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Druhy krvácení

� Krvácení kapilární
� Krvácení žilní
� Krvácení tepenné

Krvácení: děj, při kterém krev samovolně vytéká z narušených tkání a 
cév. Z toho plyne, že krvácení musíme dělit hned podle několika kritérií: 
typ poranění, místo poranění, a rozsah poranění. 



Krvácení kapilární

� Kdy se jedná o kapilární krvácení?
� odřeniny, píchnutí jehlou, říznutí nožem do 

prstu … drobné ranky, které trochu krvácí.
� Jsou poraněny jen nejmenší cévky a 

krvácení se samo rychle zastaví. Není 
povětšinou spojeno s nějakým větším 
úrazem.



Krvácení z nosu
(Epistaxis)

� Jeden z nejčastějších krvácivých stavů
� Příčiny:

� snížená srážlivost krve
� vysoký krevní tlak
� zlomenina spodiny lebeční

� Příznaky:
� masivní krvácení z nosu
� je-li příměs nažloutlé tekutiny, jde nejspíše o zlomeninu 

spodiny lebeční



Krvácení žilní
� Zde už může jít o poranění všech možných typů. 
� Důležité je však vědět, že krev vytékající z rány při tomto 

typu krvácení má tmavě červenou barvu a vytéká vcelku 
pomalu.

� Toto krvácení již vyžaduje ošetření (hlavně v závislosti na 
rozsahu). 

� Pokud se jedná o končetinu, je dobré ji dostat do polohy 
nad srdce kvůli snížení tlaku v končetině a poté ji 
obvážeme příslušným obvazem. Měli bychom mít na 
paměti, že jakákoliv dezinfekce nepatří přímo do rány, ale 
pouze do jejího okolí, protože jinak se bude poranění těžce 
hojit.



Krvácení tepenné
� Je nejzávažnějším typem krvácení, protože 

může velice rychle dojít k velkým ztrátám krve. 
� Krev je světle červená (barva krve však není 

rozhodující, při dušení může mít krev barvu 
tmavě červenou) a vystřikuje z rány, což může 
mít za následek šok*. 



� U tepenného krvácení musíme postupovat velice 
rychle. 
� Jako první stiskneme tlakový bod a pokud se jedná o 

končetinu snažíme se jí v rámci možností dostat nad 
srdce. 

� Těmito úkony by se nám mělo podařit dostatečně zmírnit 
intenzitu krvácení. 

� Dále začneme s přikládáním tlakového obvazu. Při 
správné aplikaci obvazu by se nám mělo podařit 
krvácení zastavit.

� Z poraněné tepny na krku, na paži nebo na stehně 
může zraněný vykrvácet během několika minut.
� V tomto případě prsty přímo stiskni krvácející ránu!!



Šokové stavy

� Šok: obecně je závažný život ohrožující 
stav, při kterém dochází k selhání 
krevního oběhu
� obranná reakce organismu, která snižuje 

prokrvení v oblasti břicha a podkoží 
stažením cév, a srdce zvyšuje svoji činnost. 

� Provází asi deset procent úrazů, u nichž 
bývá smrtelnou komplikací.



� Při šoku není organizmus schopen 
zásobovat tkáně kyslíkem a odvádět z nich 
toxické látky. 

� Trvá-li stav delší dobu, postižený umírá v 
důsledku selhání jednotlivých orgánů. 

� Šok může být ještě zhoršen strachem či 
bolestí, proto kdykoli se vyskytne riziko, že u 
postiženého nastane šok, může pomoci jeho 
uklidnění a pohodlné uložení.



Tlakové body 



Tlakový obvaz
� Tlakový obvaz se skládá ze 3 vrstev:

� Z vrstvy krycí: přikládá se přímo na ránu
� Z vrstvy tlakové: stlačuje cévu v ráně a zastavuje krvácení 
� Z vrstvy připevňovací: přitlačí obvaz k ráně 





DEFINICE
� je to soubor postupů k docílení co nejrychlejší 

obnovy dostatečného spontánního oběhu 
okysličené krve v organizmu při jeho zástavě



DĚLENÍ RESUSCITACE

1. Resuscitace laiky
2. Resuscitace zdravotníky či školenými 

zachránci
3. Resuscitace profesionální posádkou 

ZZS



KDY PROVÁDĚT RESUSCITACI?

� Zástava oběhu (a dechu) – příznaky:
1. bezvědomí
2. postižený nedýchá (lapavé dechy)
3. je bledý
4. rty, ušní boltce, špička nosu, nehtová lůžka 

jsou namodralá
5. nehmatný tep



RESUSCITACE LAIKY
- OBECNÝ POSTUP

1. Zjistíme, zda došlo k zástavě.
2. Zavoláme pomoc z okolí.
3. Položíme postiženého na záda na pevnou 

podložku.



