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Téma č. 23 - obor Kuchařské práce/Občanská výchova  

Poskytování první pomoci 

Každý z nás se může kdykoliv dostat do situace, ve které bude potřebovat, nebo 

dokonce sám poskytovat první pomoc. Při drobných poraněních si většinou postižený 

poradí sám, ale jsou situace, ve kterých je nutné ještě před příjezdem lékaře 

poskytnout tzn. „před lékařskou“ první pomoc. Většinou si tuto pomoc vyžádá 

závažné postižení zdraví, kdy je nezbytná správně poskytnutá a okamžitá první pomoc. 

První pomoc lze definovat jako jednoduchá a účelná opatření, která mohou být 

poskytnuta kdykoli a kdekoli a která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém 

postižení zdraví či ohrožení života. 

Cílem první pomoci je pomoci ohroženému člověku tak, abychom předešli 

komplikacím a zmírnili následky poranění nebo postižení. První pomoc musí být 

kvalitní a hlavně včasná, to se týká především stavů, kdy došlo ke ztrátě dechu, 

vědomí a k selhání krevního oběhu, a tím k přerušení dodávky kyslíku do mozku. Při 

přerušení dodávky kyslíku delším pěti minut nezvratně hynou mozkové buňky. 

 
O životě rozhoduje 5 minut.     

 

 
 

Základem účinné lékařské pomoci je rychle posoudit, co se stalo, rozhodnout se, jak 

postupovat a ihned přivolat odbornou lékařskou pomoc. 



 

2 
 

Tísňová linka zdravotnické záchranné služby 155 
 

 
 

První pomoc se řídí rozsahem a druhem postižení a je zaměřena především na 

podporu základních životních funkcí. 

Zraněného bezprostředně ohrožují na životě čtyři stavy: 
 

● zástava dýchání 
 

● zástava srdce 

 
● zástava dýchání a srdce zároveň 

 
● krvácení z tepen 

Zástava dýchání 
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Při zástavě dýchání se jedná o stavy, kdy zraněný nedýchá (nezvedá se mu hrudník), 

ohrožení života spočívá v zástavě krevního oběhu, k níž dojde z důvodu nedostatku 

kyslíku v srdečním svalu a mozku. 

Jediným řešením je umělé dýchání z úst do úst. Podmínkou provádění jsou volné 

dýchací cesty. 

Postup první pomoci: 
● zachránce zprůchodní zraněnému dýchací cesty – odstraní cizí tělesa či zvratky 

z úst 

● položí zraněného na záda 

● zvedne mu bradu, jednu ruku mu položí na čelo a opatrně mu tlačí hlavu 

dozadu 

● druhou rukou mu tiskne nos 

● zhluboka se nadechne, přitiskne vlastní ústa na ústa zraněného a prudce 

vdechuje vzduch do jeho plic – dechová frekvence 12 – 15x za minutu 

● pokračuje až do doby, než zraněný začne sám dýchat, nebo než přijede lékař 

  
Umělé dýchání z úst do úst 
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Zástava srdce 

 

Zástava srdce a zástava krevního oběhu je z funkčního hlediska rovnocenný stav. Krev 

v těle neproudí, buňky nedostávají kyslík potřebný k jejich životu, srdce neplní svoji 

funkci pumpy. Ohrožení života spočívá v přechodu v nezvratnou smrt jedince. Jestliže 

zraněnému nebije srdce (na krční tepně nebo na zápěstí nelze nehmatat tep) je třeba 

se pokusit obnovit srdeční činnost nepřímou masáží srdce. 

 

Na krční tepně nelze nahmatat tep 

 

 
 
Postup první pomoci: 
 

● zraněného je třeba položit na záda na pevnou podložku a uvolnit mu oděv 

● zachránce poklekne ke zraněnému a vyhledá správné místo na hrudníku (asi 

uprostřed hrudní kosti)   

● na toto místo 2x až 3x prudce udeří hranou dlaně, pak zkontroluje tep, protože 

po úderu může dojít k rychlému obnovení srdeční činnosti 

● pokud se tak nestane, přiloží na totéž místo dlaň jedné ruky, na ni dlaň druhé 

ruky a při natažených pažích vahou celého těla stlačuje hrudní kast proti páteři 

● dojde-li k obnovení tepu, masáž se ukončí 

● jestliže se tep neobnoví, pokračuje se až do příjezdu lékaře v kombinaci s 

dýcháním z úst do úst a nepřímé masáži srdce – na jeden vdech se provede pět 

stlačení srdce. 
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Technika nepřímé masáže srdce 
 

 
 

Vyhmatá se dolní konec hrudní kosti, dva centimetry nad něj ve střední čáře se přiloží 

ruka bází dlaně, druhá se přiloží dlaní na její hřbet. Masíruje se rytmicky a rychle, 

lokty mají být při masáži napjaty. Tělo zraněného musí ležet na tvrdé podložce. 

Technika nepřímé masáže srdce v kombinaci s dýcháním z úst do úst 
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Krvácení z tepen 

Pokud zraněný krvácí, je nutno nejprve zastavit krvácení z velkých tepen (krev je 

světle červená a obvykle tryská z rány). Masivní krvácení ohrožuje život během 

několika minut a spočívá v nedostatečném množství kolující krve, která nedokáže 

zajistit dostatečný přenos kyslíku. 

