené zlomeniny se nikdy nevrací zpět, rána se překryje a zafixuje
kontaktuje se zdravotnická záchranná služba

8.1 Přítomnost cizích těles v přirozených
tělních dutinách
•

•

•

•

•

V nosu – jestliže je cizí těleso uloženo volně (není zaklíněné), je
možné pokusit se jej odstranit stisknutím volné nosní dírky a pokusem o smrkání nebo kýchnutí. Ostré či zaklíněné předměty se nikdy
zachránce nepokouší odstraňovat sám, ale kontaktuje odborného
lékaře na ORL.
V dutině ústní – cizí těleso je možné se pokusit odstranit např. prstem či pinzetou. U cizích těles, která uvízla hluboko či je nelze odstranit, je nutný rychlý transport k odbornému lékaři na ORL.
V hltanu a dýchacích cestách – cizí těleso je možné se pokusit odstranit údery mezi lopatky či stlačením nadbřišku nebo hrudní kosti
(popis viz výše – život zachraňující výkony – dušení). Pokud je manévr neúspěšný, je nutné kontaktovat odbornou pomoc – zdravotnickou záchrannou službu.
V uchu – viditelná a nezaklíněná cizí tělesa se může zachránce pokusit odstranit. Do postiženého ucha se nikdy nic nelije. Pokud cizí
těleso nelze odstranit, je nutné vyhledat odbornou pomoc (ORL).
V trávicím traktu – při spolknutí drobného předmětu je možné postiženému dát sníst větší množství kyselého zelí, chleba bez kůry,
či bramborové kaše. Je vhodné pít perlivou vodu. Postiženému se
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•

nesmí podávat projímadla či u něho vyvolat zvracení. U větších
předmětů se nikdy nic nepodává ústy a je nutné postiženého transportovat k odbornému lékaři.
V pohlavních či močových cestách – těleso se nikdy nevytahuje,
vždy je nutné zajistit odbornou pomoc.

8.2 Rány způsobené kousnutím zvířetem
Vždy se jedná o rány zhmožděné a infikované. Každé poranění tohoto druhu musí být co nejdříve ošetřeno lékařem. Zvíře je nutno zajistit pro veterinární vyšetření, protože zvířata mohou přenášet vzteklinu.
Nejedná se pouze o domácí zvířata (kočky, psy apod.), ale i o divoká
zvířata (lišky, netopýry apod.). Každé pokousání divokým zvířetem je
nutné nahlásit ošetřujícímu lékaři a veterináři.
Výskyt: Děti do 17 let tvoří asi 42 % postižených (nejčastěji ve věku
5–9 let). Lokalizace je následující: horní končetiny 45,3 %, dolní končetiny 25,8 %, hlava a krk 22,8 % (do 4 let 64,9 %). Statisticky připadá
30–40 případů pokousání psem na 100 000 obyvatel. „Velcí psi“ mohou
způsobit až amputaci (odejmutí) drobných částí těla především u dětí.
Dle mechanismu úrazu je možné poranění zvířetem rozdělit například na:
• poranění tlakem a vytržení tkání, které může být způsobeno například psem
• poranění hluboká, bodná, která může způsobit například kočka
• malá bodná poranění, která mohou způsobit například hlodavci
Postup PPP spočívá v:
• posazení či položení postiženého
• očistění rány – dokonalém omytí rány a jejího okolí
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•
•
•

zástavě krvácení (popis viz výše – zástava vnějšího krvácení) a krytí
rány
kontrolování životních funkcí
kontaktu lékaře (nutné znát výsledky vyšetření zvířete), je možné
podat antibiotika a aplikovat očkování proti tetanu
je-li to možné, odvézt zvíře na veterinární ošetření (nechat jej vyšetřit na vzteklinu); majitel zvířete (psa) musí sdělit lékaři výsledek
vyšetření či očkování

8.3 Drobná nekrvácející poranění
Zapíchnutí trnu, třísky, poranění rezavým hřebíkem, apod. jsou poranění, která bývají podceňována, ale právě u těchto ran hrozí vážné
komplikace. Předlékařská první pomoc spočívá v ošetření rány. Poranění by měl vždy ošetřit lékař, který rozhodne o potřebě přeočkování
na tetanus a léčbě antibiotiky.

8.4 Bodnutí hmyzem
U dospělých osob v naprosté většině případů neohrožují život.
U dětí a u osob, které trpí alergickou reakcí, a v případě, že bodnutí
je do hlavy a krku, je nutné dbát velké opatrnosti. Nejzávažnější je
bodnutí vosou, včelou, sršní, kousnutí čmelákem, některými mouchami a ovády.
Příznaky bodnutí hmyzem mohou být: zarudnutí, otok, zvýšená TT
či horečka, nevolnost, zvracení, dušnost, zrychlená srdeční akce, pokles
TK či anafylaktický šok.
Postup PPP spočívá v:
• uložení postiženého do polohy v polosedu
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•

•
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odstranění žihadla (např. u vosy) pinzetou či prsty (nikdy nemačkat
jedový váček)
přiložení studeného obkladu (voda, octan) či je možné použít chladivé gely, je též možné použít antihistaminikum v tabletách pod
jazyk (v případě celkových obtíží či rozsáhlých otocích či zarudnutí),
u alergiků se aplikuje perem adrenalin do svalu
provádění obecných protišokových opatření
kontaktování zdravotnické záchranné služby

8.5 Klíště
Infikované klíště může způsobit u člověka lymeskou borelliózu či
klíšťovou encefalitidu.
Postup PPP spočívá v:
• odstranění klíštěte; není vhodné klíště vytahovat kroucením, ale je
nutné použít pinzetu pro lepší uchopení klíštěte co nejblíže u hlavičky a opatrným tahem jej odstranit (polévání toxickými látkami,
mačkání těla může způsobit vylití tělních šťáv klíštěte do rány a zvýšení rizika infekce); pokud se nepodaří klíště kompletně odstranit, je
nutné vyhledat pomoc lékaře (klíště je možné si nechat vyšetřit, zda
není nakažené; vyšetření ale zdravotní pojišťovny nehradí)
• sledování postiženého místa po dobu cca 21 dnů