4. Zprůchodníme dýchací 
cesty a zjistíme, zda 
postižený dýchá.

5. Voláme 155.
6. Zahajujeme nepřímou 

srdeční masáž



TECHNIKY STLAČOVÁNÍ

1. U dospělých



2. U dětí (1-8 let)

3. U novorozenců



ROZŠÍŘENÁ NEODKLADNÁ 
RESUSCITACE – PLICNÍ 

VENTILACE

Poměr 
stlačení : 
vdechům

Technika 
stlačování

Zahájení 
KPR

Dospělí 30:2 2 ruce 30 
stlačeními

Kojenci a 
děti 1 - 8 let 30:2 1 - 2 

ruce pozn. 1 5 vdechy

Novorozenci 3:1 2 prsty pozn. 
2 5 vdechy

Shrnutí rozdílů při rozšířené resuscitaci:



RESUSCITAČNÍ POMŮCKY



UKONČENÍ RESUSCITACE

� obnovení krevního oběhu a dýchání 
(objeví se známky života – kašlání, 
polykání, pohyb, otevření očí)

� předání pacienta ZZS
� úplné vyčerpání zachránce





KRYTÁ PORANĚNÍ BŘICHA
Příčiny: kop, pád, tlaková vlna (výbuch)
Příznaky: bolest břicha, zvracení, rozvoj šoku, hematom, tvrdé břicho
První pomoc: 
V bezvědomí- zotavovací poloha vždy ránou dolů
Při vědomí – úlevová poloha 
-snažit se co nejméně manipulovat
-protišoková opatření
-zákaz! Jíst, pít, kouřit, 
podávát léky, chladit břicho
- volání záchranné služby



Zotavovací
poloha



Úlevová poloha



Protišoková
poloha

PRAVIDLO 5 T
Tišení bolesti = správné ošetření poranění, fixování zlomenin, chlazení 
popálenin…NEDÁVÁME TIŠÍCÍ LÉKY
Teplo = udržení tepelného komfortu (zima x léto) - nejlepší je využít 
izotermickou folii
Tekutiny = tlumení pocitu žízně (otírání vlhkým kapesníkem) nedáváme nic 
ústy - vyvoláme zvracení
Ticho = relativní klid, psychologické působení, uklidnění postiženého, 
nastalou situaci nenadhodnocujeme ale ani nepodhodnocujeme
Transport = nejlépe sanitkou, netransportujeme pacienta nikdy sami – možné 
zhoršení stavu, eventuelně smrt



OTEVŘENÁ PORANĚNÍ BŘICHA
Příčiny: bodná rána, řezná rána, střelná rána, pád na ostrý předmět, autonehody
Příznaky: rána na břiše, šok, cizí těleso v břiše,
První pomoc:
-do polohy na záda, lépe na bok ale s přístupem k břichu
-1. Masivní krvácení- silná odsávací vrstva – přitlačit
-2. Mírné krvácení – stačí sterilní krytí
-3. Výhřez orgánů – nedotýkat se! Sterilně krýt ( vhodné je krytí namočit do čisté 
vody, udržovat vlhké)
-cizí tělesa nevytahujeme!
-cizí těleso fixujeme v břišní stěně a sterilně obkládáme
- protišoková opatření
-volání záchranné služby



Úlevová poloha



KRYTÁ PORANĚNÍ HRUDNÍKU
Příčiny: tupý úder, tlak na hrudní stěnu – zmáčknutí, přejetí, 

výbuch
Příznaky: dušnost, bolest hrudníku, modrofialové zabarvení 

nejdříve okrajových částí těla- prsty, kašlání krve, při rozsáhlých 
zlomeninách žeber – propadlý hrudník

První pomoc: 
V bezvědomí: -zotavovací poloha

-popřípadě resuscitace
-protišoková opatření
-kontrola životních funkcí
-volání záchranné služby

Při vědomí: - polosed s fixací rukou za zády a fixací nohou (pokud 
lehnout jedině na bok- rána směrem dolů; s dechovými 
potížemi nikdy! Na záda!)

-podpůrné dýchání
- protišoková opatření
-přikládat studené obklady
-volání záchranné služby



a) Otřes hrudníku – otřesení bez poškození 
měkkých tkání, častý „vyražený dech“, při 
těžkém otřesu bezvědomí

b) Zhmoždění hrudníku - těžké poškození hrudní 
stěny, pohmoždění svalstva, zlomeniny žeber, 
častý rozvoj šoku

c) Stlačení hrudníku – nejtěžší zranění, z důvodu 
rozsáhlého vnitřního krvácení rychlý rozvoj 
šoku, vykašlávání krve, bezvědomí až zástava 
životních funkcí

d) Zavřený pneumotorax – kolaps plíce v 
důsledku porušení plicní stěny například 
zlomeným žebrem, postižený udává ztížené 
dýchání, může být cyanotický (promodrává na 
rtech, uších, nose, nehtových lůžkách)



