První pomoc
1) Stabilizovaná poloha
Stabilizované polohy jsou dvě. Klasická starší a nová tzv. europoloha, která je zavedena od začátku
roku 2007.

Starší typ (pro mladší i starší kategorie)
Kdy: Je určena pro pacienty v bezvědomí, kteří dostatečně dýchají a mají zachovalou srdeční činnost
(toto se každou minutu musí kontrolovat).
Jak: Klekneme si k boku postiženého. Dolní končetinu postiženému (tu, která je k nám blíže) pokrčme
v koleni.

Horní končetinu (opět bližší k nám) zasuneme pod hýždě postiženého, můžeme si pomoci tím, že
zatlačíme na pokrčené koleno směrem od sebe, tak jakoby nadzvedneme jednu hýždi.

Dále položíme horní končetinu, která je od nás vzdálenější, přes břicho postiženého a tahem za
rameno této ruky převalíme pacienta na bok. Pomáháme si při tom druhou rukou, kterou pokrčené
koleno tlačíme bokem k zemi.

Po převalení zkontrolujeme, jestli má pacient spodní ruku za sebou a neleží si na ní. Dále tlakem na
bradu a čelo vytvoříme co největší záklon hlavy a tvář položíme na hřbet ruky, která je dlaní k zemi,
aby nedošlo ke vdechnutí případných zvratků. Hlava je tak podložena vlastní rukou a stabilizovaná.

Finální poloha

Novější typ = euro-poloha (Jen u starších kategorií)
Kdy: Je určena pro pacienty v bezvědomí, kteří dostatečně dýchají a mají zachovalou srdeční činnost
(toto se každou minutu musí kontrolovat).
Jak: Klekneme si k boku postiženého. Horní končetinu postiženému (tu, která je k nám blíže)
položíme tak, aby svírala pravý úhel s tělem.

Nyní od nás vzdálenější dolní končetinu pokrčíme v koleni a horní končetinu na stejné straně těla
položíme na břicho postiženého (toto znázorňují zelené šipky). Zraněného převalíme tak, že ho
uchopíme za od nás vzdálenější rameno a pokrčené koleno a táhneme ze ně k sobě (modré šipky).

Po převalení tlakem na bradu a čelo vytvoříme co největší záklon hlavy, tvář položíme na hřbet ruky,
která je dlaní k zemi, aby nedošlo ke vdechnutí případných zvratků. Hlava je tak podložena vlastní
rukou a stabilizovaná. Druhou ruku můžeme ohnout v lokti, aby nedošlo k nějakému nechtěnému
zranění. Ještě upravíme pozici pokrčené dolní končetiny, ta by měla být v kyčli a koleni ohnuta do
pravého úhlu.

Finální podoba europolohy

2) Krvácení
Zastavení krvácení je jeden z nejdůležitějších úkonů první pomoci s nejvyšší prioritou. U masivního
krvácení neřešíme sterilitu. Jde nám primárně o rychlé zastavení krvácení. Proto pokud nemáme
lékárničku, použijeme k zastavení masivního krvácení cokoli, co máme po ruce. Oblečení, ručník
apod. Improvizované škrtidlo lze vytvořit z pásku, kravaty, šátku apod. Když nemáte vůbec nic,
stlačíme ránu přímo prsty.
Krvácení z nosu
Je obvykle způsobeno nárazem na nos, nebo někdy i silným kýchnutím nebo smrkáním. Někdy se
může spustit krev z nosu bez patrné vnější příčiny (např. z důvodu vysokého krevního tlaku).
Postup: postiženého posaďte a řekněte mu, aby se předklonil, zmáčknul si měkké části nosu či zacpal
kapesníkem a dýchal ústy. Nos je nutné držet asi 10 - 20 minut. Lze přikládat studené obklady na
zátylek. Když se krvácení zastaví, poraďte postiženému, aby delší dobu nesmrkal, protože se tím
může krvácení obnovit. Když se krvácení nezastaví do 20 minut, přivolejte lékařskou pomoc (155).
Žilní krvácení
Pacienta položte na zem. Pokud sedí, alespoň ho opřete.
Pokud je poranění skryto pod oděvem, je potřeba oděv odstranit, abyste viděli přímo na ránu.
Otevřete hotový obvaz a čtvercem ho přiložte na ránu. Zbytek obvazu obtočte kolem rány. Obvaz
musí být přiložen pevně na ráně (nesmí se volně pohybovat), ale je špatně obvaz utáhnout příliš
pevně jako škrtidlo.
Pokud je poranění na končetině, po přiložení obvazu končetinu (pokud to jde) zvedněte nad úroveň
srdce (kolmo vzhůru). Snížíte tím tlak krve přitékající do rány a zmírníte krvácení.
Pokud obvaz prosakuje, nikdy ho nesundávejte, přiložte na něj další obvaz.
Volat 155
Tepenné krvácení:
Pacienta položte na zem. Pokud sedí, alespoň ho opřete.
Pokud je poranění skryto pod oděvem, je potřeba oděv odstranit, abyste viděli přímo na ránu.

