
     Laick! záchranca b!va prv!m poskytovate"om prvej pomoci. Ak ho v#as 

vystrieda odborná pomoc, vybavená okrem iného defibrilátorom, zv!$i sa 

$anca na pre%itie – napr. pri zastavení #innosti srdca o 20%.    

 

Pre $irokú verejnos& je najdôle%itej$ie ovláda& základné postupy na rie$enie 

zastavenia srdca a d!chania – prekona& psychické zábrany a pou%i& umelé 

d!chanie z úst do úst a vonkaj$iu masá% srdca na obnovenie spontánnej 

#innosti srdca a spontánneho d!chania. 

 

Zástava srdca a d!chania 

 -  A. Zabezpe#enie priechodnosti d!chacích ciest 

 -  B. Resuscitácia d!chania 

 -  C. Resuscitácia krvného obehu 

 

A. Uvo"nenie d!chacích ciest  

 

  -  Trojit! manéver  = záklon hlavy, predsunutie sánky a otvorenie úst  

      Dvojit! manéver = predsunutie sánky a otvorenie úst, 

 -  Vy#istenie ústnej dutiny = odstránenie vidite"n!ch preká%ok  

 -  Kontrola prítomnosti d!chania 

 

 

TECHNIKA ZAKLONENIA HLAVY 

 

 

 

 

1. Uvolni& gombíky na nohaviciach, opasok, kravatu, golier. 

2. Rukou polo%enou na #elo tla#íme opatrne smerom dozadu a zaklá'ame 

hlavu. Dvoma prstami druhej ruky v mieste pod bradou nadvihneme 

sánku a predsunieme ju. 

3. Rukou, ktorá dr%í bradu, postihnutému otvoríme ústa 

 

    Po záklone hlavy a zodvihnutí brady sánka postihnutého posunie jazyk 

dopredu a uvo"ní tak d!chacie cesty.  
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  Rukou, ktorá dr%ala #elo, odstránime z úst v$etky vidite"né cudzie predmety  

(vrátane uvo!nen"ch zubn"ch protéz, neh"beme protézy, ktoré zostali na svojom mieste). 

 

 

Odstránenie cudzieho telesa z d!chacích ciest 

  ( údery medzi lopatky u v$etk!ch vekov!ch skupín 

  - natriasaním po uchopení a podvihnutí od chrbta  

  - stlá#aním hrudníka ak je postihnut! v bezvedomí # sú$as% resuscitácie krvného 

obehu. 

 

 

 

TECHNIKA UVOLNENIA D)CHACÍCH CIEST U DOSPELÉHO 
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TECHNIKA UVOLNENIA D)CHACÍCH CIEST U DOJ*IAT 

 

              Údery do chrbta                                 Stla#enie hrudníka 

              

 

- doj!a polo"te hlavou napred obkro!- 

  mo na predlaktie jednej ruky, 

- dla#ou druhej ruky ho 5x udrite po 

  chrbte medzi lopatky. 

 Údery do chrbta vyvolajú ka$el a mô- 

 "u uvo%ni& vzprie!en' cudzí predmet 

 

 Ak údery do chrbta nepomáhajú  

 - doj!a obrá&te na chrbát, 

- oprite ho na predlaktie a stehno, 

- stla!te mu stred hrudníka dvoma prs- 

  tami tesne pod hrudnou kos&ou 

  (netla!te na spodn" okraj hrudnej kosti). 

Stla!enie hrudníka spôsobí pohyb cu- 

dzieho predmetu a uvo%níi d'chacie 

cesty 

 

 

B. Umelé d!chanie  

 

  - z úst do úst             = dospelí a star$ie deti  

  - z úst do nosa          = pri nemo%nosti do úst 

  - z úst do úst a nosa = malé deti a novorodenci 

  - z úst do tracheostómie  - pri nemo%nosti do úst a nosa 

 

 

 

2 iniciálne efektívne vdychy  ( 2 z 5 pokusov, 

         ( vdych, ktor! spôsobí vidite"n! zdvih hrudníka, 

         ( trvanie vdychu :-  mlad$ie deti 1 ( 1,5 sekundy, 

                                     -  star$ie deti a dospelí 1,5 ( 2sekundy. 
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Kontrola d!chania - zhodnotenie známok prítomnosti krvného obehu (farba 

ko%e a slizníc, pohyb, ka$e", obranné reflexy at+.) 

 

Ak sa h!be, ka$le, no ned!cha, vykonáme 12 a% 15 vdychov (za 1 minútu). 

 

 

TECHNIKA  D)CHANIA       Z ÚST  DO  ÚST               Z ÚST  DO  NOSA  

 

      

 

- Z hygienick'ch dôvodov prilo"te na ústa a nos kus  

  látky, ak je poruke 

- Rukou dr"te zdvihnutú bradu a palcom otvorte ústa.

- Druhú ruku polo"te na !elo, hlavu udr"ujte v záklone 

  a stla!te nos, aby postihnutému neunikal vzduch. 

- Svoje otvorené ústa prilo"te na jeho ústa. 

- Postupne vdychujte, a" sa mu hrudník za!ne zdvíha&.

- Zdvihnite hlavu, nad'chnite sa a pritom pozorujte, 

  ako postihnutému klesá hrudník. 

- Znovu vd'chnite, takto pokra!ujte (alej. 

 - Ruka, ktorá dr"í bradu, 

  pridr"iava ústa zatvore- 

  né - palec pritlá!a spo-  

  dnú peru o vrchnú- ne- 

  uniká vzduch. 