Zotavovací 
poloha



Otevřená poranění hrudníku

Pneumotorax
(otevřený X tenzní)



PNEUMOTORAX OTEVŘENÝ
Příznaky: otevřené poranění, dušnost, zrychlené mělké dýchání, rozvoj šoku

Rána při nadechnutí vtahuje do hrudníku vzduch, při výdechu může vzduch 
unikat ranou ven.
Z rány „probublává“ zpěněná krev -> slyšet syčení
První pomoc: 
-poloha v polosedě
-okamžité uzavření otvoru  -> neprodyšný obvaz – krycí vrstva, přes ni igelit, větší než 
krycí vrstva, přilepit ze všech stran lepenkou aby vzduch nemohl unikat
-protišoková opatření
-při poruchách dechu – podpůrné dýchání
-cizí těleso nevyndávat





OTŘES MOZKU

� Mozek je v lebeční kosti obklopen tekutinou, 
která při nárazech do hlavy plní funkci 
nárazníku. Při násilí působícím na hlavu, 
například při pádu nebo tvrdém úderu do hlavy, 
mozek narazí na lebeční kost. Podle intenzity 
nárazu může dojít k více či méně těžkému 
poranění mozku. „Nejlehčí“ a nejčastější formou 
poranění hlavy je otřes mozku.



příznaky
� Postižený ztrácí vědomí, ale zpravidla 

jen na několik vteřin nebo minut 
(zachránce si toho často ani 
nepovšimne) a pak se u něj projevují 
charakteristické příznaky otřesu mozku:

- závratě
- bolesti hlavy
- výpadky paměti (nepamatuje si nehodu)
- nevolnost a zvracení



opatření
� při poranění hlavy není možné posoudit situaci 

uvnitř lebky mimo nemocnici (při nehodě 
mohlo např. dojít ke krvácení do mozku, které 
po určité době vede k opětovné ztrátě 
vědomí), a proto je nutné, aby postižený 
v klidu ležel

� postiženému podložte hlavu a nespouštějte ho 
z očí

� postiženého pokud možno nenechávejte o 
samotě

� zavolejte záchrannou službu

!!! Při otřesu mozku může ke zvracení dojít i s určitým časovým 
zpožděním. Především děti by měly být po nehodě delší dobu sledovány.!!!



� Zlomenina lebky: při fraktuře lebky 
je zraněný v bezvědomí. Někdy má 
křeče. V oblasti lebeční klenby se 
v tomto případě obvykle nachází 
otevřená rána, někdy z ní vyhřezá i 
mozková kůra.

� Zlomenina spodiny lebeční: 
zlomenina spodiny lebeční se dá 
rozpoznat podle lehkého krvácení 
z nosu, úst nebo uší, které je často 
vodnaté. Později se projeví 
charakteristické krevní podlitiny pod 
očima. I v případě fraktury spodiny 
lebeční je postižený často 
v bezvědomí.

ZLOMENINA LEBKY



opatření
� stejné kroky, jako při bezvědomí – kontrola 

dechu, stabilizovaná poloha na boku
� při zlomenině spodiny lebeční postiženého 

položte tak, aby krev tekoucí z nosu, úst 
nebo uší mohla volně odtékat

� okamžitě přivolejte záchrannou službu
� vnější rány na hlavě ošetřete sterilním 

obvazem
� postiženého teple přikryjte a nespouštějte 

z očí
!!! Při těžkém poranění hlavy musíte vždy počítat s poruchami dýchání a 
oběhového systému.!!!



KRVÁCENÍ V OBLIČEJI, ÚSTECH A 
HRTNU

• Při masivním krvácení v obličeji, z úst nebo nosu, ale 
také při zlomeninách dolní čelisti (ať už s krvácením nebo 
bez) má život zachraňující význam poloha na břiše. Pokud 
by krev vtékala do úst a hrdla a srazila se tam, mohl by se 
postižený udusit.



� Při masivním krvácení v obličeji, z úst 
nebo nosu, ale také při zlomeninách 
dolní čelisti (ať už s krvácením nebo 
bez) má život zachraňující význam 
poloha na břiše. Pokud by krev vtékala 
do úst a hrdla a srazila se tam, mohl by 
se postižený udusit.



opatření

� postiženého položte na břicho, hlava je 
položena čelem na zkřížených rukou, 
takže krev může odtékat

� postiženého přikryjte a pečujte o něj
� dbejte na to, aby dýchací cesty zůstaly 

průchodné
� přivolejte záchrannou službu



PORANĚNÍ PÁTEŘE A MÍCHY

� Pády z výšky, skoky po hlavě do mělké vody 
nebo nehody při jízdě na motocyklu či mopedu 
– to jsou typické situace, při nichž může dojít 
ke zlomenině páteře. 

