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Základní neodkladná resuscitace 

Základní neodkladná resuscitace je soubor na sebe navazujících úkonů, které slouží k obnově 
oběhu okysličené krve u osoby postižené náhlou zástavou krevního oběhu (zastavení srdce a 
dýchání). Cílem je uchránit mozek a srdce před nezvratným poškozením. 

Nejčastější příčinou náhlé zástavy oběhu je onemocnění srdce (dospělý člověk). U dětí je 
nejčastější příčinou zástavy oběhu dušení (obstrukce (ucpání) dýchacích cest cizím tělesem). 

Pokud je příčinou zástavy oběhu trauma (úraz), myslete na možné poranění krční páteře a 
vždy opatrně manipulujte s postiženým.  Zastavte velké krvácení a poté začněte provádět 
masáž srdce a umělé dýchaní. 

Každý člověk bez rozdílu je povinný poskytnout první pomoc. A vše, co je potřeba jsou Vaše 
dvě ruce! 

Vždy musíme myslet na vlastní bezpečnost!!! 

Úkony základní neodkladné resuscitace – dospělá osoba: 

 Zhodnocení vědomí – oslovení postiženého, zatřesení ramenem 

 Poloha postiženého (na zádech, tvrdá podložka) 

 Zhodnocení dýchání – zprůchodnění dýchacích cest záklonem hlavy, dýchá x nedýchá, 
nebo nedýchá normálně (lapavé dechy, chrčení,...) – vidím, cítím, slyším 

 Přivolání pomoci – kolemjdoucí, kamarád, učitel, … a kontaktovat telefonicky linku 
155 (ve specifických situacích 112), přinést AED, pokud je k dispozici 

 Nepřímá srdeční masáž a umělé dýchání v poměru 30:2 (30x stlačit hrudník, 2x 
vdechnout)Umělé dýchání – není potřeba, pokud zachránce odmítá
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Kontrola vědomí – hlasitě oslovte postiženého a 
jemně jím zatřeste 

 
• Volejte 155 
• Neustále kontrolujte, zda 

dýchá normálně 

Pokud nereaguje zprůchodněte dýchací cesty a 
zkontrolujte dýchání 

 

Pokud normálně 
dýchá 

Pokud nedýchá normálně 
nebo nedýchá vůbec 

Volejte 155 a přineste AED (pokud 
je k dispozici) 

 

OKAMŽITE zahajte resuscitaci!!! 
KPR 30:2 

• Položte svoje ruce na střed hrudníku 
postiženého a proveďte 30 stlačení 
hrudníku 

• Hrudník stlačujte do hloubky  5-6 cm 
s frekvencí 100-120/min 

• Obemkněte svými rty ústa postiženého 
a plynule do nich vdechujte  

• Po 2 vdeších pokračujte v srdeční 
masáži 
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Základní neodkladná resuscitace u dětí 

 Zhodnocení vědomí u dítěte – oslovení dítěte, zatřesení ramenem – u větších dětí, 
stimulace dotykem (ručičky, nožičky, zádíčka )- kojenec, novorozenec 

 Poloha dítěte (na zádech, tvrdá podložka) 

 Zhodnocení dýchání – zprůchodnění dýchacích cest záklonem hlavy, dýchá x nedýchá, 
nebo nedýchá normálně (lapavé dechy, chrčení,...) –u dětí do jednoho roku 
NEZAKLÁNĚT hlavu, jen vypodložit pod ramena, podložka cca 2cm!!! 