- Svoje otvorené ústa pri- 

  lo"te na nos postihnutému. 

- Pokra!ova& ako pri d'- 

  chaní z úst do úst. 

 

 

 

C. Nepriama masá$ srdca 

 

   Na dosiahnutie efektívnych zmien vnútrohrudníkového tlaku je nevyhnutné 

postihnutého umiestni& na tvrdú podlo%ku, napr. na zem. Podlo%ka má siaha& 

od pliec postihnutého a% po jeho driek v plnej $írke tela. 

 

Ak je to mo%né odha"te mu hru+, k"aknite si k nemu na úrovni hrudnika. 

 

Miesto stla#enia 

Deti do jedného roka - 1 prst pod spojnicou prsn!ch bradaviek  

Ostatní - 1 prst nad doln!m okrajom hrudnej kosti 
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H%bka stla#enia 

Deti do osem rokov - , - - hrudníka. 

Deti nad osem rokov a dospelí - " hrudníka (pribli#ne 5cm) 

 

Spôsob stla#enia   

Novorodenci (do jedného mesiaca)  - 1 a% 2 prsty 

Doj#atá (do jedného roka)              – 2 prsty 

Deti do osem rokov  – dla' jednej ruky 

Ostatní                      – dlane oboch rúk 

 

Pomer dychov a stla#ení 

Novorodenci             - 1 : 3 (min. frekvencia 120/min) 

Deti do osem rokov  - 1 : 5 (min. frekvencia 100/min) 

Ostatní                      - 2 : 15  frekvencia pribli#ne100/min) 

 

TECHNIKA MASÁ.E SRDCA U DOSPELÉHO 

 

    

   

 

 

Kontrola krvného obehu a ú#innosti nepriamej masá%e 

(  po prv!ch dvoch vdychoch, 

(  po prvej minúte resuscitácie, 

(  ka%d!ch 5minút. 
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TECHNIKA MASÁ)E SRDCA U DIE*A*A 

 

     

 

TECHNIKA MASÁ.E SRDCA U DOJ*A/A 

 

    

 

 

 

V!EOBECNÉ ZÁSADY  poskytnutia Prvej Pomoci 

 

1. Zhodnotíme situáciu 
    ( konáme r!chlo, rozvá%ne a premyslene, 

    ( zistíme, #o sa stalo, a ur#íme postup pomoci, 

    ( zistíme prítomnos& lekára alebo sestry, 

    ( v$etk!m oznámime, %e sme vy$kolení v poskytovaní prvej pomoci, 

    ( po%iadame o pomoc ostatn!ch ú#astníkov.  
2. Vytvoríme bezpe#né prostredie 

    ( myslíme na svoju bezpe#nos&, 

    ( neohrozujeme seba, in!ch záchrancov, postihnut!ch ani +al$ie osoby, 

    ( postihnutého premiestnime do bezpe!ia 

    ( ak hrozí nebezpe#enstvo, okolo postihnutého vyt!#ime ochrannú zónu,  
3. Poskytnutie prvej pomoci 

    ( prvotné zhodnotenie postihnutého, 

    ( základná neodkladná starostlivos&, 

    ( druhotné zhodnotenie postihnutého, 

    ( správne o$etrenie a starostlivos& o postihnutého. 
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4. Zabezpe#enie odborného o$etrenia 

    ( aktivácia záchranného systému, 

    ( zabezpe#enie transportu, 

    ( sledovanie vitálnych funkcií postihnutého, 

    ( odovzdanie informácií zdravotníckym pracovníkom. 

 

3.1 Prvotné zhodnotenie 

      Je postihnut! v ohrození %ivota?  

      Má %ivot ohrozujúce krvácanie? 

      Je postihnut! v bezvedomí?  +  reakcia na oslovenie, manipuláciu a boles&. 

      D!cha spontánne a dostato#ne?   + Sledujeme d'chacie pohyby. 

                                                                + Po!úvame dychové $elesty. 

                                                                + Poci&ujeme prúdenie vzduchu. 

      Má prítomn! krvn! obeh?  - zhodnotíme farbu ko"e a slizníc, prítomnos& 

pohybov, reflexov, ka$%a at(. 

 

3.3 Druhotné zhodnotenie 

      Postihnut! je mimo ohrozenia %ivota. 

      Zistenie anamnézy + okolnosti po$kodenia zdravia, 

                                       + pridru"ené ochorenia, 

                                       + u"ívané lieky, 

                                       + vek, toto"nos&, adresa, kontaktná osoba postihnutého, 

                                       + posledn' príjem tekutín a potravy. 

      H"adanie a hodnotenie príznakov a mechanizmu po$kodenia. 

      Vy$etrenie celého tela.  

      Pátranie po predmetoch, ktoré u"ah#ia ur#enie diagnózy.  
4.1 Privolanie pomoci:112, 155 

      Hovoríme pomaly, jasne a zrete"ne. Nahlásime svoje meno a kontakt na 

seba ako poskytovate"a pomoci.  

      Uvedieme miesto nehody. Opí$eme druh a záva"nos& situácie. Oznámime 

po!et postihnut'ch, vek, pohlavie a ich stav. Mo"né nebezpe!enstvo. 

      Po#káme, k!m hovor neukon#í pracovník záchrannej slu%by. Riadime sa 

pokynmi a radami záchrannej slu%by. 