� V páteřním kanálu se nachází mícha 
s důležitým nervovým propojením mezi 
mozkem a různými částmi těla a orgány. 

� Je-li při zlomení páteře poškozena mícha, pak 
může dojít k obávanému příčnému ochrnutí, 
při němž ochrne oblast těla od místa zlomení 
směrem dolů. Nemusí však k tomu dojít vždy, 
stává se to asi v každém pátém případě.



příznaky
� má-li postižený po nehodě, při níž mohlo dojít k poškození 

páteře, bolesti zad a jen těžko pohybuje jednotlivými 
částmi těla, pak je třeba myslet na zlomeninu páteře

� je-li postižená mícha, lze zjistit na horních a dolních 
končetinách příznaky ochrnutí

� je-li postižený v bezvědomí, musíme poranění páteře 
usuzovat jen ze situace na místě nehody



opatření
� není-li v ohrožení 

života, ponechejte 
postiženého v jeho 
původní poloze a 
zbytečně s ním 
nehýbejte (zdravotnická 
služba k tomu má 
prostředky)

� okamžitě volejte 
záchrannou službu

� postiženého přikryjte a 
pečujte o něj



� jsou-li vitální funkce ohroženy z důvodu 
bezvědomí, zástavy dechu nebo kolapsu 
oběhového systému, musíte provést okamžitá 
opatření k záchraně života-stabilizovaná poloha 
na břichu, umělé dýchání atd.

� když už musíme postiženého přenášet, tak 
minimálně v 5 a na tvrdé podložce v poloze na 
břiše s podloženým čelem, rameny a pánví

� krční páteř fixujeme krčním límcem





� dušení je život 
ohrožující stav, ke 
kterému dochází 
vlivem nedostatku 
přísunu kyslíku do těla

� většinou je způsobeno 
sníženým množstvím 
vdechovaného 
kyslíku, překážkou v 
dýchání nebo 
poraněním dýchacího 
systému



PŘÍČINY DUŠENÍ, DĚLENÍ

q Stavy ovlivňující dýchací cesty a plíce:
� ucpání dýchacích cest, kvůli zapadlému kořenu 

jazyka při bezvědomí
� přítomnost cizích látek a předmětů v dýchacích 

cestách
� otoky v hrdle po opaření, infekci nebo žihadle
� stlačení průdušnice způsobené škrcením
� stlačení hrudníku při zasypání nebo tlačení v davu
� poranění plic, poranění hrudní stěny
� záchvaty bránící normálnímu dýchání



q Stavy ovlivňující mozek a nervy řídící 
dýchání:
-poranění hlavy (těžký otřes mozku)
-otravy (nejčastěji prostá opilost nebo otrava 
léky)

-ochrnutí způsobené mozkovou mrtvicí nebo 
poraněním míchy

-poranění elektrickým proudem.
-a mnoho dalších příčin. Bezvědomý je vždy 
ohrožen udušením



q Stavy ovlivňující množství kyslíku v krvi:
- nedostatečné množství kyslíku ve vzduchu 

(šachty, zakouřené prostředí, vrcholy 
velehor)

- prudké změny atmosférického tlaku (ve 
velkých výškách v letadle, při potápění ve 
velkých hloubkách)



q Stavy bránící využití kyslíku v krvi:
- otrava plyny vznikajícími při hoření (např. 
oxidem uhelnatým)

- otrava kyanidem



PŘÍZNAKY
� potíže při dýchání, prohloubení a zrychlení 

dechu
� hlučné dýchání jako je chrápání, bublání
� postižený může mít i pěnu u úst
� postiženému modrá obličej, rty i lůžka pod 

nehty
� postižený může být zmatený
� snižuje se schopnost reakce
� při nedostatku kyslíku může postižený 

upadnout do bezvědomí
� následně může dojít k zástavě dechu



PRVNÍ POMOC PŘI DUŠENÍ
1. zajistit průchodnost 

dýchacích cest u 
postiženého

2. zajistit mu dostatečný přísun 
čerstvého vzduchu

3. u postiženého v bezvědomí 
opět zajisti průchodnost 
dýchacích cest zakloněním 
hlavy a zvednutím brady

4. zkontroluj dýchání a je-li vše 
v pořádku a postižený 
dostatečně dýchá a již 
nevykazuje známky dušení, 
ulož jej do zotavovací polohy

5. v případě, že postižený 
nedýchá, začni s resuscitací

6. zavolej zdravotnickou pomoc



7. pokus se mu pomoct tento předmět 
vypudit ven z jeho dýchacích cest

8. podporuj ho v kašli
9. není-li předmět příliš hluboko, mělo 

by stačit 5x postiženého udeřit 
otevřenou dlaní do zad mezi lopatky, 
postižený je mírně předkloněn