 Přivolání pomoci – kolemjdoucí, kamarád, učitel, … a kontaktovat telefonicky 155 (ve 
specifických situacích 112), přinést AED, pokud je k dispozici 

 Pokud dítě nedýchá, nutno nejdřív 5 úvodních vdechů 

 Nepřímá srdeční masáž a umělé dýchání v poměru 30:2 (30x stlačit hrudník, 2x 
vdechnout)U malých dětí cca do 1 roku masáž srdce 2 prsty, od jednoho roku jednou 

rukou
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Kontrola vědomí – hlasitě oslovte postiženého a 
jemně ním zatřeste, stimulace dotykem 

• Volejte 155 
• Neustále kontrolujte, zda 

dýchá normálně 

Pokud nereaguje zprůchodněte dýchací cesty 
(záklon hlavy, podložení ramen), zkontrolujte 

dýchaní 

 

Pokud normálně 
dýchá 

Pokud nedýchá normálně 
nebo nedýchá vůbec 

OKAMŽITE zahajte resuscitaci!!! 

KPR 30:2 

• Začni 5 umělých vdechů 
• Položte svoje ruce/jednu ruku na střed 

hrudníku postiženého a proveďte 30 
stlačení hrudníku 

• Hrudník stlačujte do 1/3 předozadního 
rozměru hrudníku s frekvencí kolem 
120/min 

• Obemkněte svými rty ústa postiženého a 
plynule do nich vdechujte  

• Po 2 vdeších pokračujte v srdeční masáži 

 

Po 1 minutě KPR volejte 155 a přineste 
AED (pokud je k dispozici) 
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Specifické situace v kardiopulmonální resuscitaci: 

 Tonutí, dušení     
o  vyčistíme dutinu ústní 
o resuscitaci zahájíme 5-ti umělými vdechy  
o  pokračujeme poměrem stlačení hrudníku a umělých vdechů 30:2 
o  před nalepením AED elektrod je nutné osušit hrudník 

 Těhotná žena, vyšší stadium těhotenství  
o  podložit pravý bok cca 30°, nebo rukama odtlačovat dělohu doleva, 

poté provádět KPR 
 

 

Popáleniny a poleptání 

 Myslet na vlastní bezpečnost 

 Cílem první pomoci je snížit účinek tepla nebo chemikálie – odstranit oblečení, ale ne 
násilím, sundat řetízky, náramky, prsteny 

 Okamžitě chladit studenou vodou 10-20 min – ne velké plochy, ne celé tělo (riziko 
podchlazení, nutno udržovat teplo) 

 Sterilní krytí, které je nutno zvlhčit 

 Další opatření: komunikace a uklidnění postiženého, zajistit tepelný komfort-
termofolie, deka, nepodávat nic na pití, nic na jídlo, nepodávat tablety, zajistit 
transport do nemocnice 
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Zlomeniny 

 

 Stačí podezření na základě náhle vzniklé bolesti při úrazovém mechanismu – dlaha, 
noha o nohu, ruku pověsit do šátku 

 Někdy dochází k deformaci končetiny (ruce, nohy), otoku, hematomu (modřina) 

 Důležité je časné a kvalitní znehybnění končetiny - zmírnění bolesti, snížení 
pravděpodobnosti poškození nervů a cév, snižuje riziko proměny zavřené zlomeniny 
na otevřenou, ulehčuje transport pacienta 

 Otevřená zlomenina – porušena kůže, můžeme vidět kost – nerovnat, kost 
nevtlačovat dovnitř, ránu jenom sterilně zakrýt a lehce obvázat obvazem, fixovat 
mimo místo, kde mám porušenou kůži a vidíme kost 

 

 

 Další opatření: komunikace s postiženým, možno ledovat, ale přes tkaninu, 
oblečení – nepřikládat led na holou kůži, uklidnit postiženého, zajistit tepelný 
komfort (např. termofolie), nepodávat žádnou vodu, tablety, jídlo, zajistit 
transport do nemocnice 
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 - možno fixovat nohu o nohu, ale je nutné 
mezi kolena a kotníky vložit nějakou látku, ručník, polštářek, … aby nevznikly otlaky! 

 

Krvácení 

Krvácení dělíme podle  několika kritérií.  