Snažte se nejdříve zastavit krvácení přímo v místě poranění. Pokud je z charakteru a velikosti
poranění jasné, že se krvácení nepovede zastavit pouze přiložením obvazu (velké rány jako kompletní
amputace nebo rozsáhlá poranění končetin), rovnou použijte škrtidlo.
Tepenné krvácení zastavujeme v místě poranění přiložením tzv. tlakového obvazu. Přiložením
tlakového obvazu stlačíme stěny cévy a omezíme tak krvácení. Než si připravíme obvazy, vyzveme
pacienta či další zachránce, aby místo krvácení stlačili prsty. K vytvoření tlakového obvazu použijeme
2 hotové obvazy. První obvaz vyjmeme z obalu, necháme stočený v ruličce a takto ho přiložíme přímo
na ránu. Druhým obvazem tuto ruličku pevně utáhneme a obvážeme.
Pokud i po přiložení tlakového obvazu rána stále krvácí, vytvoříme další vrstvu z obvazu. Pokud se
krvácení nedaří zastavit ani přiložením několika vrstev obvazů, použijeme škrtidlo.
Gumové škrtidlo by mělo být obsahem každé lékárničky. Pokud ho nemáte lze použít např. pásek,
kravatu, šátek apod. Nelze použít tenké předměty jako drát, provázek či tkaničky od bot.
Škrtidlo přikládáme pouze na končetiny a to mimo klouby. Přikládáme ho co nejblíže poranění
(několik cm nad ránu), abychom zbytečně neomezovali zásobování krví zbytek končetiny. Vždy
škrtidlo přikládáme mezi ránu a srdce. V případě krvácení z předloktí či ruky škrtidlo přiložíme těsně
nad loket, pokud pacient krvácí na bérci či noze, přiložíme škrtidlo těsně nad koleno. V předloktí a
bérci jsou 2 kosti a tam škrtidlo špatně funguje.
Zapamatujte si čas, kdy jste škrtidlo přiložili a nesundávejte ho, dokud nepřijede ZZS.
Pokud je v ráně nějaké cizí těleso (jedná se o větší předměty, které pronikají hluboko do rány) nikdy
ho nevyndávejte. Předmět může svojí přítomností stlačovat cévy v místě poranění, a pokud ho
vyndáte, krvácení se zhorší. Volat 155

3) Zlomeniny
Tělo má vlastní vnitřní oporu z kostí, která se nazývá kostra. Protože blízko kosti bývají uloženy
důležité cévy a orgány, je nutné dávat velký pozor, aby se zabránilo poškození těchto cév a orgánů
ostrými úlomky kostí.
Všeobecné příznaky:
silná bolest v místě zranění - narůstá při každém pokusu o pohyb
zraněný mohl vnímat či slyšet prasknutí kosti a mohl vnímat tření konců zlomených kostí
může se objevit otok a později krevní podlitina
postižená končetina nebo jiná část těla mohou mít ve srovnání s druhou končetinou či stranou
deformovaný tvar
Postup - zlomenina dolní končetiny: Se zraněnýmzbytečně nehýbejte. Podržte končetinu jednou
rukou nad a druhou pod zlomeninou a obložte ji srolovanými kabáty, dekami nebo polštáři a
případně znehybněte končetinu přiložením improvizované dlahy (pevný klacek, tyč atp.) Není-li k
dispozici vhodná dlaha, svažte nohy, kolena a kotníky zraněného vhodným obvazem k sobě.

Postup - zlomenina horní končetiny: Šetrně ohněte paži zraněného v lokti a položte ji přes hrudník.
Vložte měkkou vycpávku mezi paži a trup v místě zranění a znehybněte paži v závěsu. Můžete použít
trojcípí šátek. Když nelze paži ohnout, pomozte zraněnému položit se s připaženou rukou nebo s paží
položenou tak, jak je to pro něj nejpohodlnější. Šetrně přiložte široké obvazy kolem paže a trupu vyhněte se zraněnému místu

Pokud není bezprostředně nutný transport vlastními prostředky, je lépe s končetinou nemanipulovat
a nezpůsobovat zraněnému zbytečně bolest. Volat 155.