10. u kojenců do jednoho roku života si 
polož miminko na předloktí své ruky 
a hlavou dolů, ústa miminka měj 
mezi palcem a ukazováčkem své 
ruky a opatrně s citem proveď 5 
úderů mezi lopatky miminka

11. pokud postižený vdechl nějaký cizí 
předmět, je v bezvědomí a ani po 
uvolnění dýchacích cest nedýchá, 
zavolej na číslo 155 - zdravotnickou 
pomoc

12. začni ihned postiženého resuscitovat
13. dále již pokračuj podle pravidel 

resuscitace; pokud se ti ale nepodaří 
uvolnit dýchací cesty, prováděj 
pouze masáž srdce





TYPY ZLOMENIN
� zlomenina vrbového 

proutku
� únavové zlomeniny
� uzavřené zlomeniny 
� otevřené zlomeniny
� zlomeniny páteře a 

obratlů
� fraktura lebky   



� zlomenina vrbového proutku = nedochází k 
poruše okostice

� únavové zlomeniny =zlomeniny při velké zátěži
� uzavřené zlomeniny = není vidět, bolí při dotyku
� otevřené zlomeniny = dochází k protržení kůže, 

krvácení
� zlomenina páteře a obratlů = pokud pacient necítí 

končetiny - podezření na poranění míchy
� fraktura lebky = možnost krvácení a bezvědomí



PRVNÍ POMOC PŘI ZLOMENINĚ
� nikdy nevracíme kost 

do správné polohy
� nejprve ošetříme 

krvácení, pak až 
zlomeninu

� je nutné znehybnit 
klouby na koncích 
končetiny

� požijeme vhodnou 
dlahu

� zavoláme 155 nebo 
odvezeme zraněného 
do nemocnice





� Popáleniny jsou typem poranění tkáně 
či kůže způsobeného teplem, elektřinou, 
chemickým látkami, třením nebo 
ozářením



Stupně popálení
Určení hloubky poškození:
� I. stupeň (epidermální) kůže je 

zarudlá a silně pálí. Hojí se vcelku 
rychle - řádově dny.

� II. stupeň (dermální)  tvoří se puchýře 
vyplněné plazmou, které silně bolí. Je 
to nejbolestivější stupeň, protože 
dochází k poškození podkoží. Hojí se 
několik týdnů.

� III. stupeň (subdermální)  nejhlubší. 
Dochází k odumření tkáně 
(zuhelnatění), je méně bolestivější než 
druhý stupeň, protože došlo ke zničení 
receptorů vnímajících bolest. Často je 
nutná transplantace kůže. Zůstávají 
jizvy, hojí se měsíce.

Pozn.: Někdy bývají popáleniny děleny 
do 4 stupňů, kde 3. je kombinací 
puchýřů a začínající nekrózy a 4. je 
naprosté zničení tkáně.



První pomoc
� Poskytnutí PP

Záchranná akce u život ohrožujícího 
popálení musí být zahájena co nejrychleji, 
aby se zvýšila šance postiženého na 
přežití s co nejmenšími následky.

Konkrétní zákrok závisí na typu 
popáleniny. U kteréhokoli popálení je 
nutno neprodleně:
- zastavit proces způsobující popáleninu
- udržet dýchací cesty zraněného 
průchodné
- zabezpečit dýchání
- obnovit přiměřený krevní oběh
- asepticky ošetřit popálené plochy

� Technická PP
- zabránit dalšímu působení tepla
- odstranění z dosahu horkého předmětu 
event. vynesení z hořícího prostředí
- svlečení horkého, mokrého, event. 
hořícího oděvu, snímáme prstýnky, 
šperky z popálených ploch





DĚLENÍ OMRZLIN
� 1. stupeň - kůže je 

voskově bílá či 
nafialovělá, chladná 
a necitlivá. Postižený 
má v místě pocit 
svírání, při 
oteplování palčivě 
píchá. Takto vypadá 
na místě nehody 
každá omrzlina!



� 2. stupeň - kůže je 
bílá až žlutá, mohou 
se tvořit puchýře, je 
přechodným stadiem 
mezi vratným 
poškozením při první 
stupni a nevratným 
poškozením při třetím 
stupni. V místě 
omrznutí dochází ke 
ztrátě citlivosti.



� 3. stupeň - tvrdá 
"vosková" kůže, 
nebolestivá ložiska, po 
několika dnech 
projevuje zčernáním a 
úplným ztvrdnutím 
postižené části těla -
dochází k odumření 
tkáně. Pokud by bylo 
působení mrazu 
vystaveno celé tělo, 
dojde k jeho třasu a 
nakonec upadne 
organismus 
do šoku a umírá.