Podle druhu poškozených cév dělíme na: 

 vlásečnicové – mírné, obvykle nepříliš vážné, po chvíli samo ustane (povrchové 
poškození, odřeniny) 

 žilní – krev volně vytéká z rány 

 tepenné – jasně červená krev vystřikující z rány v rytmu tepu 

 

Podle přístupnosti místa krvácení dělíme na: 

 vnější – lze zastavit tlakem v ráně nebo tlakovým obvazem, zvýšená poloha končetiny 
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 vnitřní – je nutný operativní zákrok pokud nedojde k jeho samovolnému zastavení 
(nejsme schopni sami rozpoznat), pak jen protišoková opatření a rychlý transport do 
nemocnice 

 

Pokud se jedná o poranění s amputací končetiny, nebo nějaké části těla (ruka, noha, palce, 
ucho …) postupujeme následovně: zastavíme krvácení tlakovým obvazem (pokud jde o 
amputaci ve stehně, nebo jde o velkou plochu, ránu nad místem amputace zaškrtíme 
škrtidlem a napíšu si čas, kdy jsem tak udělal – ideálně napsat přímo na škrtidlo, nebo přímo 
na končetinu poraněného), zvýšená poloha končetiny, teplo. Vyhledám amputát, opláchnu 
pod tekoucí vodou (pokud to je možné), vložím do igelitového sáčku a po příjezdu záchranné 
služby odevzdám amputát záchranné službě. 

 

 

Úraz elektrickým proudem 

Při úrazech elektrickým proudem se kombinuje několik typů poranění: 

  poranění elektrické –  jsou možné poruchy rytmu srdce 

  poranění tepelné - popáleniny 

  poranění mechanické – zlomeniny kostí 

První pomoc: 

Důležitá je především vlastní bezpečnost !!! 

  Přerušíme působení elektrického proudu – vypneme pojistky! 



 
   

9 
ARAK o.p.s.  – Arakaiáda 2019,  MLADÝ POSLUCHOVSKÝ ZÁCHRANÁŘ 

  Přivoláme odbornou pomoc – linka 155  

  Kontrolujeme a zajistíme základní životní  funkce (stav vědomí,  reakce na oslovení 
a zatřesení, přítomnost dechu  po záklonu hlavy)  

  V případě nepřítomnosti dýchaní okamžitě zahajujeme resuscitaci  

  Sterilně kryjeme (navlhčené krytí) popáleniny  

  Další opatření: komunikace s postiženým, uklidnit postiženého, zajistit tepelný 
komfort (např. termofolie), nepodávat žádnou vodu, tablety, jídlo, zajistit transport 
do nemocnice 

 

 

 

 

Křeče 

 

 Možné příčiny: epilepsie, porucha srdečního rytmu, hypoglykemie, u dětí febrilní 
křeče, závislost na drogách a alkoholu, úrazy hlavy … 

 Odstranění předmětů z blízkosti postiženého 
 Ochrana hlavy postiženého člověka tak, že podložíme svoje ruce pod jeho hlavu 
 Počkat až do ukončení křečí 
 Poté kontrola vědomí a dýchání – pokud nedýchá zahájit okamžitě srdeční masáž 

(NEZAPOMEŇ záklon hlavy) 
 Zavolání odborné pomoci (155) 
 Sledovaní postiženého člověka/pacienta: vědomí, dýchání do příjezdu ZZS 
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Syndrom dolní duté žíly u těhotné ženy 

 Dolní dutá žíla, je žíla, která přivádí krev ze spodní části těla do srdce, nachází se 
v břiše na pravé straně 

 Ve vyšším stadiu těhotenství, kdy je dítě už větší, může dojít k takové situaci, že 
pokud žena leží na zádech, dítě tlačí na dolní dutou žílu, a proto krev proudící zpět do 
srdce nemá takový návrat (snížení žilního návratu k srdci) 