Postup první pomoci: 

● stlačení prsty přímo v ráně nebo použijeme tlakový obvaz, prsty si můžeme 

provizorně obalit látkou (kapesník, obvaz) 

● při krvácení z končetin je prvním opatřením přiložení škrtidla a po něm 

následuje přiložení tlakového obvazu, škrtidlo lze použít na paži a stehně 

● při přiložení škrtidla si poznamenáme čas, při použití správných materiálů 

škrtidla (použijeme pouze široké a pokud možno pružné materiály) a při 

dojezdu záchranné zdravotní služby do 15 minut již dlouhodobé zatažení 

škrtidla nepřichází v úvahu 

● o životě nerozhoduje sterilita obvazu, ale zastavení krvácení 

Při různých nehodách může dojít k úrazům, které vyžadují před lékařské ošetření, i 

když zraněného neohrožují přímo na životě. Patří sem ošetření žilného krvácení, 

poranění pohybového aparátu, popálení, opaření a poleptání. 

Žilné krvácení, při němž vytéká z rány tmavě červená krev, se ošetří přiložením 

sterilního (z lékárničky) nebo provizorního obvazu. Ten lze získat z vyžehleného kusu 

látky. 

 Při poranění pohybového aparátu se provede znehybnění pomocí dlahy z lékárničky 

nebo dlahy provizorní (pravítko, lyžařská hůlka). Znehybněn musí být kloub nad i pod 

zlomeninou, tomu musí odpovídat délka dlahy. Při podezření na poranění páteře se s 

poraněným nesmí hýbat a musí se co nejrychleji zajistit lékařská pomoc. 

Při popálení a opaření se postižené místo překryje čistým, sterilním materiálem, který 

je v lékárničce. Pokud není možnost jej použít, lze sterilní materiál získat vyžehlením 
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bílé bavlněné látky. Zraněnému je nutno podávat dostatek tekutin a dopravit jej co 

nejdříve k lékaři. Popálenina je živnou půdou pro bakterie, vždy respektujte 

požadavky na sterilitu. Na popálené a opařené plochy nepatří sádlo, bílek ani masti. 

Spálená místa se kryjí vzdušně, jako by se přikládala deka. Popálení třetiny tělesného 

povrchu ohrožuje život, popálení dvou třetin se zpravidla nepřežívá. 

Při poleptání kyselinou či jinou látkou se potřísněné místo oplachuje dostatečným 

množstvím vody a následně se překryje sterilním obvazem nebo jiným sterilním 

materiálem podobně jako při popálení. Zraněnému je vhodné podávat dostatečné 

množství tekutin a zraněného dopravit k lékaři. 

Pokud je zraněný v bezvědomí nebo ospalý, vždy je třeba sledovat, zda nezvrací. 

Při převozu je třeba zraněného uložit do stabilizované polohy. Zraněný leží částečně na 

hrudi a na boku s hlavou na straně, spodní paži má přímo podél těla a druhou paži ohnutou, 

ruka podpírá tvář. Níže uložená noha je ohnuta v kyčli a kolenním kloubu a podpírá ostatní 

části těla. Výše uložená noha je natažena. 

Stabilizovaná poloha 
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Vyrozumění o úrazu a zranění osob 

Záchrana lidského života při úrazech a náhlých příhodách zpravidla není záležitostí 

jedince. Velmi důležitým krokem je vyrozumění o vzniklé situaci a přivolání odborné 

pomoci, kterou představuje zdravotnická záchranná služba. Celostátně je dosažitelná 

na telefonní tísňové lince 155. 

KOMUNIKACE S OPERAČNÍM STŘEDISKEM Záchranné zdravotnické služby: 

● Volající se představí, sdělí, co se přihodilo, pro koho žádá pomoc (počet osob) a 

kam. 

● Další komunikaci vede operátor a volající by měl co nejpřesněji odpovídat na jeho 

otázky. Cílem je na základě anamnestických údajů a popisu příznaků vyhodnotit 

stav pacienta a následně vyslat optimální výjezdovou skupinu. 

● V průběhu hovoru se operátor informuje o způsobu poskytnuté pomoci, 

eventuálně doporučí další postup. Rady k poskytování laické první pomoci jsou 

nedílnou součástí jeho služebních povinností. 

●  V závěru hovoru volající operátorovi upřesní příjezdovou trasu, zdůrazní důležité 

orientační body, domluví způsob kontaktu a oznámí číslo svého telefonu. 

● Sdělení čísla vlastního telefonu je nesmírně důležité. Pokud operátor na základě 

prvních informací stav pacienta vyhodnotí jako kritický, přeruší hovor, aby bez 

ztráty času aktivoval výjezdovou skupinu. Po jejím vyslání aktivně kontaktuje 

volajícího a standardním způsobem pokračuje v upřesňování údajů. 

 

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V KOMUNIKACI S OPERAČNÍM STŘEDISKEM Záchranné 

zdravotnické služby: 

● Volající sdělí jméno a adresu postižené osoby a neuvědomí si, že není uvedeno 

na domovním zvonku. 

● Obyvatelé činžovních domů si neuvědomí, že vchod je v noci uzamčen a zvonky 

bývají nefunkční nebo nečitelné. 
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● Vesničtí obyvatelé udají číslo popisné a neuvědomí si, že není umístěno na 

viditelném místě, případně že chybí. 

● Při zásazích v terénu - lesy, pole, louky, apod. - nečeká u výjezdu ze silnice 

kontaktní osoba. 

 

 
 
Záchranná zdravotnická služba může pomoci jen tomu, koho skutečně najde. 

Hledáním pacienta se mnohdy ztratí více času než jízdou ze vzdálené základny. Pokud 

jsi zavolal záchrannou službu, vyčkej jejího příjezdu. 

 
 
Zdroj: 
Hana Kovaříková, Občanská výchova I, Septima 2003, ISBN 80-7216-188-1 

Obecné zásady první pomoci,  http://www.ordinace.cz/ ze dne 2. 3. 2012 

Nebojte se první pomoci, http://www.prvni-pomoc.info/ ze dne 10. 3. 2012 

 

http://www.ordinace.cz/