8.6 Uštknutí zmijí obecnou
Mnoho kousnutí je „tzv. suchých“ (bez vypuzení jedu). V ČR je jedovatý had pouze zmije obecná. Pro zdravého dospělého člověka většinou nebývá uštknutí zmijí život ohrožující. Nebezpečné je pro děti,
seniory a alergiky.
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Mezi časné příznaky uštknutí patří: 2 či 4 ranky od zmijích zubů,
okamžitá bolest, během několika minut otok kolem místa kousnutí,
zvětšení a citlivost regionálních mízních uzlin, zvracení cca 5 minut
po uštknutí (trvá až 48 hod.), otok obličeje, rtů, jazyka, nadměrné pocení, bolesti břicha – abdominální kolika, průjem, známky šoku mohou
nastoupit již 10 min po uštknutí.
Pozdní příznaky: otok končetiny až 48–72 hodin, mohou se objevit
puchýře, hypotenze až šok, krvácivé stavy.
Postup PPP – uštknutí zmije obecné:
• je potřeba postiženého zklidnit
• postižený sedí či leží
• kontaktovat zdravotnickou záchrannou službu
• imobilizovat postiženou část; zaškrcení, vymačkávání, vypalování,
vysávání či incize (naříznutí) se nedoporučují, lze použít elastické
obinadlo proximálně od místa uštknutí (od rány k tělu) pro zpomalení lymfatické drenáže; obinadlo se utahuje tak, aby se pod něj dal
vložit prst; poslední studie ukázaly, že je vhodné postiženou část
dát do snížené polohy, znehybnit ji a chladit
Otázky k promyšlení
1. Jaké znáte druhy ran?
2. Jak ošetříte postiženého s cizím tělesem v nose?
3. Jak ošetříte postiženého s cizím tělesem v uchu?
4. Jak ošetříte postiženého s cizím tělesem v nose?
5. V čem spočívá předlékařská první pomoc při odstranění klíštěte?
6. V čem spočívá předlékařská první pomoc při uštknutí hadem?
Zapamatujte si
Rána je narušení celistvosti kůže. Podle mechanismu vzniku rozeznáváme různé typy ran (řezné, tržné, bodné, sečné, střelné atd.). Bez ohledu
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na typ poranění platí při ošetřování pravidla, která je nutná dodržovat,
např. postižený sedí či leží, pronikající větší předměty (hokejku, nůž,
tyč apod.) je nutné ponechat v ráně, přikrýt je, vyhřezlé orgány z dutiny břišní či otevřené zlomeniny se nikdy nevrací zpět, rána se překryje
a zafixuje apod.

9 Obvazová technika
V předlékařské první pomoci slouží obvazy především k zastavení
krvácení, k ochraně rány před nečistotou a infekcí, ke znehybnění poraněné končetiny. Při obvazování končetin se zachovává jejich fyziologické postavení. Obvaz musí dobře přiléhat, ale nesmí být příliš těsný, aby
neomezil prokrvení zevní části končetiny.
Obvazy je možné dělit dle různých kritérií:
• dle účelu (krycí, imobilizační, podpůrné, korekční – nápravné, extenční)
• dle základního použitého materiálu (netkané, kalikové, náplasťové,
sádrové aj.)
• dle tvaru (šátkové, prakové, hadicové, obinadlové, náplasťové aj.)
Dle postižené části těla používáme různé obvazové techniky – šátkový, kravatový, prakový, čepcový, sbíhavý, rozbíhavý, spirálový, hoblinový, klasový, překládaný obvaz či je možné použít trojcípý šátek či
pruban (síťovou pružnou bandáž).
Zásady při přikládání obvazů poraněnému v rámci předlékařské první
pomoci:
• poraněného je nutné vždy posadit nebo položit
• k poraněnému zachránce vždy stojí čelem tak, aby viděl na obličej
postiženého a mohl s ním komunikovat
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poraněnou část je vždy nutné velmi šetrně podložit a přidržet
s poraněnou částí se zachránce snaží co nejméně manipulovat
při přikládání obvazu zachránce neustále udržuje s postiženým
kontakt a vysvětluje mu, co bude dělat (využívá jeho spolupráce
a kontroluje jeho stav)
při ošetřování poranění s krvácením nebo při manipulaci s jinými
tělesnými tekutinami je vhodné používat jednorázové gumové rukavice
první vrstva obvazu, přiložená na ránu, musí být vždy co nejčistší
(popř. sterilní) a přesahovat okraje rány minimálně o 2–3 cm; příliš
úzké obinadlo se zařezává, příliš široké zhoršuje manipulaci
obinadlo zachránce drží tak, aby ho z dlaně odmotával
obecně platí, že na obvazování prstů a dlaně (ruky či nohy) se používá obinadlo o šíři 6 cm, na horní končetinu 8 cm, na dolní končetinu 10 cm; postupuje se od užší části k širší části
obvaz se zahajuje základní upevňovací otáčkou proti jeho sesmeknutí (tzv. zámečkem)
po přiložení (sterilního) krytí se s ním už nesmí pohybovat
obvaz musí být dostatečně přitažen, ale nesmí škrtit
postavení obvazované části musí být již od počátku konečné
při prosáknutí krví původní vrstvy se obvaz nesundaná, pouze se
přikládá nový
obvaz musí především plnit funkci, pro kterou byl použit
přiložený obvaz je nutné kontrolovat, zda je stále funkční – zda se
neposouvá, neškrtí apod.

Otázky k promyšlení
1. Uveďte příklady použití elastického obinadla.
2. Uveďte minimálně šest zásad při přikládání obvazů poraněnému
v rámci předlékařské první pomoci.

48

Zapamatujte si
V předlékařské první pomoci slouží obvazy především k zastavení krvácení, k ochraně rány před nečistotou a infekcí, ke znehybnění poraněné
končetiny. I při přikládání obvazů poraněnému v rámci předlékařské
první pomoci existují pravidla, která je nutná dodržovat, např. poraněného je nutné vždy posadit nebo položit. K poraněnému zachránce vždy stojí čelem tak, aby viděl na obličej postiženého a mohl s ním
komunikovat. Při obvazování končetin se zachovává jejich fyziologické
postavení. Obvaz musí dobře přiléhat, ale nesmí být příliš těsný, aby
neomezil prokrvení zevní části končetiny.

10 Poranění kostí a kloubů
Tělo má vlastní oporu z kostí. Kosti se mohou zlomit nebo prasknout
při silném nárazu, ohnutí či zkroucení. Blízko kosti bývá uložen nervově-cévní svazek (cévní, nervové a svalové spojení). Z tohoto důvodu
je nutné dávat velký pozor, aby se zabránilo poškození tohoto svazku.
Zlomeniny mohou být otevřené či uzavřené. U otevřených zlomenin
je vždy porušen povrch kůže a dochází k vnějšímu krvácení. Uzavřené
zlomeniny jsou často provázeny vnitřním krvácením, tedy krvácením
do svalů, podkoží, kůže apod., a existuje zde nebezpečí rozvinutí šoku.
U otevřených zlomenin platí zásada, že nikdy se kost nevrací zpět. Pro
převoz je nutné kost přikrýt čtvercem či jinou látkou, poté zafixovat
náplastí či obinadlem nebo prubanem, čímž se zamezí pohybu.
Příčinou zlomeniny může být například přímé násilí (úder, kop) či
nepřímé násilí, které nepůsobí přímo v místě zlomeniny.
Mezi obecné příznaky zlomeniny může patřit například silná bolest v místě zranění, která narůstá při každém pokusu o pohyb, ome-
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zení spontánní pohyblivosti, změna tvaru končetiny, praskání, otok,
krevní výron.