 

4.2 Manipulácia s postihnut!m  

      Prená$anie jednou alebo viacer!mi osobami, znehybnenie a prená$anie 

na stoli#ke, &ahanie po zemi za kotníky alebo zápästia, . . . 

      Snímanie ochrannej prilby – dvomi osobami, pred snímaním jeden chytí 

oboma rukami krk – „stabilizuje hlavu“. 

 

      Ak je postihnut! v bezvedomí, alebo mu hrozí stav bezvedomia, ulo%íme 

ho do stabilizovanej polohy. 
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TECHNIKA STABILIZOVANEJ POLOHY 

   

 

 

Prvá pomoc pri záva"n#ch stavoch 

 

Pri prvotnom vy!etrení 

zhodnotíme stav vedomia, d!chania a krvného obehu postihnutého  

a zastavíme záva"né krvácanie - krv je pod vysok!m tlakom.  

 

SRDCOV! ZÁCHVAT 

 

Príznaky : zvieravá boles& na hrudníku vy%arujúca do krku, sánky alebo ruky, 

zv!raz'ujúca sa d!chavi#nos&; bledá, popolavá ko%a, modro fialo- 

vé sfarbenie pier, zmeny pulzu – nepravideln', r'chly a slab'.  

                 Mô%e nasta& porucha vedomia a% bezvedomie. 

Postup : postihnutého upokojíme a ulo%íme ho do polosedu s podopret!m  

chrbtom i hlavou a pokr#en!mi kolenami, uvo"níme mu tesn! odev  

okolo krku, hrudníka a pása, otvoríme okno.  

               Privoláme lekársku pomoc.  

               S postihnut!m udr%iavame kontakt, kontrolujeme vedomie, d!cha-  

nie a krvn! obeh. 

Ak postihnut! u%íva lieky na srdce, podáme mu ich pod"a predpisu lekára. 
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"OK 

 

Príznaky : zlyháva krvn! obeh, kapacita krvného rie#i$&a je v nerovnováhe s 

mno%stvom cirkulujúcej krvi, bledá, spotená a chladná ko%a, 

zr!chlen!, ale slabo hmatate"n! pulz, plytké zr!chlené d!chanie.  

                 Nepokoj, pocit chladu, pocit smädu a poruchy vedomia. 

Postup : postihnutého upokojíme, h!beme s ním #o najmenej, ulo%íme ho na 

chrbát, zdvihneme a podlo%íme mu dolné kon#atiny, hlavu oto#íme 

nabok. O$etríme pridru%ené poranenia.  

              Zabezpe#íme mu tepeln! komfort (prikr!vka, termoizola#ná fólia, ).  

              Nedávame mu pi& ani jes&.  

              Priebe%ne sledujeme %ivotné funkcie. 

 

 

MDLOBA 

 

Príznaky : krátkodobá porucha vedomia po prechodnom nedokrvení mozgu      

vyvolá - boles&, vy#erpanie, emocionálny stres, smäd, hlad at+., i 

krátkodobé bezvedomie s odpadnutím bez poruchy d!chania a 

krvného obehu.   

                  Pomal!, dobre hmatate"n! pulz. Bledá, studená ko%a, potenie. 

Postup : ak je postihnutému na odpadnutie alebo odpadol, ulo%íme ho do 

"ahu a zdvihneme mu dolné kon#atiny.  

                Zabezpe#íme prístup #erstvého vzduchu. Po nadobudnutí vedomia 

postihnutého upokojujeme. 

                Ak sa postihnut! nepreberá, postupujeme ako pri bezvedomí. 

 

 

KRVÁCANIE 

 

Tepnové – ohrozuje %ivot 

Krvácanie z ciev, v ktor!ch prúdi krv pod vysok!m tlakom. Vedú okysli#enú 

krv zo srdca do tkanív. Pulzujúca krv jasnej farby strieka alebo prudko te#ie. 

 

&ilové – potenciálne ohrozuje %ivot  

Krvácanie z ciev, v ktor!ch te#ie krv pri nízkom tlaku. Vedú odkysli#enú krv z 

tkanív do srdca. V záva%n!ch prípadoch te#ie tmavá krv a% prúdom. 

 

Vláso#nicové 

Krvácanie z ciev malého priemeru vy%ivujúcich jednotlivé tkanivá. Krv pomaly 

vyteká z rany. Pri neporu$enej ko%i vytvára pod 'ou modrinu (hematóm). 
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    Zrá%aniu krvi napomáha reflexné stiahnutie po$kodenej cievy. Tvorí sa pri-

márnaj zátka, následne definitívna  krvná zrazenina. 

 

Pri o$etrení sa pod"a mo%nosti chránime gumen!mi rukavicami 

                    a sprístupníme celú ranu (odstránime odev).  

 

Záva$né krvácanie 

 

-  Pri silnom krvácaní je u postihnutého ohrozen! %ivot záva%nou stratou 

cirkulujúcej krvi. Treba okam%ite zastavi& krvácanie priamym tlakom v rane. 

 

TECHNIKA STLA*ENIA V TLAKOVOM BODE A TLAKOV) OBVÄZ 

Tri  tlakové body 

                      
   Palcom na vnútornej           Päs&ou na slabinu,          Prstom v dolnej #asti 

   strane ramena.                    ruka je napnutá.              krku.          

