
Obecné zásady a cíle PP

1. Snažit se zachovat 

chladnou hlavu

2. Postupovat dle 

„zdravého“ rozumu 

3. …s použitím 

základních znalostí 

4. …a s omezenými 

prostředky

1. Vitální funkce

2. Omezit další možné 

škody

3. Neriskovat



Realita PP

 Adekvátní PP „na místě“ poskytována v 1/3 

situací …?!

 20% lidí, kteří v důsledku onemocnění či úrazu 

upadnou do bezvědomí, se udusí

 každý pátý zná telefonní čísla (155, 112)

150 Hasiči

155 Záchra0nná služba

158 Policie

156 Městská policie

112 SOSA
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Základní první pomoc

Zajištění dýchacích cest

Nepřímá masáž srdeční

Umělé dýchání z plic do plic

Zástava krvácení

Znehybnění, polohování

Protišoková opatření

KPR



Šok

= akutní stav postihující oběh 

1. Nedostatečná náplň krevního řečiště

2. Nedostatečná činnost srdce

3. Poruchy periferní cirkulace

 Nedostatečné zásobení tkání kyslíkem



Šok – PN opatření

eplo

icho

ekutiny

ransport + poloha !

išení bolesti

P.o. příjem tekutin NE

T5



Kolaps - synkopa

 krátkodobý stav nedostatečnosti oběhu

 příznaky spojené s hypoperfúzí mozku

 beze změn v mikrocirkulaci a vnitřním prostředí

 většinou benigní, rychle reverzibilní



Kolapsové stavy „benigní“

 vazovagální
 strach, menses, delší stání u vagotoniků

 bledost, opocení, zatmění před očima, pád

 z nedostatku tekutin
 horko, žízeň ev. v kombinaci s dalšími faktory

 ortostatický

 u asteniků, při th. Ca blokátory, po alkoholu (vazodilatace)

 nízký žilní návrat při přetlaku v hrudníku

 kašel, smích, zpěv, účelové chování (Valsalvův manévr)

Terapie: autotransfúzní poloha, chlad, tekutiny,     

pomalá vertikalizace



Krátkodobá zástava 

dechu 
„vyražený dech“

 Izolovaně bez jiných příznaků ji lze zaznamenat 
v souvislosti s tupým nárazem trupu postiženého na 
tvrdé podloží 

 Reflexní křeč dýchacích svalů  po nárazu

 Stav se obvykle do dvaceti vteřin upraví sám

 Při poskytování první pomoci postiženého posadíme, 
dovolíme jej opřít se rukama o podložku a případně lehce 
masírujeme jeho nadbřišek

 Pouze při neustupující křeči provedeme až několik úderů 
malíkovou hranou naší ruky mezi lopatky postiženého

http://priznaky.vitalion.cz/kratkodoba-zastava-dechu/



Dušení

 urgentní situace vyvolaná obstrukcí dýchacích cest

 v případě cizího tělesa nejčastěji při jídle

 nemocný propadá panice, svírá si hrdlo, mění barvu

 částečná obstrukce dýchacích cest – kašel, dechová tíseň, 

distanční zvukové fenomeny

 úplná obstrukce dýchacích cest – nemůže mluvit ani kašlat, 

rychle ztrácí vědomí

 základním opatřením je obnovení průchodnosti DC

 uvolnění dutiny ústní (včetně protéz),  hypofaryngu

 Gordonův, Heimlichův manévr, komprese hrudníku

 koniopunkce, koniotomie



Lehká vers. těžká obstrukce DC



Postup při obstrukci dýchacích cest



Gordonův manévr



Heimlichův manévr



Alergická reakce

 Polosed (ne u projevů šoku)

 Chlazení krku – zejména u poruch dýchání

 Epipen



Dechová tíseň u dětí

 alergie 

 cizí těleso

 epiglotitida

 laryngitida



Koniopunkce, koniotomie



Křečové stavy

1. Trvají většinou několik 

minut

2. Bránit poranění

3. Nic do úst

4. Průchodnost dýchacích 

cest



Úpal  „celkové přehřátí organismu“

Úžeh „sluneční přehřátí mozku“

 Do chládku

 Tekutiny

 Studené obklady

 Odborná pomoc



Uštknutí hadem

 Končetina níže

 Desinfekce, krytí

 Tlak  na okolí – elastická bandáž

 Škrtidlo ? (zachovat průtok tepnami !)

 Vždy ZS a/nebo transport do nemocnice


