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ÚVOD 

Medzinárodný výbor pre resuscitáciu ILCOR (International Liason Commitee on 

Resuscitation) združuje nadnárodné spoločnosti (American Heart Association, European 

Resuscitation Council, ale i ázijské, austrálske spoločnosti), reviduje v pravidelných 

päťročných intervaloch doporučené postupy (Guidelines) pre neodkladnú resuscitáciu na 

základe nových poznatkov z resuscitačnej medicíny. 

Guidelines sú publikované v súlade s princípmi medicíny založenej na dôkazoch a mali by 

poskytnúť komplexný návod nielen pre každodennú klinickú prax, ale aj ako návod na 

vykonávanie základnej neodkladnej resuscitácie určený širokej verejnosti, keďže úvodná 

laická prvá pomoc spravidla rozhoduje o klinickom výsledku. 

Medzinárodná konferencia ILCOR sa konala vo februári 2010 za účasti 320 pozvaných 

odborníkov z 31 krajín. Pri prípravách nových odporúčaní bolo posúdené množstvo 

prehľadových článkov, aby predložené zmeny boli podložené najvyššou silou dôkazov. 

Dňa 18. októbra 2010 zverejnila Európska rada pre resuscitáciu (ERC) online svoje nové 

odporúčania pre neodkladnú resuscitáciu 2010. Originálna verzia je prístupná na internete. 

Odporúčania ILCOR, resp. ERC sa už zďaleka netýkajú iba samostatnej kardiopulmonálnej 

resuscitácie (KPR), ale všetkých akútnych stavov, ktoré bez včasnej intervencie môžu 

spôsobiť zástavu obehu. Prevencia vzniku zástavy obehu pri výskytu včasných varovných 

príznakov (EWS, early warning signs) je pre pacienta prognosticky zásadná a poskytuje mu 

mnohonásobne vyššiu nádej na úplné uzdravenie. Dôraz kladený na prevenciu preto zaujíma 

v Guidelines prioritné miesto.  

Neoddeliteľnú súčasť  materiálu tvoria i etické aspekty spojené s ukončovaním alebo 

nezahajovaním neperspektívnej starostlivosti a zásady správnej výučby KPR. 

Publikované odporúčania ale nedefinujú jediný dogmatický spôsob poskytovania 

starostlivosti, ktorý nesmie byť v klinickej praxi porušený, tvoria však významný podklad pre 

naše rozhodovania. Guidelines reprezentujú široko akceptovaný konsenzus medzinárodnej 

skupiny odborníkov ako vykonávať KPR efektívne, a zároveň bezpečne. Ich hlavným cieľom 

je snaha optimálne ovplyvniť kvalitné prežitie chorých s náhlou zástavou obehu. 

 

 

 

 



5 
 

1.  HISTÓRIA PRVEJ POMOCI 

Starostlivosť o život je stará ako ľudstvo samé. V španielskej jaskyni El Pindal boli 

nájdené paleolitické kresby, ktoré je možné interpretovať tak, že bolo známe, že srdce je 

zdrojom života. V Egypte 4 000 rokov pr.n.l. boli popisované reflexné postupy, keď bohyňa 

Isis oživovala Osirida dýchaním do jeho úst.  Už pred naším letopočtom sa ľudia snažili 

oddialiť smrť. Postupy používané pri oživovaní postihnutých sa postupom času 

zdokonaľovali. Prvé zmienky o prvej pomoci pochádzajú z čias Galéna. K postupom 

oživovania v tomto období patrilo silné potriasanie tela obráteného hore nohami, kotúľanie na 

sude, šteklenie nosa pierkom namočeným vo čpavku, nalievanie oleja do úst, insuflácia 

tabakového dymu do čriev, bitie po chodidlách, púšťanie žilou, zabalenie do oloveného 

plechu a kotúľanie tela na horúcom ohni, nadúchavanie tabakového dymu do úst a nosa. 

Maximálna hranica pre úspešné oživenie bola štyri hodiny a pokračovať v oživovaní bolo 

treba aspoň dve hodiny.  