             
 

-  Ranu stla#íme priamo prstami 3 a% 5 minút, kon#atinu zdvihneme nad 

úrove' srdca a aplikujeme tlakov! obväz. Pri presiaknutí obväz nesnímame, 

ale doplníme +al$iu vrstvu. Poranenú kon#atinu znehybníme.  

Privoláme lekársku pomoc.  

Urobíme proti$okové opatrenia, upokojujeme a kontrolujeme %ivotné funkcie. 

 

-   Ak krvácanie neustáva, v rane je cudzí predmet alebo postihnut! krváca 

na kon#atine alebo na krku tla#íme v tlakovom bode. 
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  Ak stla#enie v tlakovom bode (ruka, stehno) nemo%no udr%a&,  

     - záchranca je sám a musí ís& privola& pomoc alebo sa postara& o +al$ích, 

    - nemo%no vykona& pre polohu postihnutého, 

    - je neú#inné,  

   zalo%íme tlakov! obväz nad ranu (smerom k srdcu).  

 

Krvácanie 

 

Ranu a jej okolie vy#istíme opláchnutím #istou vodou. Zabránime infekcii. 

Prilo%íme jednoduch! krycí obväz a poranenú kon#atinu znehybníme. 

Pri presiaknutí obväz nesnímame, ale doplníme +al$iu vrstvu. 

Privoláme lekársku pomoc . 

Urobíme proti$okové opatrenia. Postihnutého upokojujeme a kontrolujeme 

%ivotné funkcie. Zistíme, #i bol o#kovan! proti tetanu pred menej ako 10 rokmi. 

 

Cudzie teleso v rane 

 

Cudzie teleso neodstra'ujeme!  

Cudzie teleso oblo%íme gázov!mi vankú$ikmi a prilo%íme jednoduch! krycí 

obväz tak, aby netla#il na teleso v rane.  

Poranenú kon#atinu zafixujeme.  

Privoláme lekársku pomoc.  

Urobíme proti$okové opatrenia. Postihnutého upokojujeme a kontrolujeme 

%ivotné funkcie. 

 

VÁ&NA RANA 

 

    Postihnut! je pri vedomí, rana je hlboká, spôsobená  

pohryzením, projektilom, no%om alebo in!m ostr!m predmetom  

a nachádza sa na hrudi, bruchu, krku, oku alebo na tvári 

 

TECHNIKA ULO#ENIA DO POKOJOVEJ POLOHY  
                                              POSTIHNUT! PRI VEDOMÍ            
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    Hrozí nebezpe#enstvo, %e spôsobí vnútorné krvácanie, problémy s d!cha-

ním alebo vyvolá infekciu s následkami. Postihnutého treba ulo%i& do pokojo-

vej polohy, v ktorej mô%e vy#ka& na príchod záchrannej slu%by.  

 

    S postihnut!m treba pravidelne rozpráva&, vysvet"ova& #o sa deje aby sa 

upokojil. Chráni& ho pred chladom, horú#avou alebo ne#asom   

 

 

ZLOMENINY 

 

Pod"a polohy úlomkov bez posunu alebo s posunom(dislokáciou). 

Pod"a prieniku úlomku kosti cez ko%u zatvorená alebo otvorená zlomenina. 

    Vzniká vnútorné krvácanie z ciev okostice, dre'ovej dutiny #i z cievy 

po$kodenej úlomkom, ktoré spôsobuje tlak na okolie so stratou krvi. 

Prejav - boles&, opuch, deformita (skrátenie, neprimerané ohnutie, skrútenie), 

modrina poranenej #asti, porucha hybnosti, bolestivá manipulácia. 

Pri otvorenej zlomenine krvácajúca rana, prípadne vidite"n! kostn! úlomok. 

 

Rozvoj $oku z bolesti a krvn!ch strát. Poraneného upokojíme. 

Poranenú #as& znehybníme, zafixujeme telom alebo vhodn!m predmetom. 

Pri otvorenej zlomenine pred zafixovaním o$etríme ranu krycím obväzom. 

Privoláme lekársku pomoc. 

Urobíme proti$okové opatrenia. Postihnutého upokojujeme a kontrolujeme 

%ivotné funkcie. Nedovolíme mu jes& ani pi&. 

 

Poranenie chrbtice 

 

mô%e postihova& jej rôzne #asti ( stavce, medzistavcové platni#ky, k0by, 

väzy, miechu, nervové vlákna #i miechové obaly. 

Podozrenie na úraz chrbtice vyslovujeme na základe mechanizmu úrazu  - 

     pád z v!$ky,  nezvy#ajn! mechanizmus pádu,  skok do bazénu s nárazom 

na dno,  poranenie hlavy a krku,  zranenie pri kontaktn!ch $portoch,  

autonehody (nepripútan!, bez opierky hlavy),  úraz bleskom alebo 

elektrick!m prúdom. 

 

- postihnut! pri vedomí 

 

S poranen!m nemanipulujeme, upokojujeme ho a komunikujeme s ním. 

Uchopíme mu hlavu po bokoch tak, aby mal vo"né u$i, a fixujeme ju v tejto 

polohe tak, aby hlava, krk a zvy$ok tela boli v jednej osi. 

Privoláme lekársku pomoc. 

Vytvoríme mu tepeln! komfort a kontrolujeme %ivotné funkcie. 
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- postihnut! v bezvedomí 

 

Udr%iavame vo"né d!chacie cesty.  Hlavu mu nezaklá'ame (vyu%ijeme iba 

dvojit! manéver!).   Pod"a potreby za#neme základnú resuscitáciu. 