10.1 Zlomeniny
Zlomenina klíční kosti vzniká většinou nepřímým násilím při pádu
na nataženou horní končetinu, která je na postižené straně.
Postup PPP – zlomenina klíční kosti:
• postižený obvykle sedí
• poraněnou horní končetinu je nutné znehybnit pomocí šátkového
závěsu v poloze postižené končetiny se zvýšeným předloktím (ruka
postižené končetiny směřuje na zdravé rameno)
• transport k lékaři
Postup PPP – poranění pažní kosti:
• postiženého je vhodné ošetřovat v poloze vsedě
• postiženou část je možné znehybnit použitím šátku či prubanu
č. 7–8 či dlahy
• transport k lékaři
Postup PPP – poranění předloktí:
• postiženého je vhodné ošetřovat v poloze vsedě
• použít obinadlo a provést hoblinové či klasové otáčky nebo použít
pruban č. 4–6, horní končetinu dát do závěsu
• transport k lékaři
Postup PPP – poranění prstů ruky:
• postiženého je vhodné ošetřovat v poloze vsedě
• do dlaně postiženého je vhodné vložit měkké podložení (část obvazu apod.)
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celou ruku je nutné zavázat, nejlépe šátkovým obvazem, vytvořit
tzv. pacičku či použít obinadlo a provést spirálové a hoblinové otáčky nebo použít pruban č. 1–3
transport k lékaři

Postup PPP – zlomenina žeber:
Postižený si stěžuje na bolesti při nádechu.
• postiženého je vhodné ošetřovat v poloze vpolosedě či vsedě
• je vhodné postiženému při výdechu aplikovat elastické obinadlo
nebo použít pruban č. 7–10 (objemnější trup velikost prubanu
12 či 14)
• transport k lékaři
Postup PPP – zlomenina pánve:
Vzniká nejčastěji v důsledku silného násilí v oblasti pánve; zlomenina
pánve je často spojena s dalšími poraněními a příznaky hemoragického
šoku při významném vnitřním krvácení.
• postiženého je vhodné ošetřovat vleže
• je vhodné postiženému aplikovat pruban č. 7–10 či elastické obinadlo
• transport k lékaři
Postup PPP – zlomenina kosti stehenní:
• postiženého je vhodné ošetřovat vleže
• je vhodné postiženému při výdechu aplikovat elastické obinadlo
nebo použít pruban č. 7–10 (objemnější trup velikost prubanu
12 či 14) či dlahu
• transport k lékaři
Postup PPP – poranění bérce:
• postiženého je vhodné ošetřovat vleže
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je vhodné postiženému aplikovat elastické obinadlo (nad kotníkem
provést několik hoblinových otoček a pak postupovat klasovým obvazem až po koleno) nebo použít pruban č. 4–6 či dlahu
transport k lékaři

Postup PPP – poranění prstů a nártu:
• postiženého je vhodné ošetřovat v poloze vsedě či vleže
• sundat postiženému obuv, chladit a dát postiženou část do zvýšené polohy
• je vhodné postiženému aplikovat elastické obinadlo nebo použít
pruban č. 1–4
• transport k lékaři

10.2 Poranění kloubů
10.2.1 Distorze (podvrtnutí kloubu)
Distorze vznikne, když hlavice opustí kloubní jamku, ale tahem
kloubního pouzdra se nevrací zpět. Může být porušeno kloubní pouzdro a přilehlé vazy. Příčinou je trauma (zranění).
Příznaky: různě velká bolest, otok, omezení hybnosti, hematom
(krevní výron) do kloubního pouzdra a jeho okolí.
Postup PPP – distorze:
Závisí na rozsahu poranění měkkých tkání, většinou stačí pouze předlékařské ošetření.
• otok a bolest je možné zmírnit chlazením a podložením postižené
části
• je nutné sledovat známky útlaku cév a nervů, například mravenčení
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v prstech, bolest, špatné prokrvení (cyanotická nebo bledá barva
prstů)
kloubů na horní končetině – je nutné kloub měkce obložit a upevnit velkým šátkovým obvazem či prubanem k tělu
dolní končetinu je možné fixovat dlahou nebo je možné svázat obě
končetiny k sobě či použít pruban
na menší klouby se používá elastické obinadlo, náplast apod.

10.2.2 Luxace (vykloubení)
Při luxaci kloubní plochy změní vzájemné postavení. Kloubní hlavice opustí pouzdro a v této poloze zůstane. Dochází obvykle k roztržení
kloubního pouzdra, přetrhání vazů, krvácení. V rámci předlékařské první pomoci je velmi obtížné odlišit luxaci od zlomeniny (pozn. často bývá
i tzv. luxační zlomenina přítomna). Vzácně dochází při zeslabení svalového tonu či poruše kloubu k habituální luxaci, kdy hlavice opouští
kloub bez zjevného násilí. Nejčastěji luxací bývá postižen ramenní a čelistní kloub. V rámci předlékařské první pomoci navrácení zpět do pouzdra není doporučováno, protože může dojít k poranění okolních tkání.
Příznaky: prudká bolest při pokusu o pohyb a pérový odpor, deformace
kloubu, otok, krevní výron, zkrácení nebo prodloužení končetiny, nefyziologické vytočení u dolní končetiny na stranu, u horní končetiny bývá nejčastější luxace ramenního kloubu – končetina je před tělem, visí podél těla
nebo si ji postižený přidržuje zdravou rukou, rameno je značně pokleslé
a deformované. Může dojít i tzv. otevřené luxaci, kdy je porušena kůže, dochází ke krvácení, u velkých kloubů může vést k rozvoji šoku.
Při podezření na zlomeninu se musí postupovat jako při „opravdové zlomenině“. Oděv postiženému se svléká jen při otevřené zlomenině nebo při krvácení. Zlomenina se nenapravuje, je možné ji znehybnit
za lehkého tahu a protitahu při současném podložení místa zlomeniny
dlaní.
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Postup PPP – luxace:
• postiženého je nutné ošetřit vždy vsedě či vleže dle druhu kloubu
• je nutné zachovat změněné vynucené polohy končetiny
• znehybnit kloub prubanem či elastickým obinadlem
• provádět protišoková opatření
• kontaktovat zdravotnickou záchrannou službu