Za prvé organizované spoločnosti, ktoré sa zapodievali liečbou potrebných, sú považované 

špitálske rytierske rády. Vojenský a špitálsky rád svätého Lazara Jeruzalémskeho, 

Suverénny a vojnový rád nemocničných rytierov sv. Jana z Jeruzaléma – tiež známy ako 

Johanistickí rytieri, rytieri z Rhodu a Maltézski rytieri, Rád nemeckých rytierov. 

Zrejme prvýkrát použil termín prvá pomoc pruský vojenský chirurg Johannes Friedrich 

August von Esmarch ( 1823 – 1908 ). Učil, že vojaci by  mali byť schopní pomôcť svojim 

zraneným kamarátom po tom, čo boli vycvičení v základných obväzových a dlahovacích 

technikách (Málek, Dvořák, Knor, 2010). 

Za otca prednemocničnej neodkladnej starostlivosti  je považovaný Jean Dominique Larrey 

(1766-1842), francúzsky chirurg, štábny lekár rýnskej armády a Napoleonov osobný lekár. 

Larrey ako prvý zaviedol pohyblivé obväzište (“lietajúcu sanitnú čatu“), pre poskytovanie  

chirurgickej pomoci v blízkosti vojnového poľa už v priebehu boja, kedy až po primárnom 

ošetrení boli zranení odvážení do stálych lazaretov. Larrey bol ďalej prvým, ktorý nerobil 

žiadne rozdiely medzi vlastným a nepriateľským raneným. Zaviedol do vojnovej medicíny 

z dôvodov nedostatku zdravotníckych síl a prostriedkov triedenie ranených na tých, ktorí 

pravdepodobne prežijú a je im poskytnutá pomoc, a na tých, ktorí sú zranení príliš ťažko na 

to, aby prežili. Ako vojnový chirurg sa zapodieval vylepšením organizácie vojenskej 

zdravotnej služby. Po jeho inováciách a vynálezoch  mala francúzska armáda už od roku 1796 

zvláštnu ambulantnú jednotku, vybavenú 12 „lietajúcimi ambulanciami“ ťahanými koňmi. 

Zaviedol nosidlá k transportu ranených, doporučoval ranu včas vyčistiť a drénovať, 
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zastavenie krvácania považoval za samozrejmosť a vedel, že pokiaľ nie je rana prekrytá 

čistým obväzom, hrozí takmer vždy ranná infekcia s fatálnym koncom (Málek, Dvořák, Knor, 

2010). 

Za zakladateľku moderného ošetrovateľstva je považovaná Florence Nightingaleová (1820 – 

1910). Angličanka zo zámožnej rodiny sa spolu s ďalšími 38 zdravotnými sestrami vybrala do 

Skutari v Turecku pomáhať raneným z Krymskej vojny. V októbri 1853, resp. v marci 1854 

Osmanská ríša, Veľká Británia a Francúzsko vyhlásili vojnu Rusku a uzatvorili obranné 

a útočné spoločenstvo. Začala sa vojna, ktorá trvala do r. 1856. Britská zdravotná služba 

nebola pripravená na službu v poli. Zatiaľ čo na francúzskej a ruskej strane bol 

zdravotníckeho personálu dostatok, Britom chýbali lekári, zdravotné sestry i najzákladnejšie 

zdravotnícke pomôcky. 

Po škandalóznej správe v londýnskych Times minister vojny Sidney Herbert požiadal 

Florence Nightingaleovú, aby zorganizovala starostlivosť o ranených. 

Na túto úlohu ju predurčovalo jej vzdelanie u milosrdných sestier v Paríži a v ústave diakonis 

v Kaiserwerthe. 4. novembra 1854 docestovala s vybranými ošetrovateľkami do Skutari. To, 

čo tam našli, bolo len množstvo špiny a blata a osem kilometrov postelí. Tých osem 

kilometrov prechádzala Florence každú noc... tá dáma s lampášom.  

Florence viedla boj s hlavným lekárom, ktorý tieto sestry z anglickej vyššej vrstvy nemal rád; 

viedla vojnu proti byrokracii. Bojovala proti primitívnym hygienickým podmienkam 

v lazaretoch. Zapisovala všetky svoje skúsenosti a súčasne viedla štatistiky o počte chorých a 

umierajúcich. Viedla vojnu proti alkoholu a pracovala vo dne v noci bojujúc proti chorobám. 