Privoláme lekársku pomoc. 

Pri resuscitácii mu v%dy jeden záchranca fixuje hlavu v neutrálnej polohe. 

Nevyhnutnú manipuláciu s ním zabezpe#ujú viacerí záchrancovia v osi. 

 

 

ZASYPANIE A POMLIA&DENIE 

 

Zavalenie spôsobí pomlia%denie mäkk!ch tkanív, vnútorné krvácanie, opuch 

#i zlomeniny kostí. 

Kon#atina je tuhá, st1pnutá #i necitlivá. Tzv. turniketov! efekt spôsobí tlak na 

cievy a nervy a znemo%ní cirkuláciu krvi. 

Vplyvom nedokrvenosti sa tkanivá po$kodzujú a tvoria sa v nich tkanivové 

toxíny, ktoré mô%u po prieniku do tela smrte"ne po$kodi& jednotlivé orgány ( 

Crush syndróm. 

Bledos&, známky $oku, porucha vedomia. 

 

 - uviaznut! menej ako60 minút 

 

Odstránime bremeno, s postihnut!m neh!beme. 

O$etríme poranenia - chránime sa gumen!mi rukavicami. 

Poranenú kon#atinu po uvo"není imobilizujeme a oblo%íme "adom. 

Privoláme lekársku pomoc. 

Poraneného upokojíme, proti$okové opatrenia, kontrolujeme %ivotné funkcie. 

 

 - uviaznut! viac ako 60 minút 

 

Nepokú$ame sa kon#atinu uvo"ni&. S postihnut!m neh!beme. 

Upokojíme ho. Polohu, v ktorej sme ho na$li, upravíme #o najpohodlnej$ie. 

Privoláme lekársku pomoc. 

Proti$okové opatrenia, kontrolujeme %ivotné funkcie, nedávame pi& ani jes&. 

 

- prenikajúca rana hrudníkom 

 

Hrudn! kô$ chráni orgány a cievy hrudnej dutiny. 

P"úca sa udr%iavajú rozpäté pod tlakom medzi v!stelkami (pleurami) 

oba"ujúcimi p"úca a vnútornú plochu hrudníka. 

Prenikajúce poranenie naru$í podtlak, spôsobí vniknutie vzduchu do pohru-

dnicovej dutiny a kolaps p"úc ( vzniká pneumotorax. 
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D!chanie je nepravidelné, s&a%ené, bolestivé, plytké, namáhavé. 

Strach, pocit nedostatku vzduchu a ohrozenia %ivota. 

Známky $oku, bledá a% modrastá farba ko%e a pier. 

Rana na hrudníku so spenenou krvou. 

Poranená strana hrudníka sa neh!be, mô%e by& prítomn! paradoxn! pohyb. 

Pozor na pneumotorax bez poranenej steny hrudníka. 

Sprístupníme celú ranu (odstránime odev) - gumené rukavice 

    Ak je postihnut! pri vedomí, po%iadame ho, aby si ranu zakryl dla'ou ruky. 

Na ranu prilo%íme steriln! $tvorec, prekryjeme ho nepriedu$nou fóliou a z 

troch strán prelepíme náplas&ou. Ulo%íme ho do polosedu, pri &a%kostiach s 

d!chaním na poranenú stranu, #ím sa zlep$í d!chanie zdravej strany. 

Privoláme lekársku pomoc. 

Urobíme proti$okové opatrenia, upokojujeme a kontrolujeme %ivotné funkcie. 

 

 

NÁHLA CIEVNA MOZGOVÁ PRÍHODA 

 

Akútne poru$enie prekrvenia #asti mozgu.  

Prí#inou je krvácanie alebo ischémia (nedokrvenos&), spôsobená upchatím 

mozgovej cievy. Postihuje najmä star$ích "udí s vysok!m tlakom krvi. 

Náhla silná boles& hlavy, zmena vedomia, zmena správania, ochrnutie #asti 

tváre alebo tela, &a%kosti pri rozprávaní a preh0taní.  

Pri &a%kom priebehu aj k1#e a bezvedomie s poruchou %ivotn!ch funkcií. 

Ak je postihnut! pri vedomí, ulo%íme ho do "ahu s mierne podlo%en!mi 

ramenami aj hlavou a uvo"níme mu odev okolo krku. 

Privoláme lekársku pomoc.  

Upokojujeme ho, sledujeme %ivotné funkcie, nedávame mu pi& ani jes&.   

Pri k1#och zabránime poraneniu postihnutého. 

Pri bezvedomí s poruchou %ivotn!ch funkcií za#neme s resuscitáciu. 

 

 

K#$E 

 

*astou prí#inou k1#ov u mal!ch detí je horú#ka.  

Tzv. febrilné k1#e pri infek#n!ch ochoreniach, ktoré nepostihujú priamo 

centrálnu nervovú sústavu  (zápaly hrdla, ucha, doln"ch d"chacích a mo$ov"ch ciest). 

Horúca, s#ervenená, spotená ko%a. 

Zá$klby na tvári, $kúlenie, upret! poh"ad, k1#e kon#atín, prehnutie tela, zov-

retie pästí.  Porucha vedomia die&a&a. 

Po#as k1#ov zabránime poraneniu die&a&a. 

Die&a ochladíme, vyzle#ieme ho, hrudník a bru$ko mu ovla%íme vlhkou 

tkaninou, aplikujeme zábal. Zábal predstavuje vlhk! uterák alebo osu$ku, 

ktor!m obalíme hrudník a bru$ko die&a&a, nie v$ak celé die&a. 
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Zabezpe#íme dostato#né vetranie miestnosti. 