10.3 Poranění šlach
Poranění šlach může být uzavřené, například roztržení (ruptura)
šlach, kdy nedojde k porušení kůže, či otevřené (s poraněním kůže), kde
hrozí riziko vstupu infekce.
Předlékařská první pomoc spočívá ve znehybnění končetiny v relaxované poloze (bez napínání). Poraněné místo je možné chladit a je
nutné zajistit ošetření lékařem na chirurgii.
Otázky k promyšlení
1. Vyjmenujte příznaky uzavřené zlomeniny.
2. V čem spočívá předlékařská první pomoc u zlomeniny pažní kosti?
3. V čem spočívá předlékařská první pomoc u podvrtnutí kotníku?
Zapamatujte si
Tělo má vlastní oporu z kostí. Kosti se mohou zlomit nebo prasknout
při silném nárazu, ohnutí či zkroucení. Blízko kosti bývá uložen nervově
cévní svazek (cévní, nervové a svalové spojení). Z tohoto důvodu je nutné dávat velký pozor, aby se zabránilo poškození tohoto svazku. Zlomeniny mohou být otevřené či uzavřené. U otevřených zlomenin je vždy
porušen povrch kůže a dochází k vnějšímu krvácení. Uzavřené zlomeniny jsou často provázeny vnitřním krvácením, tedy krvácením do svalů,
podkoží, kůže apod. a existuje zde nebezpečí rozvinutí šoku. U otevře-
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ných zlomenin platí zásada, že nikdy se kost nevrací zpět. Pro převoz je
nutné kost přikrýt čtvercem či jinou látkou, poté zafixovat náplastí či
obinadlem nebo prubanem, čímž se zamezí pohybu.

11 Šokový stav
Jedná se o obranou reakci organismu, při kterém selhává krevní
oběh zásobující tkáně kyslíkem. Při šoku organismus nestačí krýt potřebu organismu a dochází k náhlému poklesu krevního tlaku. Šok nevzniká s úrazovým dějem. Šok může být následkem krvácení, srdeční
příhody, průjmu, po rozsáhlých popáleninách, po těžké alergické reakci
apod. Může končit až smrtí postiženého.
Mýtem je, aby bylo postiženému umožněno něco jíst či pít. Z důvodu pozdější anestézie, popř. podezření na vnitřní krvácení do dutiny
břišní, se nikdy nesmí postiženému nic podávat ústy. Je nutné si uvědomit, že šok se neléčí, ale odvrací se.
Příznaky šoku:
• kůže zbledne; to je nejzřetelnější na rtech nebo na konečcích prstů
• kůže je chladná (nejdříve na akrálních částech těla – prsty, brada
apod.) a vlhká studeným potem
• tep je rychlý (120–160 tepů/min) a slabý (špatně hmatatelný – nitkovitý)
• dech je povrchový a rychlý
• postižený může být neklidný a může začít zívat
• postižený může mít silnou žízeň
• může zvracet
• může ztratit vědomí, popř. i zemřít
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Postup PPP – šok:
• pokud postižený krvácí z ran, je nutné zastavit krvácení
• je potřeba postiženého uklidnit a hýbat s ním co nejméně
• uložit postiženého do protišokové či autotransfuzní polohy se pro
rizikovost u předlékařské první pomoci nedoporučuje (protišoková poloha spočívá ve zvednutí postiženému dolní končetiny v úhlu
minimálně 30° a otočit mu hlavu ke straně, do centra se dostane
cca 500 ml krve, autotransfuzní poloha předpokládá zvednutí horních i dolních končetin v úhlu 90°, z periférie se do centra vrátí cca
1000 ml krve), popř. jej uložit do stabilizované polohy (popis viz
výše – stabilizovaná poloha)
• je nutné zabalit postiženého do deky či do termofolie (zlatá barva
hřeje, stříbrná chladí) – (obrázek 4)
• jestliže postižený upadne do bezvědomí, musí být zabezpečeny základní životní funkce

Obrázek 4: Termofolie

U šoku platí tzv. „pravidlo 5 T“:
• ticho – postižený by měl být v relativním klidu
• teplo – zajištění tohoto bodu se přizpůsobuje počasí, postiženého
je potřeba vždy odizolovat od holé země (např. zabalit jej do deky
a položit jej na další deku či použít termofolii)
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tlumení bolesti – nikdy se nepodávají postiženému žádné léky, bolest se tlumí ošetřením základních poranění, například chlazením
popálené části, zastavením krvácení apod.
tekutiny – postiženému se nedává nikdy nic pít z důvodu pozdější
anestezie, pocit žízně u postiženého je možné tlumit zvlhčováním
rtů (popř. jazyka) a obličeje vlhkým kapesníkem
transport – zavolat zdravotnickou záchrannou službu