 Žena se necítí dobře, je bledá, opocená, má pocit na omdlení, může se ji točit hlava, 
mžitky před očima… 

 První pomoc v takové situaci – otočit ženu na LEVÝ bok, aby se dítě přesunulo doleva, 
uvolní se dolní dutá žíla v pravé části břicha a umožní se tak lepší návrat krve do srdce 

 

Dolní dutá žíla 

 

 

Útlak dolní duté žíly 
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Alergie, alergická reakce, anafylaktický šok 

 

Alergie je patologická (nepřiměřená) reakce imunitního systému na zevní podněty –
 alergeny, které jsou běžnou součástí našeho okolí (pyly, plísně, zvířata, potraviny, hmyzí 
bodnutí, léky aj.)    

Alergická reakce probíhá v závislosti na vstupu alergenu: 

 lokálně: alergická rýma (senná rýma), zarudnutí spojivek, asthma bronchiale, 
atopický ekzém, vyrážka, zarudnutí – fleky na kůži, které svědí  

 systémově (reakce celého organizmu): anafylaktický šok, Quinckeho edém (otok) 

                              zarudnutí spojivek  

 

 

 

Kožní reakce 

 

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Imunitn%C3%AD_syst%C3%A9m
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Alergeny
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Asthma_bronchiale
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Anafylaktick%C3%BD_%C5%A1ok
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Quinckeho_ed%C3%A9m
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Otok v obličeji 

 

 

 

 Quinckeho edém (otok) – hrozí riziko otoku dýchacích cest, dušení, následně 
zástava oběhu 

 

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Quinckeho_ed%C3%A9m
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Léčba: 

 Postižený, který není v bezvědomí – podat 1-2 tablety antihistaminka (lék proti 
alergii: Zyrtec, Zodac, Claritine, Dithiaden, Aerius, Xados, Analergin…), rozkousat a 
zapít 1 dcl - 2 dcl vody 

 Zajistit transport k lékaři nebo do nemocnice (vlastní auto, taxík, záchranná 
služba) 

 

 

 

 

 

Pokud je člověk silný alergik a již v minulosti u něho proběhla anafylaktická reakce nebo až 
anafylaktický šok, je na doporučení lékaře z alergologie vybaven ne jen tabletami, nebo 
sirupem proti alergii, ale také injekcí první pomoci – ANAPEN, EPIPEN - (“pero” předlpněné 
bezpečnou dávkou Adrenalinu) 

Injekci si aplikuje v krizové situaci sám a nebo ji aplikuje někdo z okolí – přední strana 
stehna!!!  Pokud vlastníte Epipen nebo Anapen, poučte svoje okolí!!! 

Okamžite volejte 155 !!! 
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Pokud máte podezření na těžkou alergickou reakci, zeptejte se postiženého na Epipen nebo 
Anapen a nebo mu prohledejte kapsy, případně batoh, tašku …  
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Hypoglykémie 

Hypoglykémie je stav, kdy poklesne hladina cukru na nízkou hodnotu. Nejčastěji se objevuje 
jako komplikace cukrovky (diabetu).  

Důležité je zeptat se postiženého s čím se léčí, případně rodiny, kamarádů, ... prohledat 
kapsy, doklady, peněženku – hledat průkaz diabetika. 

Příznaky: nevolnost, zmatenost, agresivita, někdy postižený vypadá tak, jako kdyby byl opilý, 
může být opocený, bledý, porucha vědomí až bezvědomí 

Léčba a opatření: kontrola vědomí a dýchání, pokud je postižený schopný polykat a je při 
vědomí, podat oslazený čaj, sladkou vodu, jakýkoliv sladký nápoj nebo jídlo. Pokud má 
postižený poruchu vědomí nebo je v bezvědomí, nepodávat nic. Volat vždy 155. 

Pozor!!! Pokud má postižený inzulínovou pumpu, je nuté ji vypnout! Podkožní jehlu 
nevytahovat! 