PŘÍČINY TVORBY OMRZLIN
� ztráta tepla a k prochladnutí organismu
� nižší teplota okolí než je teplota organismu (u člověka pod 

15 °C, ale většinou musí být mnohem nižší, a to pod 4 °C)
� v některých případech nedostatečné prokrvení tkáně 

(vrozené/navozeno uměle – léky), cukrovka, nebo 
nevhodné (těsné) oblečení



PRVNÍ POMOC

1. Zabránit dalšímu ochlazování - přesunout 
postiženého do v závětří či vlahé místnosti, 
pomalu ho zahřívat (horkými nápoji, teplou lázní,..) 
- nesmí však působit bolest! Lehké omrzliny se 
léčí postupnou aklimatizací, pozvolným ohříváním 
či vložením končetiny do vlažné vody.

2. Pokus o mechanické prokrvení ložisek 
(masírování okolí omrzlin).

3. Improvizované zahřátí ložisek (např. vložení 
omrzlých prstů do podpaží atd.)

4. Dle rozsahu a hloubky sterilně kryjeme, fixujeme a 
zajistíme odborné ošetření.



� Nikdy omrzliny netřeme sněhem (další 
traumatizace), ani jiným materiálem (hrozí 
zanesení infekce)

� Puchýře nikdy neotvíráme, chráníme je před 
protržením.

� Rozhodně se nedoporučuje postižená místa 
vkládat ke zdroji silného sálavého tepla jako 
je oheň,kamna, ohřívací polštářky nebo fén. Na 
necitlivé kůži totiž snadno vznikají 
hluboké popáleniny.





� K úrazu el. proudem dochází při průchodu 
nadměrného elektrického proudu tkáněmi 
živých organismů včetně lidí a zvířat

� Rozhodující faktory: 
� Velikost proudu
� Druh proudu (střídavý nebo stejnosměrný proud) 
� Frekvence
� Cesta proudu tělem
� Doba působení proudu



PRVNÍ POMOC PŘI PORANĚNÍ EL. 
PROUDEM

� U úrazu el. proudem je nutné více než kde jinde 
klást důraz na bezpečnost a odstranění rizika pro 
zachránce!
� Voláme číslo 155
� Vypneme proud. Nikdy to však neprovádíme u úrazu 

proudem o vysokém napětí.
� Pokud je postižený při vědomí posadíme jej do polohy 

v polosedě, trvale jej sledujeme, komunikujeme a 
jakoukoliv změnu hlásíme na tísňovou linku

� Pokud je v bezvědomí a dýchá, dáme jej do polohy na 
zádech se zakloněnou hlavou a sledujeme ho

� Pokud nedýchá, zahájíme neodkladnou resuscitaci 



RIZIKA

� Dráždivé účinky (křeče, poruchy srdečního rytmu)
� Tepelné účinky (popáleniny)



PORANĚNÍ BLESKEM
• Zasažení bleskem jako typ poranění el. proudem 
je odlišné od úrazu běžným proudem. 
• Může být přímý, nebo zprostředkovaný přes jiné 
vodiče, déšť, vlhkou půdu atd.



� Vliv na krevní oběh
� u třetiny poraněných způsobuje náhlou zástavu 

srdečního rytmu
� Vliv na dýchání

� časté zhmoždění plic pneumotoraxem
� Vliv na nervový systém

� nervová tkáň bývá často poškozena vzhledem 
ke své velké vodivosti

� Vliv na kůži
� vznikají popáleniny všech stupňů



PRVNÍ POMOC PŘI ZÁSAHU 
BLESKEM

� Voláme číslo 155
� Resuscitujeme do příjezdu záchranné služby





PORVCHOVÁ PORANĚNÍ OKA
� Cizí tělísko: nejběžnější, zanedbání 

může vést k rohovkovému vředu
� Ošetření:

○ Řekneme poraněnému aby si nemnul oči.
○ Palcem a ukazovákem rozevřeme víčka a 

prohlédneme spojivkový vak.
○ Horní víčko prohlédneme tak, že ho uchopíme 

za řasy, stáhneme lehce dolů, a přes přiložený 
palec druhé ruky víčko obrátíme nahoru.

○ Tělísko odstraníme STERILNÍM smotkem 
vlhké vaty nebo okrajem kapesníku. 



� Oděrka rohovky: běžná, způsobuje větší 
bolest, vnímáno jako cizí tělísko pod okem
� Ošetření:

○ Oko vykapeme antibiotickými kapkami; při větším 
poranění použijeme obvaz, který zajistí oku klid 

○ Rychle vyhledáme očního lékaře.
� Zhmoždění očního bulbu: závažný úraz, 

který bývá provázen krvácením pod spojivky 
či oděrkou rohovky. Někdy může zraněný 
vidět hladinku. 
� Ošetření:

○ Oko nevyplachujeme, pouze zakryjeme čistým 
obvazem a ihned vyhledáme očního lékaře! 