Otázky k promyšlení
1. Co je to šok?
2. Vyjmenujte příznaky šoku.
3. Vyjmenujte, v čem spočívá princip 5 T.
Zapamatujte si
Šok je obranou reakcí organismu, ve kterém selhává krevní oběh zásobující tkáně kyslíkem. Při šoku organismus nestačí krýt potřebu organismu a dochází k náhlému poklesu krevního tlaku. Šok může být
následkem krvácení, srdeční příhody, průjmu, po rozsáhlých popáleninách, po těžké alergické reakci apod. Může končit až smrtí postiženého.
U šoku platí tzv. „pravidlo 5 T“ – ticho, teplo, tlumení bolesti, tekutiny
a transport.
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12 Úrazy teplem a chladem
12.1 Popáleniny a opařeniny
Popálenina je zranění způsobené teplem. Při popáleninách dochází k výronu tekutin do místa zranění a ven z organismu. Ztráta tekutin
snižuje objem plazmy. Pokud je popálena větší část těla, vzniká nebezpečí rozvoje šoku. Opaření je stejné zranění znásobené vlhkým teplem
(párou, horkou tekutinou). Popáleniny či opařeniny je možné rozdělit
dle stupně I–IV (popř. I–III, kdy příznaky III. a IV. stupně se spojí). I. stupeň se projevuje zarudnutím a slabým otokem, hojení trvá cca dny. Při
klasifikaci popáleniny II. stupně vedle zarudnutí přistupuje silný otok,
puchýře a bolest. Puchýře prasknou a kůže se obnaží a hrozí, že do rány
může vstoupit infekce. Popáleniny II. stupně se hojí jizvou cca týdny.
III. stupeň popálenin se vyznačuje bílou kůží, poraněné místo nebolí,
protože došlo k poškození nervových zakončení. Poranění se hojí jizvou
a trvá cca týdny až měsíce. Poslední stupeň (IV. stupeň) se vyznačuje
zuhelnatěním. Rozsah postižení lze orientačně určit dle tzv. pravidla devítky (platí pro děti od 5 let a dospělé osoby). Plocha dlaně představuje přibližně 1 % povrchu lidského těla, tzn. hlava a krk 9 %, jedna horní
končetina 9 % (obě HK 2 × 9 %), dolní končetina 18 % (obě DK 2 × 9 %),
přední část trupu 18 %, zadní část trupu 18 %, genitálie 1 %).
Postup PPP – popáleniny:
• je potřeba postiženého vyprostit z nebezpečí, aniž by byl ohrožen
sám zachránce – provést tzv. technickou první pomoc (popis viz
výše – technická první pomoc)
• jestliže šaty postiženého hoří, je nutné jej položit a uhasit plameny
dekou, kabátem, v nouzi lze hasit i vodou
• postiženému nesmí být dovoleno volně pobíhat
• popálené místo je nutné začít chladit cca do 1 minuty od vzniku
popáleniny pod studenou tekoucí vodou (15–25 °C) na dobu cca
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10–20 minut, popáleniny nad 20 % se chladí jen krátkodobě a jednorázově
není-li tekoucí voda k dispozici, je možné popálené místo vložit
např. do kbelíku nebo umyvadla s čistou studenou vodou či jej chladit pomocí studeného obkladu
rychle, ale šetrně je nutné odstranit prsteny, hodinky, náramky, náušnice nebo těsný oděv ze zraněné oblasti dříve, než začne otékat;
nikdy se neodstraňuje nic, co pevně lpí na popálenině
je nutné odstranit nebo odříznout jakoukoliv část oděvu, která je
nasáknuta chemickou látkou nebo vroucí tekutinou; zachránce
musí dávat pozor, aby se sám nezranil
při opaření je důležité co nejrychleji postiženému svléknout oděv
(pokud není připálen na pokožce)
postižená místa musí být překryta obvazem či jinou látkou bez použití jakýchkoli mastí, zásypů, náplastí apod.
puchýře se nesmí odstraňovat, propichovat
je nutné provádět protišoková opatření
zajistit kontaktování zdravotnické záchranné služby u popálenin
většího rozsahu či stupně, u popálenin malých dětí, u postiženého
s rozvojem šoku

12.2 Úpal (přehřátí)
Úpalem se rozumí celkové přehřátí organismu (úraz horkem) vyvolané pobytem postižené osoby v prostředí s vysokou teplotou, někdy
v kombinaci s nadměrnou tělesnou námahou (v nevětrané místnosti,
v davu, při nadměrná námaze – práce v horku, sport aj.).
Příčinou je nadměrná tvorba tepla v kombinaci s nedostatkem tekutin a minerálů. Dochází k přehřívání těla a pocení už k ochlazení nepostačuje.
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Projevuje se např. malátností, bolestí hlavy, bolestí břicha, návaly,
hučením v uších, nevolností, závratí, zrychlením dechu, rychlým a slabým pulsem, kůže je horká, zarudlá a TT až 40 °C, pocitem žízně, citlivostí na světlo („tma před očima“), oční zornice jsou rozšířené.
Předlékařská první pomoc spočívá v zamezení působení dalšího působení tepla, tzn. v transportu postiženého do chladnějšího
prostředí, stínu. Je potřeba postupně snižovat tělesnou teplotu, např.
omýváním vodou (sprcha či koupel – teplota vody 25 °C) nebo zábaly
či použitím termofólie. Zajistit náhradu ztráty tekutin a minerálů (měřítkem dostatečné rehydratace je mikce světlé moči v dostatečném
množství).

12.3 Úžeh (sluneční úpal)
Úžeh vzniká jako důsledek přímého působení slunečních paprsků
na nekryté části těla, zejména na hlavu. Vzniká tedy vlivem přímého slunečního záření při podcenění pokrývky hlavy. Může se projevit i s několikahodinovým zpožděním (např. v noci po denním slunění).
Příznaky úžehu jsou podobné úpalu: bolesti hlavy, nevolnost, zčervenání a suchá kůže, zimnice, poruchy funkce centrálního nervového
systému (bolesti hlavy, zmatenost, dezorientace, ospalost, agresivní či
jiné poruchy chování, celková slabost, závratě, zhoršení řeči, halucinace,
bezvědomí), zvýšení tělesné teploty (až 40 °C), zrychlený tep a zrychlené povrchní dýchání.
Předlékařská první pomoc spočívá v postupném zchlazování postiženého. Mezi nejúčinnější metody patří opakované zvlhčování kůže
sprejováním vodou s následujícím prouděním vzduchu při pokojové
teplotě, vlažná sprcha, případně zábal postiženého, chladné obklady
na hlavu, podávání chladných nápojů po lžičkách. Dítě postižené úžehem je nutné vždy transportovat k lékaři.
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12.4 Omrzliny
Místním (lokálním) účinkem chladu na kůži vznikají omrzliny. Ve větru vzniká omrzlina při teplotách kolem 0 °C. Nejčastěji jsou postiženy
méně prokrvené periferní části těla – akrální části těla, např. ušní boltce,
nos, prsty. Rozlišujeme 3 stupně omrzlin. U 1. stupně je kůže zarudlá,
málo citlivá, po zahřívání postižený pociťuje bodavou bolest. Necitlivá,
nažloutlá či našedlá kůže s puchýřky po několika dnech je projevem 2.
stupně lokálních omrzlin. Poslední stupeň (3. stupeň) se projevuje voskově bílou barvou s necitlivými tvrdými ložisky, s možností odumření
tkání, kdy se zmrzlé části „odlamují“.
Příčiny: dochází ke kombinaci několika faktorů, např. chlad, vítr
a vlhko, těsná obuv. Jedná se o poškození tkání způsobené stažením
cév a mikrokrystaly ledu.
Postup PPP – místní omrzlina:
• je nutné bránit ztrátám tepla
• zahřívat omrzlé místo vlastním teplem, postižené části těla vkládat
do tělních záhybů
• nikdy kůži netřít sněhem či o sebe
• aktivně se snažit pohybovat končetinou
• podávat teplé slazené nápoje
• zahřívání omrzlin (v místnostech o teplotě cca 25 °C) musí probíhat pomalu a provádět protišoková opatření, nikdy se nepoužívají termolahve, vyhřívané podušky, při sprchování či ve vodní
lázni (teplota vody 37–42 °C) je nutné respektovat postupné zahřívání (po dobu 30 minut) a myslet na sníženou citlivost – hrozí
popáleniny
• omrzlina se nesmí nikdy masírovat, třít sněhem, puchýře se nikdy
neotevírají