Súčasne podporovala aktivitu chorých a zlepšenie dodávok liekov. Florence sa podarilo dať 

dokopy nakoniec 125 dobrovoľných zdravotných sestier a svojou činnosťou znížila úmrtnosť 

zo 42% na 2%. Rapídny pokles úmrtnosti potvrdil súvislosť medzi hygienou a zdravím. 

Keď sa Florence po viac ako dvoch rokoch vrátila späť do Anglicka, bola chorá a takmer 

trvalo pripútaná na lôžko. Ani vtedy nevzdala svoj boj za anglických vojakov. Bola v úzkom 

kontakte s kráľovnou Viktóriou a mala silný vplyv na väčšinu rozhodnutí Úradu pre vojnu. 

Svoje zásady zhrnula v dielach (Poznámky o ošetrovateľstve, 1860) a (Poznámky 

o nemocnici, 1859). 

 Florence Nightingaleová sa pokladá za zakladateľku profesionálneho ošetrovateľstva. Jej 

štyri zásady - čistota, dobré a vľúdne zaobchádzanie, dostatočná výživa a prívetivé slovo - sa 

na dlhé obdobie stali mottom i kritériom ošetrovateľskej starostlivosti. Položila základy 

ošetrovateľského vzdelávania, pretože sa pričinila o vznik prvej školy zdravotných sestier pri 

nemocnici sv. Tomáša v Londýne v r. 1860. Zdravotné sestry a pôrodné asistentky boli 
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vedené miestnymi lekármi, ktorí vychádzali z vedeckých a moderných noriem. Vzdelanie 

sestier viedlo nielen k zvýšeniu úrovne zdravotníctva, ale aj k zlepšeniu kreditu povolania 

zdravotnej sestry. Štúdium trvalo jeden rok, v priebehu ktorého budúce sestry navštevovali 

rôzne prednášky, ale hlavne absolvovali prax pod dohľadom skúsenej sestry. Roku 1869 

Florence spolu s Dr. Elizabeth Blackwellovou otvorili vysokú školu medicíny pre dievčatá. 

Ďalší priekopník dobrovoľnej ošetrovateľskej služby a modernej vojnovej chirurgie bol 

Nikolaj Ivanovi č Pirogov (1810 – 1881). Už ako štrnásťročný bol prijatý na lekársku 

univerzitu, ktorú dokončil už v 21 rokoch. Po štúdiách v Moskve odcestoval Nikolaj Pirogov 

na študijné pobyty do Berlína a do Göttingenu. Niekoľko rokov pobýval na bojiskách na 

Kaukaze. Ako prvý lekár použil ako anestéziu éter. Súčasne sa intenzívne venoval výskumom 

v liečbe cholery. Ako vojnový lekár sa zúčastnil Krymskej vojny, kde sa mu podarilo rovnako 

ako Florence Nightigaleovej zorganizovať profesionálnu ošetrovateľskú službu s využitím 

dobrovoľníkov. Po návrate z Krymu vydal svoje najznámejšie dielo „Vojnová chirurgia“. 

Pirogov zdôrazňoval, že je potrebné zranenie liečiť podľa druhu zbrane. Upozorňoval, že 

nestačí ranených len ošetrovať, ale súčasne ich v poriadku z bojiska transportovať. 

K znehybneniu končatín používal sadrové obväzy a bojoval proti predčasným amputáciám 

(Málek, Dvořák, Knor, 2010). 

Asi najznámejšou osobou organizácie prvej pomoci bol Henri Dunant (1828-1910), 

švajčiarsky obchodník, spisovateľ a spoluzakladateľ Medzinárodného Červeného kríža, 

nositeľ Nobelovej ceny za mier. Obaja jeho rodičia sa venovali charitatívnej činnosti medzi 

sirotami, väzňami, chorými a chudobnými. Už ako mladý sa Dunant zoznámil s utrpením 

väznených chovancov. V roku 1859 bolo Francúzsko spolu s piemotsko-sardinskými 

spojencami vo vojne s Rakúskom o rakúske provincie v severnom Taliansku. Napoleonov 

hlavný stav bol pri mestečku Solferíno. Dunant do miesta konfliktu odcestoval so zámerom 

pomáhať a oslovil niekoľko známych svojej rodiny z radov diplomatov a vojakov, aby mu 