PRONIKAJÍCÍ PORANĚNÍ OKA

� Vznikají ostrým nebo 
prudce letícím tělesem, 
který uvízne v oku. 

� Nepokoušíme se 
odstraňovat.
� Ošetření:

○ Oko kryjeme a postiženého 
doprovodíme do oční 
ambulance.



PORANĚNÍ OKA CHEMIKÁLIEMI

� Poleptání oka: působí kyseliny a zásady 
které pronikly do oka, míra poškození oka 
závisí na druhu látky, její koncentraci, 
množství, délce působení a teplotě.
� Ošetření: 

○ Velmi důležitý je včasný výplach oka(10-
20minut). Kyseliny jdou výplachem odstranit 
velmi dobře, louhy o poznání hůře, jeho účinek 
je dlouhodobý a skutečný rozsah poškození se 
objeví až po pár dnech.



PORANĚNÍ UCHA
� Poranění boltce

� Pozorujeme zhmoždění, tržné rány,otok, ztrátová 
poranění.

� Ošetření:
○ zjevné rány sterilně zakryjeme.
○ Zajistit transport do zdravotnického zařízení.

� Poranění zevního zvukovodu
� Může být způsobeno pádem na předmět, 

Pozorujeme krvácení, viditelný cizí předmět
� Ošetření:

○ Předmět z rány nevytahujeme.
○ Sterilně zakryjeme okolí poranění.
○ Pokud je postižený v bezvědomí, je třeba jej uložit do 

polohy na boku, a to na krvácející straně.



PORANĚNÍ NOSU

� Poranění měkkých 
částí a nosní kostry:
� Pozorujeme otok, 

krvácení a deformaci.
� Ošetření:

○ zajistit dýchání –
předklon hlavy 

○ krýt krvácení
○ provádět protišoková

opatření



PORANĚNÍ DUTINY ÚSTNÍ
� Krvácení z dutiny ústní

� pozorujeme krvácení, někdy ztrátu zubů
� Ošetření: 

○ Nenecháme zraněného polykat krev
○ jedná- li se o rozsáhlé poranění, zajistíme 

průchodnost dýchacích cest 
○ přiložíme na zraněné místo sterilní obvaz 
○ při vylomení zubu vložíme do zubního lůžka 

sterilní tampon a i s uschovaným zubem 
vyhledáme odbornou pomoc (zub může být 
navrácen)





PRŮJEM A ZVRACENÍ
� v případě, že průjem není doprovázen 

zvracením nebo jinými příznaky –
podáváme „živočišné uhlí“

� v případě, že je průjem doprovázen 
zvracením, jsou preferovány jiné metody
lékařská pomoc je nezbytná, když:
� pokud jsou bolesti břicha silné, může jít o zánět 

slepého střeva 
� v případě bolesti hlavy může jít o zápal 

mozkových blan
� ve stolici je čerstvá krev – může jít o zauzlení 

střev



Co je možné udělat doma, když 
se nejedná o žádný ze zmíněných 

případů
� zvýšit příjem tekutin –

nejlépe slabý černý čaj 
nebo neperlivé minerálky

� změnit stravu – v případě 
nechuti se do jídla nenutit, 
jinak je vhodné suché 
pečivo, třeba rohlík nebo 
veka. Dále vařená rýže 
nebo brambory, nebo 
banán či loupané jablko

� v případě kojenců by se 
kojení nemělo přerušovat, 
ovšem je též možné 
přidávat tekutiny ve formě 
slabého čaj



KŘEČE
� mohou být způsobeny dehydratací, nedostatkem minerálů, 

nebo přetížením svalů
� často se vyskytují třeba při křečových žilách
� jak postupovat při křečích:

� je potřeba dodržovat pitný režim(nápoj obsahující hroznový cukr)
� doplňovat minerály – hořčík, sodík a draslík
� podávat hořčík v případě sportu až po skončení sport. aktivity 

(negativně ovlivňuje výkon)
� sodík je v kuchyňské soli, draslík např. v grapefruitu a hořčík se 

podává v tabletách



BOLESTI BŘICHA
� mírné bolesti břicha se mohou vyskytnout 

bez nemoci v pozadí, třeba po těžkém jídle
� výraznější bolesti břicha mohou být 

doprovodem nemoci, třeba průjmu 
� pokud se nejedná o vážnou nemoc:

� je vhodné se vyhnout stresu (vede k žaludečním 
vředům)

� vyhněte se tučnému, smaženému jídlu, při 
opakovaných bolestech sledujte jídelníček a 
pokuste se zjistit, co vám je způsobuje

� dostatek ovoce a zeleniny je též důležitý 





POHMOŽDĚNÍ KLOUBU
� Příznaky:

� bolest, okamžitá, veliká, postupně 
ustupující, vlivem otoku, krevního výronu se 
postupně může zvětšovat

� hybnost nemusí být (podle stupně 
poškození) zpočátku omezena



POSTUP PŘI OŠETŘENÍ

� postiženého uložíme do pohodlné 
polohy

� pohmožděný kloub znehybníme a 
popřípadě ošetříme povrchová poranění

� poraněný kloub je vhodné i chladit, 
snižuje se tak bolestivost

� postiženého člověka dopravíme do 
místa odborného ošetření (chirurgické 
ambulance)



PODVRKNUTÍ

� Příznaky:
� bolest a pohmatová 

citlivost v okolí kloubu 
zvyšující se pohybem

� otok v okolí kloubu s 
následnými 
modřinami



POSTUP PŘI OŠETŘENÍ
1. postiženého ponecháme v klidu a poraněnou 

končetinu znehybníme v poloze, která je pro něho 
nejpohodlnější

2. obnažte kloub a (jedná-li se o čerstvé podvrtnutí) 
šetrně ho stlačujeme sáčkem s ledem nebo 
studenou vodou, tak aby došlo ke zmírnění otoku, 
podkožního krevního výronu a bolesti

3. poraněnou část stáhneme elastickým obinadlem tak
4. poraněnou končetinu uložíme do zvýšené polohy
5. dopravíme poraněného k odbornému ošetření



VYKLOUBENÍ
� Příznaky:

� obvykle velmi silná bolest v oblasti kloubu, 
mnohdy i pocit celkové nevolnosti

� neschopnost pohybu poraněné části, kloub je v 
"zaklíněné" poloze

� deformace poraněného kloubu



POSTUP PŘI OŠETŘENÍ
1. postiženého posadíme a podložíme mu končetinu 

(musí se cítit příjemně)
2. končetinu znehybníme za pomoci měkkého 

vypodložení, obvazu nebo dlah
3. neodkladně zajistíme odbornou zdravotnickou 

pomoc
4. rozhodujícím faktorem pro plné uzdravení je 

včasnost ošetření na odborném pracovišti, protože 
v místě vykloubení dochází k pohmoždění tkáně a 
otoku

5. vykloubenou kost se nikdy nesnažíme vrátit do 
normální polohy, hrozí nebezpečí, že můžeme 
způsobit další poranění okolních tkání, cév a 
nervů





Příčiny

v rychlý a nečekaný pohyb
v nedostatečné zahřátí (rozcvičení) před 

dynamickou zátěží
v poměrně častá komplikace 

u rychlostních sportovců



Natažení svalu

v náhlá a ostrá bolest, nebo pohmatová 
citlivost v místech poranění, která 
vyzařuje do okolí a může způsobit 
ztuhnutí nebo křeč poraněné oblasti

v otok poraněného místa



Postup při ošetření
v nejprve pohmatem zjistíme závažnost poranění
v postiženou část těla umístíme do pro pacienta 

pohodlné klidové polohy
v na poraněné místo přiložíme vak s ledem nebo 

studenou vodou a ochlazujeme poranění tak, 
abychom pacientovi nezpůsobovali další potíže 
podchlazením dané části těla

v poraněnou část můžeme v případě zjištění otoku 
stáhnou elastickým obinadlem tak, abychom 
umožnili normální pohyb krve v cévách

v poraněnou končetinu umístíme do zvýšené polohy



Svalová křeč



Příznaky
v silná až krutá bolest postižené oblasti
v pocit ztuhlosti nebo stažení postižených svalů

Postup při ošetření
vúlevu přináší napnutí stažených svalů
v postižené svalstvo napněte a šetrně 
promasírujte
vdůležité je i doplnění chybějících tekutin 
pomocí minerálních vod s obsahem minerálů 
a solí



Ošetření různých typů křečí
v křeč stehenního svalstva

Při křeči svalů na zadní straně stehna nejprve napněte dolní 
končetinu postiženého v kolenním kloubu. Jednu ruku položíme 
pod patu postižené končetiny a zvedneme ji, druhou rukou 
stlačujte koleno. Postižené místo posléze šetrně masírujeme.

v křeč lýtkových svalů
Dolní končetinu postiženého napneme v kolenním kloubu a 
šetrně ji napínáme směrem k holení kosti. Postižené místo 
následně šetrně promasírujeme.

v křeč svalů na noze
Vypneme prsty na noze postiženého a vyzveme ho, aby se 
postavil na bříško pod palcem nohy. Postižené svaly šetrně 
promasírujeme.

v křeč svalů na ruce
Šetrně, ale pevně vypneme prsty a postižené svaly jemně 
promasírujeme.



Ošetření svalové křeče
This image cannot currently be 
displayed.

This image cannot currently be 
displayed.
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This image cannot currently be 
displayed.