61

12.5 Podchlazení
Celkový účinek chladu na lidský organismus má za následek podchlazení. Podchlazení znamená pokles tělesné teploty pod 35 °C.
K příznakům patří snížení tělesné teploty, mrazení po těle, únava,
svalový třes, zmatenost a ospalost, netečnost, celkový útlum až bezvědomí, halucinace. Dýchání a srdeční činnost se postupně zpomalují.
Puls je pomalý a slabě hmatný. Kůže je chladná a bledá.
Je prokázané, že například pobyt v chladné vodě představuje pro
člověka značný tepelný výdej a významný podíl na ztrátách tělesného tepla v chladné vodě má samotné plavání. Pro přežití trosečníků
v chladných vodách se proto doporučuje vznášet se s plovací vestou
ve skrčené poloze. Je-li více osob takto postiženo, doporučuje se jim
držení ve skupině, tzv. huddling.
Stále se ve společnosti objevuje mýtus, že při podchlazení se doporučuje sklenička pro zahřátí. Je nutné si uvědomit, že alkohol rozšiřuje
cévy a navozuje subjektivní pocit tepla, objektivně však zvyšuje jeho
ztráty.
Postup PPP – celkové podchlazení:
• zamezit teplotním ztrátám a minimálnímu pohybu postiženého
• vyhledat nejbližší úkryt, kde je nutné bránit dalším ztrátám tepla
oděvem
• postiženého nikdy nesvlékáme, pokud ještě není v úkrytu ani
z mokrého oděvu
• je nutné starat se o přísun tepla k tělu všemi prostředky – postiženého je možné zabalit do dek nebo termofólie či je vhodné provést
koupel ve vodě o teplotě 37–40 °C
• podávat postiženému teplé slazené nápoje či jiné zdroje energie
(nikdy se nepodává alkohol či léky)
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Otázky k promyšlení
1. Jaké stupně popálenin znáte?
2. Dle čeho se posuzuje rozsah popálenin?
3. V čem spočívá předlékařská první pomoc u popálenin?
4. Vyjmenujte stupně omrzlin.
5. V čem spočívá předlékařská první pomoc u omrzlin?
6. V čem spočívá předlékařská první pomoc při podchlazení?
7. Co je to úpal?
8. V čem spočívá předlékařská první pomoc při úpalu?
9. Vyjmenujte příznaky úžehu.
Zapamatujte si
• Mezi úrazy teplem a chladem náleží popáleniny a opařeniny; úpal
a úžeh; omrzliny a podchlazení.
• Popálenina je zranění způsobené teplem. Pokud je popálena větší část
těla, vzniká nebezpečí rozvoje šoku. Opaření je stejné zranění znásobené vlhkým teplem (párou, horkou tekutinou). Popáleniny či opařeniny
je možné rozdělit dle stupně I–IV. Rozsah postižení lze orientačně určit
dle tzv. pravidla devítky, které platí pro děti od 5 let a dospělé osoby.
• Úpalem se rozumí celkové přehřátí organismu vyvolané pobytem
postižené osoby v prostředí s vysokou teplotou, někdy v kombinaci
s nadměrnou tělesnou námahou. Předlékařská první pomoc spočívá v zamezení působení dalšího působení tepla, tzn. v transportu
postiženého do chladnějšího prostředí, stínu. Je potřeba postupně
snižovat tělesnou teplotu, např. omýváním vodou nebo zábaly, či
použitím termofólie. Zajistit náhradu ztráty tekutin a minerálů.
• Úžeh vzniká jako důsledek přímého působení slunečních paprsků
na nekryté části těla, zejména na hlavu. Předlékařská první pomoc
spočívá v postupném zchlazování postiženého a podáváním chladných nápojů po lžičkách. Dítě postižené úžehem je nutné vždy
transportovat k lékaři.
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Místním (lokálním) účinkem chladu na kůži vznikají omrzliny. Rozlišujeme 3 stupně omrzlin.
Celkový účinek chladu na lidský organismus má za následek podchlazení (pokles tělesné teploty pod 35 °C). Předlékařská první
pomoc při celkovém podchlazení spočívá v zamezení teplotních
ztrát, postupném zahřívání organismu a v podávání teplých slazených nápojů či jiných zdrojů energie (nikdy se nepodává alkohol
či léky).

13 Úraz elektrickým proudem
Elektrický proud může při průchodu tělem způsobit vážné popáleniny v místě vstupu (v místě kontaktu s vodičem) i v místě výstupu.
Používá se označení proudová známka. Popálené místo bývá zarudlé,
oteklé. I když tyto popáleniny vypadají jako malé, jsou často hluboké.
Většina poranění elektrických proudem se stane v domácnosti. Příčina
úrazu může být jakákoliv. Vždy je nutné si uvědomit, že zachránce se nesmí dotknout postiženého dříve, než se přesvědčí, že byl proud vypnut
a že se tím neuvádí do nebezpečí (tzv. technická první pomoc). U úrazu vysokým napětím (nad 1000 V) vzniká elektrický oblouk. Popáleniny
mohou též vzniknout při poranění bleskem. Jedná se o výboj extrémně
vysokého napětí s minimální intenzitou. Statistiky uvádějí, že 80 % úrazů elektrickým proudem vzniká nízkým napětím (3 % smrtelné), 20 %
vysokým (30 % smrtelných). Závažnost poranění se odvíjí od velikosti
proudu, doby, směru jeho průchodu, velikosti kožního odporu apod.
Příznaky: Poruchy vědomí (70 %), amnézie na událost, poruchy srdečního rytmu, popáleniny III. stupně, trombózy, popř. při silných křečích zlomeniny, křeče končetinového svalstva.
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Postup PPP – úraz elektrickým proudem o nízkém napětí (do
1 000 V):
• je nutné vypnout proud, pokud je to možné
• postižený musí být odsunut mimo kontakt s vodičem – lze to zajistit
pomocí nevodičů – papír, guma, dřevo apod.
• musí být ošetřeny rány, zjištěn stav vědomí, zkontrolováno dýchání,
popř. srdeční akce (životní funkce)
• jestliže postižený nedýchá, je potřeba zahájit nepřímou srdeční masáž, popř. kardiopulmonální resuscitaci
• když je postižený v bezvědomí a dýchá, je nutné ošetřit popáleniny
a postižený musí být uložen do stabilizované polohy
• je nutné provádět protišoková opatření
• kontaktovat zdravotnickou záchrannou službu
Postup PPP – úraz elektrickým proudem o vysokém napětí (nad
1 000 V):
• je nutné zajistit bezpečný odstup od postiženého, minimálně 18 m
(obloukové napětí) a kontaktovat odborníka, aby došlo k vypnutí
proudu (popis viz výše – technická první pomoc)
• zajistit životní funkce, popř. provést nepřímou srdeční masáž či dýchání z úst do úst
• krýt popáleniny
• ošetřit další poranění (např. zlomeniny)
• provádět protišoková opatření
• kontaktovat zdravotnickou záchrannou službu
Při zasažení bleskem se postupuje obdobně jako u zasažení proudem s vysokým napětím nad 1 000 V.
Otázky k promyšlení
1. V čem spočívá předlékařská první pomoc při zasažení elektrickým
proudem nízkého napětí?