4) Masáž srdce
Základem je zjistit pacientův stav. Zjistím, zda fungují základní životní funkce. Vědomí, dýchání a tep.
Nejdříve tedy pacienta oslovím. Pokud nereaguje, zatřesu s ním, či zkusím bolestivé podněty (štípnutí
do ušního lalůčku). Pokud ani potom zraněný nereaguje. Zkontroluji dýchání. Pohledem na hrudník,
jestli se zvedá a přiložením ucha k ústům.Pokud zraněný dýchá, uvidíte dýchací pohyby, uslyšíte dech
a pocítíte závan vzduchu na své tváři.

V opačném případě dále zjišťuji tep, nejčastější a nejdostupnější místa na zjištění tepu jsou místa na
zápěstí, na krku a v oblasti spánků. Pokud pacient nereaguje, nedýchá ani nemá tep, zahájím
nepřímou srdeční masáž.

Postup nepřímé srdeční masáže:
Klekněte si vedle pacienta (nezáleží na tom z jaké strany). Jednu ruku položte zraněnému na čelo,
druhou mu podsuňte pod krk a zakloňte mu hlavu tak, aby nosní dírky směřovaly vzhůru.Podsuňte
dolní čelist dopředu a vzhůru, aby brada vyčnívala. Tím se jazyk posune dopředu a dýchací cesty se
uvolní. Pozorujte, zda zraněný dýchá. Jestliže zraněný dýchá, uložte jej do stabilizované polohy.
Pokud ne, pokračuji dál v KPR (Kardiopulmonální resuscitaci).

Položte spodní hranu dlaně jedné ruky (nezáleží na tom jaké) doprostřed hrudníku postiženého,
přímo na hrudní kost.Druhou ruku položte shora na první ruku a propleťte si prsty.Nakloňte se nad
pacienta tak, aby vaše ramena byla kolmo nad hrudní kostí, propněte lokty.Začněte rytmicky
stlačovat hrudní kost pacienta do hloubky 5-6 cm. Po každém stlačení zcela uvolněte hrudní kost, aby
se hrudník mohl vrátit do neutrální polohy. Ruce z hrudníku nesundávejte. Frekvence kompresí: 100120 / minutu. Hloubka kompresí: 5-6 cm (ani více, ani méně). Pacient musí ležet na zádech na tvrdé
rovné podložce, ideálně na zemi. Masáž nelze provádět na měkkých podložkách (např. postel).

Možnost i dýchání z úst do úst, v dnešní době velice rizikové na přenesení infekce. Ale důležité aby
děti znali.Znám-li zraněného a jsem ochoten poskytnout dýchání z úst do úst, pak platí interval 30
stlačení a 2 vdechy.
Jak správně vdechovat. Udržujte záklon hlavy, předsunutou dolní čelist a pootevřená ústa. Jednu ruku
opřete o čelo postiženého a palcem a ukazovákem stlačte nosní dírky. Druhou rukou přidržujte dolní
čelist - nedotýkejte se prsty úst a krku. Zhluboka se nadechněte, otevřete zeširoka ústa a přiložte své
rty kolem úst postiženého. Vydechněte šetrně, ale rozhodně do jeho úst. Přitom sledujte, zda se
zvedá hrudník postiženého. Oddalte ústa a pozorujte dále hrudník. Pokud byl vdech úspěšný, uvidíte,
že se hrudník zvedl a nyní při výdechu opět klesá. Proveďte ještě další tři vdechy co nejrychleji, aby se

krev postiženého nasytila kyslíkem. Když postižený začne opět spontánně dýchat, uložte ho do
stabilizované polohy. Volat 155.

5) Popáleniny
Popálenina je zranění způsobené teplem. Jako jiné rány narušuje kůži a umožňuje vstup
choroboplodným zárodkům, způsobujícím infekci. Kromě toho dochází k výronu tekutin do místa
zranění a ven z organismu. Tato ztráta tekutin snižuje objem tekuté části krve (plazmy) a pokud je
popálena větší část těla, vzniká nebezpečí rozvoje šoku.
Zásady: Nedávejte postiženému nic jíst ani pít, protože později může být nutné provést výkon v
celkové anestézii. Nikdy neodstraňujte nic, co pevně lpí na popálenině (náramky, oblečení). Nikdy
nedávejte na popáleninu masti, neužívejte vatu ani náplasti.
Postup: Jestliže šaty postiženého hoří, položte ho a uhaste plameny dekou, kabátem nebo vodou,
nedovolte mu pobíhat. Podržte popálené místo pod studenou tekoucí vodou na 10-20 minut. Volat
155. Není-li tekoucí voda k dispozici, vložte zraněné místo do kbelíku nebo umyvadla s čistou
studenou vodou. Současně rychle, ale šetrně odstraňte prsteny, hodinky nebo těsný oděv ze zraněné
oblasti dříve, než začne otékat. Ošetřete postiženého tak, abyste zabránil(a) rozvoji šoku a vyčkejte
příjezdu lékaře.