sledovanie bitky umožnili. Po bitke (24.6.1859) zostali na vojnovom poli ležať desiatky tisíc 

ranených, zomierajúcich a mŕtvych ľudí. Otrasený Dunant začal organizovať pomoc raneným 

medzi miestnymi obyvateľmi, osobitne medzi ženami a dievčatami, ktorá spočívala 

predovšetkým v zaobstarávaní vody a jedlá, v povzbudzovaní a v pomoci školenému 

zdravotníckemu personálu pri ošetrovaní ranených a chorých vojakov. Lekári postrádali 

zdravotnícky materiál a Dunant zariadil nákup potrebného materiálu a pomáhal stavať poľné 

nemocnice. Aby dosiahol uvoľnenie Francúzmi zajatých rakúskych lekárov pre pomoc 

raneným, dostal sa až do hlavného stanu samotného cisára Napoleona III., kde sa vedľa snahy 

o pomoc raneným pokúsil i o riešenie svojho obchodného problému (zastupoval záujmy 
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švajčiarskych kolonistov v Afrike), čo sa na rozdiel od rozkazu Napoleona ohľadne uvoľnenia 

zajatcov, nepodarilo. Skoro po návrate do Ženevy sa Dunant rozhodol napísať knihu o svojich 

skúsenostiach s názvom Spomienka na Solferíno. Kniha vyšla 8.11.1862 v počte 1 600 

výtlačkov a bola hneď rozobraná. Dunant začal rozvíjať myšlienku o budúcej neutrálnej 

organizácii, ktorá by mala vzniknúť pre starostlivosť o ranených vojakov. 17. 2.1863 bol 

vytvorený výbor piatich členov tzv. Výbor piatich pre spracovanie organizácie pre prácu 

s ranenými. Jeho členovia boli vedľa Dunanta  G. Moynier ( právnik ), generál Henri Dufour 

a lekári Louis Appia a Théodore Maunboir. Na základe rokovania so zástupcami ďalších 

štátov sa v dňoch 26. – 29. 10.1863 vo veľkej sále ženevského paláca Atheneum stretlo 36 

zástupcov 16 európskych štátov. Vtedy bolo rozhodnuté o embléme budúcej medzinárodnej 

organizácie. Bol navrhnutý protiklad k švajčiarskej vlajke – červený kríž v bielom poli. Tento 

dátum je považované za počiatok celosvetového hnutia Červeného kríža. O rok neskôr 

23.8.1864 bola podpísaná prvá z tzv. Ženevských konvencií – Ženevská dohoda o zlepšení 

osudu ranených v armádach. Základné princípy Červeného kríža sú humanita, nestrannosť, 

neutralita, nezávislosť, jednota, dobrovoľnosť, svetovosť (Málek, Dvořák, Knor, 2010). 

„Modrá hviezda života“ 

Šesťramenný kríž s adaptovaným znakom lekárov bol ako registrovaná známka prihlásený 

k 1. februáru 1977 na dobu dvadsať rokov. Použitie na sanitkách a uniformách personálu je 

podmienené splnením štandardov výbavy a výcviku. Tiež je možné symbol použiť 

k označeniu miest, kde je dostupná kvalifikovaná prvá pomoc a na smerovkách k nim, ďalej 

k označeniu výbavy záchranných tímov, kníh, manuálov a ďalšej tlače s témou EMS 

(Emergency Medical Servis), ako aj uniforiem administratívneho a pomocného personálu 

EMS. 

 

Obrázok 1   : Modrá hviezda života [zdroj:http://zimezdravsie.blog.sk/detail.html] 

 

Každý z lúčov „hviezdy života“ reprezentuje jednu z šiestich funkcií záchranného reťazca: 

Rozpoznanie stavu – Oznámenie – Výjazd - Starostlivosť na mieste - Starostlivosť v priebehu 

transportu a Odovzdanie k definitívnej starostlivosti. Každé rameno označuje základnú 
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životnú funkciu: Vedomie – Dýchanie – Obeh. Had a Aeskulapova palica sú tradičné symboly 

medicíny a lekárskeho stavu. Aeskulapova užovka (užovka stromová), latinsky  Elaphe 