 

Otrava – intoxikace 

 

Náhodné x úmylsné 

Náhodné:  pozor na neoznačené láhve od nápojů – neúmyslné požití, u dětí - kapsle do 
myčky nebo pračky, náhodné požití léků, pracích a čistících prostředků 

Úmyslné: pokus o sebevraždu, sebepoškození 

Průběh a povaha otravy závisí na druhu jedu, na jeho množství, na věku a kondici 
otráveného, na době působení a také na cestě, kterou jed do organismu pronikl. Podle cesty, 
kterou škodlivina do těla vstupuje, rozeznáváme otravy 

• cestou zažívacího ústrojí 

• cestou dýchacího ústrojí (inhalační) 

• přestupem kůží a sliznicemi 

První pomoc: zachránci vždy musí myslet i na vlastní bezpečnost !!! 
Zamezit styku postiženého s nebezpečnou látkou, zajistit postiženému tělesný a duševní klid, 
zabránit jeho prochlazení;  

Voláme 155 

Při nadýchání se škodlivin je nutné co nejrychleji vynést postiženého ze zamořeného 
prostoru případně vyvětrat.  
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Při akutní otravě požitím jedu je nutné co nejrychleji vyvolat zvracení (teplá slaná voda) 
a odstranit tak škodlivinu z trávicího ústrojí. Podáme postiženému asi půl litru vody, případně 
s rozmíchaným aktivním uhlím (Carbosorb, Carbotox, Carbo medicinalis) Tento postup 
můžeme několikrát opakovat. Dbejte toho, aby postižený nevdechl zvratky. Aktivní uhlí 
nepodáváme při požití žíravin, protože začernění sliznic aktivním uhlím způsobí obtížné 
vyšetření jejich stavu a poškození. 

U dětí bez porady s TIS (toxikologické informační středisko) nevyvolávejte zvracení. Tento 
zákrok má svá rizika a omezení, často není nutný, někdy neúčinný a někdy více nebezpečný, 
než požitý lék nebo jeho dávka. Ve většině případů je vhodné spolupracujícímu dítěti podat 
aktivní uhlí (3-10 černých tablet např. Carbosorbu nebo Carbotoxu rozpuštěných ve vodě, 
džusu, ovocné dřeni apod.). 

• Zvracení nevyvoláváme u bezvědomých a při požití žíravin, protože hrozí proděravění 
jícnu při opakovaném účinku žíraviny, dále u látek tvořících pěnu (saponáty) a u požití 
benzinu, petroleje, nafty, minerálních olejů. 

• Na místě otravy se snažíme zajistit zbytky obalů (otravy léky) a rovněž zajistíme 
zvratky (otravy houbami) 

• Nepodáváme tradiční "protijedy" jako mléko, alkohol, olej apod., které mohou spíše 
uškodit. 

• Koncentrovaný (tvrdý) alkohol může být prospěšný POUZE u otravy glykoly (brzdová 
kapalina, nemrznoucí směs) nebo metylalkoholem. 

• Postiženého v bezvědomí ukládáme do stabilizované polohy, zajistíme proti 
prochladnutí, kontrolujeme jeho životní funkce (vědomí, dýchání), případně zahájíme 
jeho oživování (umělé dýchání a nepřímou masáž srdce). 

• Při zasažení kůže spočívá zamezení účinku škodliviny v odstranění nasáklého oděvu 
a oplachování zasaženého povrchu těla vodou, podle možnosti teplou. Svlékání, resp. 
odstraňování potřísněného oděvu provádíme tak, abychom nezamořili nezasažené 
části těla a také oplachování vodou provádíme tak, aby znečistěná voda nestékala na 
další části těla. 

• Při zasažení očí vyplachujeme čistou vodou po dobu 10 až 30 minut tak, aby voda 
nestékala do úst nebo druhého oka. Oční víčka musí být dostatečně rozevřena. 

 