Privoláme pomoc. Die&a upokojíme a sledujeme %ivotné funkcie. 

 

 

EPILEPSIA 

 

K1#e rôznej intenzity a rozsahu spôsobené drá%dením mozgovej kôry z rôz-

nych prí#in - úraz, krvácanie, zápal, otrava, nádor, metabolické ochorenie, ... 

Náhle bezvedomie, stuhnutie svalstva nasledované k1#mi.  

Postihnut! namáhavo d!cha a nadmerne sliní. Sliny mô%u vyteka& z úst, pri 

poranení ústnej dutiny mô%u by& krvavé. 

Pozáchvatové bezvedomie. 

Zachováme pokoj a nedovolíme ostatn!m, aby zasahovali.  

Po#as záchvatu zabezpe#íme okolie postihnutého tak, aby sa nezranil.  

Po odznení k1#ov mu uvo"níme odev a skontrolujeme %ivotné funkcie. 

Pod"a potreby poskytneme pomoc. Sledujeme %ivotné funkcie, zabezpe#íme 

tepeln! komfort a upokojujeme postihnutého.  

Privoláme lekársku pomoc. 

Postihnutého s k'#mi nepritlá#ame k zemi a nevkladáme mu ni# do úst. 

 

 

POPÁLENINY 

 

Po$kodenie teplom.  Hodnotenie pod"a rozsahu a h0bky a pod"a toho, #i sú 

popálené d!chacie cesty. Popáleniny vy%adujúce lekára:  

     ( popálenie die&a&a,                       ( hlboké popáleniny, 

     ( popálenie tváre, d!chacích ciest alebo genitálií, 

     ( rozsiahlej$ie popáleniny ako 5% povrchu tela (5 x dla& postihnutého), 

     ( popáleniny s p"uzgiermi vä#$ie ako 1% povrchu tela (1 x dla& postihnutého). 

Boles&, za#ervenanie, p"uzgiere, zuho"natenie, rozvoj $oku. 

    Chránime sa gumen!mi rukavicami a sprístupníme celú ranu. *asti odevu, 

ktoré sú prilepené k popálenému miestu, neodstra'ujeme. 

     Popáleninu ochladzujeme minimálne 10 minút oplachovaním #istou stu-

denou vodou. Pri chladení dávame pozor, aby sa poranen! nepodchladil 

(deti a starí "udia). Ranu prekryjeme sterilnou gázou (zlo'enou trojrohou (atkou, 

$istou $erstvo pre'ehlenou plienkou, kuchynskou fóliou, nov"m $ist"m igelitov"m vreckom). 

     Rany sa nedot!kame, nedávame %iadne masti, mlieko ani tuk. P"uzgiere 

neprepichujeme. 

Privoláme lekársku pomoc. 

 

 

POLEPTANIE 

 

Po$kodenie chemick!mi látkami ( kyselinami a lúhmi. 
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Boles&, za#ervenanie, p"uzgiere, zuho"natenie, rozvoj $oku. 

Vytvoríme bezpe#né prostredie: zabránime +al$iemu pôsobeniu chemikálie. 

Chránime seba. Sprístupníme celú ranu - pou%ijeme gumené rukavice. 

*asti odevu, ktoré sú prilepené k poleptanému miestu, neodstra'ujeme. 

     Ochladzujeme min. 20 minút oplachovaním #istou studenou vodou. Pri 

chladení dávame pozor, aby sa poranen! nepodchladil (deti a starí "udia). 

Ranu prekryjeme sterilnou gázou (zlo%enou trojrohou $atkou, #istou #erstvo 

pre%ehlenou plienkou). 

     Rany sa nedot!kame, nedávame %iadne masti, mlieko ani tuk. P"uzgiere 

neprepichujeme. Urobíme proti$okové opatrenia. Postihnutého upokojujeme 

a kontrolujeme %ivotné funkcie. 

Privoláme lekársku pomoc.  

 

 

OMRZLINY 

 

Pôsobením nízkych teplôt v mrazivom a chladnom veternom po#así. 

Sprevádza ich celkové podchladenie. Pich"avá boles&, ktorú vystrieda 

necitlivos&, chladná, tuhá, $kvrnitá, modrofialová a% biela ko%a. 

Pri zotavovaní je ko%a #ervená, teplá a% horúca, bolestivá, mô%u sa tvori& 

p"uzgiere, odumreté #asti sú gangrenózne (v rozklade). 

     Sprístupníme celú ranu - gumené rukavice. Uvo"níme odev, stiahneme 

rukavice, odev, náramky a prstene. Postihnuté miesta zahrejeme tepl!m 

such!m odevom alebo teplou vodou (30#40°C). Opatrne vysu$íme, prilo%íme 

steriln! obväz a jemne obvia%eme.  Po(kodené miesta nikdy ne(úchame.  

Vyh"adáme lekársku pomoc. 

Proti$okové opatrenia. Upokojujeme a kontrolujeme %ivotné funkcie. 

 

 

PODCHLADENIE 

 

Stav pri poklese vnútornej telesnej teploty pod 35 °C. 

Nekoordinované pohyby, &a%$ie zrozumite"ná re#, spomalené reakcie, 

podrá%denos&, bledá studená ko%a, tria$ka, porucha vedomia. 