Iongissima. Tento znak má pôvod v dávnej histórii v krajinách Prednej Ázie. Tam bola a je 

dodnes veľmi rozšírená choroba tzv. drakunkulóza. Vyvoláva ju červík vlasovec o hrúbke 1 – 

2 mm a dlhý niekedy až 1 meter. Starovekí lekári postupovali pri liečbe tak, že veľmi opatrne  

a zvoľna navíjali červíka na rozštiepnuté drievko. Procedúra trvala niekedy i niekoľko dní 

a červík sa nesmel pretrhnúť. Ako dôkaz svojej zručnosti si mezopotámki lekári maľovali na 

svoje štíty červa ovinutého okolo drievka. V Európe drakunkulóza neexistuje, ale schopnosť 

lekárov vyjadruje iný symbol. Červa nahradila užovka a drievko palica.  

Modrá hviezda je symbol, ktorý sa v poslednom desaťročí stal i u nás bežne používaným 

označením áut záchranných služieb. Základná farba hviezdy je modrá. Musí byť umiestnená 

na bielom štvorcovom, alebo kruhovom podklade. Administratívny personál a dispečeri majú 

hada a orámovanie hviezdy  v striebornej farbe a táto hviezda nemusí byť na bielom podklade 

(Málek, Dvořák, Knor, 2010). 

Moderná éra KPR. 

Moderná éra kardiopulmonálnej resuscitácie sa datuje od roku 1960, keď Kouwenhoven 

znovu objavil a prepracoval vonkajšiu masáž srdca ako postup na obnovenie krvného obehu. 

V tomto roku boli do klinickej praxe uvedené defibrilátory. Safar preukázal, že kombinácia 

umelého dýchania z pľúc do pľúc s vonkajšou masážou srdca predstavujú účinnú metódu 

kardiopulmonálnej resuscitácie. Od 70.-tych rokov bola pozornosť výskumníkov zameraná na 

prežívanie mozgu počas zastavenia obehu a bezprostredne po ňom. 

Základné diagnostické a terapeutické postupy pri stavoch bezprostredne ohrozujúcich život 

vychádzajú z odporúčaní konferencie AHA (American Heart Association), konanej v roku 

1992 v USA, ktorej závery boli medzinárodne akceptované. Medzinárodný koordinačný 

orgán pre resuscitáciu ILCOR (International Liasion Committee on Resuscitation) vydal 

v roku 2000 nové smernice pre neodkladnú resuscitáciu. Európska rada pre resuscitáciu  

(ERC) tieto smernice prijala. Výučba zásad základnej a rozšírenej neodkladnej resuscitácie sa 

tak zjednocuje na celom svete. Odporúčania medzinárodných inštitúcií, ktoré vznikli 

v Dallase a boli zverejnené v novembri 2005 sa podstatne odlišujú od predchádzajúcich. 

Netvrdia, že doterajšie boli neúčinné, preto bazálne vedomosti z odporúčaní z roku 2000 

a nácvik kardiopulmonálnej cerebrálnej resuscitácie podľa predchádzajúcich odporúčaní sú 

predpokladom pochopenia resuscitačných algoritmov.  
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2.  ZÁKLADNÁ NEODKLADNÁ RESUSCITÁCIA 

Náhla zástava obehu postihuje v Európe približne pol milióna osôb ročne. Okamžité 

zahájenie nepriamej masáže srdca, včasná defibrilácia a včasná terapeutická hypotermia dnes 

patria medzi kľúčové determinanty modernej kardiopulmonálnej cerebrálnej  resuscitácie. 

 

Štatistické podklady z roku 2010 

� 40% zo všetkých úmrtí v Európe spôsobili ochorenia kardiovaskulárneho systému (do 75  rokov) 

� 60% z úmrtí na koronárne srdcové choroby je pod obrazom náhleho srdcového zlyhania 

� náhle srdcové zlyhanie postihuje v Európe do 700 000 ľudí ročne 

� 25 – 30% z nich má iniciálny rytmus fibrilácie komôr (VF) 

� Incidencia KPRC  38/100 000 obyvateľov pre kardiopulmonálnu zástavu a 17/100 000 pre fibriláciu komôr  

� Do prepustenia z nemocnice prežije len 10,7 % pre všetky rytmy a 21,2 % pre fibriláciu komôr (VF). 