65

2. V čem spočívá předlékařská první pomoc při zasažení bleskem?
Zapamatujte si
Elektrický proud může při průchodu tělem způsobit vážné popáleniny
v místě vstupu i v místě výstupu. Vždy je nutné si uvědomit, že zachránce se nesmí dotknout postiženého dříve, než se přesvědčí, že byl proud
vypnut, a že se tím neuvádí do nebezpečí.

14 Poranění hlavy, krku a páteře
14.1 Úrazy hlavy
Poranění hlavy bývají často spojena s poraněním mozku (s kraniocerebrálním poraněním). Dochází ke zvýšení morbidity (nemocnosti)
a mortality (úmrtnosti). Úrazy hlavy mohou být součástí polytraumat
(poranění minimálně 2 systémů, přičemž alespoň jedno poranění postiženého přímo ohrožuje na životě). Nebezpečné jsou nárazy hlavou
na tvrdou překážku, např. u dopravních nehod nebo pády na hlavu,
např. z výšky či kola. Z tohoto důvodu je nutné chránit hlavu.
Při podezření na krvácení do dutiny lební je nutné myslet na tzv. „lucidní interval“. Lucidní interval je časový úsek (mezi poškozením mozku
způsobeným nejčastěji úrazem a nástupem projevů), během kterého se
u postiženého nevyskytují projevy poranění. Z tohoto důvodu je nutné
postiženého minimálně po 24 hodin sledovat.

14.1.1 Poškození mozku
•

Komoce mozku (otřes mozku) je funkční, nikoliv anatomické poškození mozku. Vyskytuje se často při různých typech úrazů, není
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třeba přímý náraz hlavy na pevnou překážku, ale stačí extrémní
zrychlení a zpomalení pohybu. Postižený s otřesem mozku bývá
při vědomí, udává bolesti hlavy, nevolnost, zvracení a má amnézii.
Závažnějším poškozením je kontuze (zhmoždění) mozkové tkáně. Jedná se o lokální poškození mozkové tkáně, které vzniká
v důsledku prudkého nárazu. Postižený nemusí být v bezvědomí, ale má neurologické postižení. Ke zhmoždění nemusí vždy
dojít v lokalitě nárazu, ale mnohdy i kontralaterálně (na opačné
straně).
Velice vážným poškozením mozku je krvácení, které se rozlišuje
dle prostoru, do kterého krvácí.
Poranění hlavy bývají často spojena s různým stupněm poruchy
vědomí, jak kvantitativním, tak kvalitativním. Postižený může
být v bezvědomí naprosto nereagující na veškeré podněty, nebo
je probuzený, ale bez stimulu opět usíná, příp. může být jen zmatený (popis viz výše – vyšetření životních funkcí – stav vědomí).
Varovným příznakem závažného poranění hlavy je kromě změn
různá šíře zornic. Velice závažným stavem je zlomenina báze lební. Podezření na takto závažný stav je v momentě, kdy má postižený tzv. brýlový hematom (krevní hematom kolem očí), krvácí
z uší, nosu, nebo z nosu či uší vytéká mozkomíšní mok (nažloutlá
tekutina).

14.1.2 Úrazy oka
Tupá poranění (např. zásah letícím předmětem – hokejovým pukem, míčem), která způsobí např. přítomnost krve v přední části oka,
zlomeniny očnice, poranění svalů apod. V rámci předlékařské první pomoci je vhodné poranění pouze nepřímo chladit, překrýt a kontaktovat
zdravotnickou záchrannou službu.
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U pronikajícího poranění (např. nůžky, větvičky) hrozí ztráta zraku.
Předmět se nikdy nevyndavá, nemačká se na postižené oko. Poraněné
oko je potřeba zakrýt a volat zdravotnickou záchrannou službu.
Cizí těleso v oku způsobuje nepříjemné pocity, např. řezání v oku,
světloplachost, slzení, krvácení, neschopnost otevřít oko apod. Předlékařská první pomoc spočívá ve výplachu oka například Ophtalem
nebo pod tekoucí vodou. Poté je potřeba obě oči překrýt (oči mají sympatickou reakci, tzn. že při poranění jednoho oka se křečovitě sevřou
víčka obou, a zraněný je slepý) a zajistit transport či kontaktovat zdravotnickou záchrannou službu.
Oko může být též„postižené“ zánětem spojivek. Jedná se o podráždění UV zářením při dlouhodobém pobytu např. na slunci, sněhu, od kouře,
od PC apod. Předlékařská první pomoc opět spočívá ve výplachu oka
Ophtalem a zakrytí obou oči obkladem. Pokud obtíže neodezní do 24
hodin nebo se nezlepší, je potřeba navštívit odborného lékaře.
Dále může být oko poleptáno chemikálií. Při zásahu oka chemikálií
je nutné ihned kontaktovat zdravotnickou záchrannou službu a mezitím vyplachovat oko pod tekoucí vodou.