Po$kodeného prezle#ieme do suchého odevu, prikryjeme ho nepremokavou 

prikr!vkou a zabránime styku so studen!m povrchom. 

Omrzliny o$etríme. Zabránime mu chodi& a trie& si ko%u. 

     Postihnutého zohrievame pomaly, nikdy nepou%ívame horúci termofor ani 

elektrickú prikr!vku. 

Nedávame mu pi& alkohol. 

Privoláme lekársku pomoc. 

Proti$okové opatrenia. Upokojujeme a kontrolujeme %ivotné funkcie. 

Podchladenie mô%e vyvola& poruchu d!chania a zastavi& krvn! obeh ! 
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AMPUTÁCIA 

 

Sprístupníme celú ranu (odstránime odev) - gumové rukavice.  

Na ranu prilo%íme tlakov! obväz. Pri nedostato#nom tlaku aplikujeme $krtidlo 

smerom k srdcu. Poranenú kon#atinu znehybníme.  

Amputát ulo%íme do mikroténového vrecka, vlo%íme do "adovej drviny, 

vyzna#íme #as poranenia a meno postihnutého. 

Privoláme lekársku pomoc.  

Proti$okové opatrenia. Upokojujeme ho a kontrolujeme jeho %ivotné funkcie. 

 

 

KRVÁCANIE Z NOSA 

 

Následok úrazu, vysokého krvného tlaku, po$kodenia sliznice nosa zápalom, 

poranenia cudzím telesom. 

Postihnutého upokojíme, predkloní hlavu, aby krv mohla vo"ne vyteka&. 

Stla#íme mäkkú #as& nosa a po%iadame ho, aby d!chal ústami (asi 10minút). 

    Ak je v nose cudzie teleso, skúsime ho odstráni& prudk!m v!dychom pri 

uzatvorení druhej nosovej dierky. Inak ho neodstra'ujeme. 

    Ak je v nose cudzie teleso, krvácanie neustáva alebo sa opakuje, 

vyh"adáme lekársku pomoc. 

 

 

KRVÁCANIE Z UCHA 

 

Po úraze, poranením cudzím telesom alebo tlakovou vlnou pri v!buchu. 

Mô%e by& prítomná boles&, hluchota, závraty, vytekanie vodnatej skrvavenej 

tekutiny. 

Chránime sa gumen!mi rukavicami. 

Postihnutého upokojíme. Prilo%íme mu krycí obväz a hlavu nakloníme na 

poranenú stranu, aby krv mohla vo"ne odteka&. 

Vyh"adáme lekársku pomoc. 

 

 

KRVÁCANIE Z ÚST 

 

Po úraze, poranením cudzím telesom, extrakciou zuba, kr#n!ch opera#n!ch 

v!konov. Mô%e by& poranená pera, sliznica ústnej dutiny, zuby, zubné lô%ko, 

#e"us&, jazyk #i nosohltan. 

Nebezpe#enstvo vd!chnutia krvi, zuba, kúska tkaniva alebo cudzieho telesa. 

Preh0taním krvi sa mô%e podrá%di& %alúdok s následn!m vracaním. 

Postihnutého upokojíme. Priká%eme mu, aby krv vyp"úval. Skontrolujeme 

ústnu dutinu a odstránime vidite"né vo"né cudzie telesá. 
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Prilo%íme gázov! $tvorec a zatla#íme na ranu, ktorá je zdrojom krvácania 

(asi 10minút). Chránime sa gumen!mi rukavicami. 

     Ak nie je jasn! zdroj krvácania, sú prítomné cudzie telesá alebo krvácanie 

neprestáva, vyh"adáme lekársku pomoc. 

 

 

KRVÁCANIE Z PO"VY 

 

Silnou men$truáciou, tehotenstvom, potratom, pôrodom, úrazom, poranením 

cudzím telesom, ochorením vnútorn!ch pohlavn!ch orgánov, infekciou, 

gynekologick!m zákrokom, následkom pohlavného styku #i zneu%itia. 

     Postihnutú %enu upokojíme a zabezpe#íme jej primerané súkromie. Pos-

kytneme jej hygienickú vlo%ku #i uterák, aby ich pou%ila. Vytvoríme ú"avovú 

polohu v polosede s podlo%en!mi kolenami. 

Ak %ena vie jednozna#ne, %e ide o bolestivú men$truáciu, podáme jej liek 

proti bolesti. 

Ak je krvácanie záva%né alebo neprestáva, vyh"adáme alebo privoláme 

lekársku pomoc. 

Proti$okové opatrenia. Upokojujeme ju a kontrolujeme %ivotné funkcie. 

    Pri podozrení na znásilnenie sa %ena nesmie umy& a ís& na toaletu, k!m ju 

nevy$etrí lekár. Vyzle#ené #asti odevu ulo%íme do plastového vrecka ! 

 

 

ELEKTRICK! PRÚD 

 

Zásah elektrick!m prúdom mô%e spôsobi& popálenie, poruchu vedomia, 

#innosti srdca, d!chania, k1#e, zlomeniny alebo $ok. 

Chránime seba ( nedot!kame sa postihnutého, v prípade vysokého napätia 

sa ani nepribli%ujeme. 

Preru$íme kontakt s elektrick!m obvodom. 

Skontrolujeme stav postihnutého a poskytneme mu adekvátnu prvú pomoc. 

Privoláme lekársku pomoc. 

Proti$okové opatrenia. Upokojujeme ho a kontrolujeme jeho %ivotné funkcie. 

 

Elektrick! prúd ( nízke napätie 

Elektrick! prúd ( vysoké napätie (bezpe$ná vzdialenos% 18 m od postihnutého) 

 

 

TOPIACI SA 

 

Dusenie uzatvorením d!chacích ciest pri ponorení do vody #i inej tekutiny, 

spôsobené: vd!chnutím tekutiny do d!chacích ciest, k1#om svalov d!chacích  
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ciest alebo svalu pri plávaní, panikou, vy#erpaním, podchladením, epilepsiou, 

poruchou srdcového rytmu, prudk!m vzostupom krvného tlaku (infarkt, cievna 

mozgová príhoda), 

Priorita  -  resuscitácia dychu i srdca, vodu z postihnutého „nevylievame"! 

Topiaceho vytiahneme tak, aby sme neohrozili seba. K topiacemu sa neprib-

li%ujeme ( v panike stiahne pod vodu aj záchrancu. Vhodné je poda& mu 

z brehu palicu, lano alebo hodi& záchranné koleso. 

Ak je postihnut! v bezvedomí, v!borní plavci mô%u k nemu pripláva&. Ak je to 

mo%né, rad$ej sa v$ak prebrodi&. 

Po vytiahnutí za#neme so základnou neodkladnou resuscitáciou. 

Postihnutému nezaklá'ame hlavu a v%dy fixujeme kr#nú chrbticu. 

Zabezpe#íme mu tepeln! komfort a zabránime podchladeniu. Ak je pri vedo-

mí, upokojíme ho, vy$etríme a pod"a potreby mu poskytneme prvú pomoc. 

Privoláme lekársku pomoc. 

Proti$okové opatrenia. Upokojujeme ho a kontrolujeme jeho %ivotné funkcie. 

Ka%dého topiaceho sa musí vy$etri& lekár a prija& ho do nemocnice na 

pozorovanie! 

 

 

OTRAVA 

 

Jedy (toxíny) sú látky, ktoré mô%u spôsobi& trvalé alebo prechodné po$kode-

nie jedného, ale naj#astej$ie viacer!ch orgánov. Do organizmu preniknú cez 

ko%u a sliznice, prehltnutím, vd!chnutím, vpichom do cievnej sústavy. 

Spektrum príznakov závisí od druhu toxickej látky, jej mno%stva a aktuálneho 

stavu organizmu (veku, pridru%eného ochorenia at+.). 

Príznaky:  ( bolesti brucha, vracanie, hna#ka, slinenie, 

                 ( poruchy vedomia, d!chania, krvného obehu, zrá%avosti krvi 

                 ( tria$ka, potenie, k1#e, poruchy zraku a sluchu, halucinácie, 

                 ( po$kodenie ko%e a slizníc, boles&, krvácanie. 

V$eobecné zásady starostlivosti o intoxikovaného: 

                        ( zabránime +al$iemu prieniku toxínu do organizmu, 

                        ( odstránime toxickú látku z organizmu, 

                        ( lie#ime symptómy, vyvolané toxínom, 

                        ( podáme $pecifickú protilátku. 

Chránime seba a vytvoríme bezpe#né prostredie. 

Zistíme druh a mno%stvo po%itej látky (obaly z liekov, f"a$ky s postrekom, 

ampulky, injek#né strieka#ky, alkohol, rastliny, huby at+.). 

Nájdené látky odovzdáme lekárovi. Ak postihnut! vracia, v!vratky zachytíme 

do igelitového vrecka a odovzdáme lekárovi. 

Z tela odstránime kontaminovan! odev, ulo%íme ho do igelitového vrecka 

a odovzdáme lekárovi. 

Ak je pri vedomí upokojujeme ho, vy$etríme ho a sledujeme príznaky otravy. 
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Nikdy nevyvolávame vracanie. Nedávame jes& ani pi& (mô'e si vyplachova% ústa). 

Ak je postihnut!, ktor! po%il toxickú látku, pri vedomí, mô%eme mu poda& 

aktívne uhlie (Carbosorb). 

Privoláme lekársku pomoc. 

Urobíme proti$okové opatrenia. Upokojujeme a kontrolujeme %ivotné funkcie. 

Ak je v bezvedomí pod"a potreby resuscitáciu dychu a srdca. 

 

 

POHRYZNUTIE HADOM 

 

V na$ich podmienkach sa v prírode vyskytuje jedin! jedovat! had, vretenica 

k"ukatá, ktorej pohryznutie je zriedkavo smrte"né. Rizikom sú exotické hady, 

chované v teráriách (oby#ajne majú $pecifické antidotá). 

Príznaky:  ( dve bodné rany od hadích zubov, 

                   ( boles&, za#ervenanie, opuch, 

                   ( napínanie na vracanie, slinenie, potenie, 

                   ( poruchy zraku, 

                   ( poruchy d!chania, vedomia alebo krvného obehu. 

Upokojíme ho a vysvetlíme mu, %e si musí "ahnú& a #o najmenej sa h!ba&. 

Sprístupníme celú ranu (odstránime odev)  -  gumené rukavice. 

Ranu a jej okolie opláchneme #istou vodou a prilo%íme jednoduch! krycí 

obväz. Poranenú kon#atinu zafixujeme. 

Privoláme lekársku pomoc. 

Urobíme proti$okové opatrenia. Upokojujeme a kontrolujeme %ivotné funkcie. 
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