14.2 Poranění páteře
Páteř je tvořena sloupcem obratlů, který probíhá od lebky až
dolů na konec zad. Je zpevněna vazy, obklopuje a chrání míchu. Poškození míchy může mít za následek ztrátu schopnosti pohybu a čití
v částech těla pod zraněnou oblastí. Silný přímý náraz může poškodit jeden či více obratlů. Riziko poranění páteře přináší zejména úrazy s pádem na hlavu, např. skoky do neznámé či mělké vody, různé
pády z výšky či dopravní nehody. Nebezpečné jsou i sportovní úrazy,
např. sjezdové lyžování, jezdectví, hokej (nárazy na hrazení) a kriminální úrazy, např. karatistické údery a kopy. U seniorů je poranění
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páteře ve většině případů spojeno s pády, mnohdy i s pády z malé
výšky. Při dopadu na hlavu je vždy nutné myslet na riziko poranění
páteře v oblasti krku. Dojde-li ke zlomenině v úrovni 4. a 5. krčního
obratle (C 4 a C 5) a porušení míchy, postižený má vyřazenou funkci bránice a není schopen sám dýchat. Je-li postižena mícha v krční
oblasti, postižený je doživotně kvadruplegický (není schopen hýbat
HK a DK). Obecně platí, že čím níže je poranění páteře, tím je větší
šance, že postižený bude hýbat alespoň DK. Na úraz páteře je nutné
myslet i v případech, kdy postižený dopadne z výšky na DK, zde bývá
poraněna páteř v bederní oblasti.
Postižený, který má poraněnou páteř, může udávat vyklenutí (hrb)
v místě zranění, bolest v příslušné partii páteře, poruchy hybnosti a cítění, brnění dle výšky poranění.
Postup PPP – podezření na poranění páteře:
• je nutné si uvědomit, že je vždy rizikem hýbat s postiženým, u kterého je podezření na poranění páteře
• pokud je postižený při vědomí, dýchá, komunikuje (má zachované
životní funkce) a nehrozí další nebezpečí, je nejbezpečnější ponechat postiženého až do příjezdu záchranné zdravotnické služby
v poloze, ve které se nachází; první pomoc spočívá ve sledování životních funkcí a v komunikaci (zklidnění)
• pokud je postižený v bezvědomí a nedýchá, je prioritou zajištění
průchodnosti dýchacích cest; to není možné provést, pokud má postižený helmu; někdy postačí postiženému pouze uvolnit zapínání
u helmy; pokud se zachránce rozhodne sejmout helmu, je nutné
postupovat opatrně; jeden zachránce přidržuje krk a hlavu, druhý
opatrně sundává helmu; je nutné vyvarovat se zejména nekontrolovanému pohybu hlavy; následně je potřeba u postiženého uvolnit dýchací cesty; jednou rukou zachránce uchopí dolní čelist a povytáhne ji dopředu, jazyk se automaticky posune dopředu s čelistí;
zachránce rychle vyčistí postiženému ústa
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Otázky k promyšlení
1. Vyjmenujte příznaky, které svědčí o poranění páteře.
2. Jak ošetříte postiženého s cizím tělesem v oku?
Zapamatujte si
Poranění hlavy bývají často spojena s poraněním mozku (otřesem mozku, zhmožděním mozku, s krvácením). Při podezření na krvácení do dutiny lební je nutné myslet na tzv. „lucidní interval“.
Při poranění páteře obecně platí, že čím níže je páteř poraněna, tím je
větší šance, že postižený bude hýbat alespoň DK. Pokud je postižený
v bezvědomí a nedýchá, je prioritou zajištění průchodnosti dýchacích
cest (dodržet pravidlo ABC).

15 Kolapsový stav (mdloba)
Jedná se o krátkodobý stav bezvědomí, ke kterému dochází, když je dočasně snížen průtok krve mozkem. Spontánně se upravuje do 1 minuty. Dochází k němu, například když se dlouho stojí nehybně v horku; v nevětraném
prostředí, při rychlé změna polohy (tzv. ortostatická hypotenze), po odběru
krve. Mdloba může mít i příčiny neurologické (epilepsie, migrénu, bolesti hlavy apod.), srdečního onemocnění a poruchy srdečního rytmu. Může
vzniknout i na psychickém podkladě, po jídle, kašli, vymočení, stolici. Některé studie udávají, že až 40 % příčin kolapsového stavu má příčinu nejasnou.
Mezi varovné příznaky patří například nevolnost, závrať, zatmění
před očima, bledost v obličeji a studený pot.
Postup PPP – kolapsový stav:
• postiženého je nutné položit a zvednout mu nohy nad úroveň
hrudníku
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uvolnit oděv kolem krku, hrudníku a pasu
ujistit se, že má postižený dostatek vzduchu, a pokud je to nutné,
ovíjet mu tvář, otevřít okno
pokud existují jakékoliv pochybnosti o jeho stavu, postižený například rychle nenabývá vědomí, je nutné přivolat zdravotnickou záchrannou službu

Otázka k promyšlení
V čem spočívá předlékařské první pomoci u kolapsového stavu?
Zapamatujte si
Mdloba je krátkodobý stav bezvědomí, ke kterému dochází, když je dočasně snížen průtok krve mozkem. Spontánně se upravuje do 1 minuty. Předlékařská první pomoc spočívá v nutnosti položit postiženého
a zvednout mu nohy nad úroveň hrudníku.

16 Epilepsie
Jedná se o neurologické onemocnění. Při epileptickém výboji dojde
k relativně rychlému nástupu složitého chemického a elektrického pochodu zahrnující změny v přeměně látkové i v prokrvení. Existují dva hlavní typy
záchvatů – velký (grand mal) a malý záchvat (petit mal). Malé záchvaty proběhnou často nepozorovaně. U 2–5 % populace proběhne alespoň 1 epileptický záchvat v životě. 70–80 % postižených s epilepsií je díky správné antiepileptické léčbě zkompenzováno a mohou prožít plnohodnotný život.
Stále existuje mýtus o zklidnění, o potřebě zabránit křečím a postiženému vkládat něco do úst. Při velkém záchvatu však nesmí být zasahováno do přirozeného průběhu záchvatu.
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Postup PPP – epilepsie:
• jak již bylo zmíněno výše, nikdy by se zachránce neměl snažit
udržet postiženého v klidu vleže; postiženému se nikdy nic nedává do úst, nedává se mu nic jíst ani pít
• je nutné uvolnit prostor kolem postiženého, aby se nezranil
• pokud je to možné, může se postiženému dát něco měkkého
pod hlavu
• když ustanou křeče (samotný záchvat trvá cca 1,5–2 minuty), je
vhodné jej uložit do stabilizované polohy
• po záchvatu je vhodné zůstat u postiženého do nástupu plného vědomí či do příjezdu zdravotnické záchranné služby, kterou je vhodné
volat, když se postižený po záchvatu nevrátí do plného vědomí cca do
15 minut nebo když se záchvaty řetězí či záchvat nastal poprvé
Otázka k promyšlení
V čem spočívá předlékařská první pomoc při velkém epileptickém záchvatu?
Zapamatujte si
Epilepsie je neurologické onemocnění. Při velkém záchvatu nesmí být
zasahováno do přirozeného průběhu záchvatu. Po záchvatu je vhodné postiženého uložit do stabilizované polohy a dle stavu kontaktovat
zdravotnickou záchrannou službu.
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