  

2.1 Terminológia 

KPR  kardio-pulmonálna resuscitácia 

KPCR  kardio-pulmonálna cerebrálna resuscitácia 

CPR (anglický ekvivalent ) cardiopulmonary resuscitation 

Základné životné funkcie  vedomie, dýchanie a krvný obeh 

Zlyhanie jednej základnej životnej funkcie vedie skôr či neskôr k zrúteniu ostatných 

životných funkcií, pričom najmarkantnejšia je táto skutočnosť pri náhlom zlyhaní, kde 

k bezvedomiu dôjde do 10 – 15 sekúnd. 

BLS  Basic Life Support – základná neodkladná podpora životných funkcií 

A BLS  Adult Basic Life Support – základná neodkladná podpora životných funkcií dospelých 

P BLS  Pediatric Basic Life Support  –  základná neodkladná podpora životných funkcií detí 

A ALS  rozšírená neodkladná podpora životných funkcií dospelých – Adult Advanced Life 

Support 

P ALS  Pediatric Advanced Life Support – rozšírená neodkladná podpora životných funkcií 

detí 

 

Operátori a operátorky tiesňovej linky v súčasnej dobe by mali byť vyškolení na takej úrovni, 

aby vyťažili od volajúcich čo najviac valídnych informácií a dokázali po telefóne odovzdať 

inštrukcie k započatiu poskytovania pomoci. Telefonický hovor by sa mal sústrediť hlavne na 

rozpoznanie bezvedomia a posúdenie kvality dýchania. Veľký dôraz je kladený na 
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rozpoznanie terminálneho lapavého dýchania (gaspingu) ako istej známky náhlej zástavy 

obehu. V prípade zistenia bezvedomia bez dýchania, prípadne s jeho abnormalitou, by mal 

byť zahájený postup podľa protokolu pre náhlu zástavu obehu. Nevyškoleným záchrancom 

poskytuje operačné stredisko tzv. telefonicky asistovanú neodkladnú resuscitáciu (TANR) 

formou inštrukcií k vykonávaniu úkonov masáže srdca bez umelého dýchania. 

 

2.2 Charakteristika 

Neodkladná resuscitácia ( NR ) je súbor na seba nadväzujúcich liečebných postupov, ktoré 

slúžia na obnovenie obehu okysličenej krvi  u osoby postihnutej náhlym zastavením krvného 

obehu (NZO), s cieľom uchrániť organizmus pred nezvratným poškodením najmä mozgu 

a myokardu. 

 

Odporúčania ERC 2010 

The guidelines that follow do not define the only way that resuscitation can be delivered; they 

merely represent a widely accepted view of how resuscitation should be undertaken both 

safely and effectively. The publication of new and revised treatment recommendations does 

not imply that current clinical care is either unsafe or ineffective. 

 

Teda: “odporúčania“ nedefinujú jedinú možnosť ako resuscitovať, iba poukazujú na spôsob 

ako KPCR poskytovať bezpečne a efektívne. Netvrdia, že doterajšie postupy sú neefektívne 

a nebezpečné.“ 

 

2.3 Zmeny a úpravy ERC 2010   
      (čo sa zmenilo a načo sa stále viac kladie dôraz/) 

■  Dôležitý je časový faktor – rýchle zhodnotenie stavu a začatie  resuscitácie. 

■  Minimalizovanie časovej straty. 

■  Kvalita kardiopulmonálnej cerebrálnej resuscitácie. 

■  Školenia aj pre dispečerov záchrannej služby. 

 

■  Masáž srdca 

Najdôležitejším postupom neodkladnej resuscitácie je i aktuálne nepriama masáž srdca. 

Tento jednoduchý a bezpečný výkon prináša postihnutým významné zvýšenie šance na 

prežitie. Úplne všetci laici (bez ohľadu na ich preškolenie v prvej pomoci) by mali byť 
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schopní vykonať u postihnutého nepriamu masáž srdca. Vysokokvalitná masáž srdca zostáva 

naďalej postupom, na ktorý je kladený extrémny dôraz. Masáž srdca je vykonávaná 

pravidelným stlačovaním hrudníka frekvenciou aspoň 100 stlačení za minútu (maximálne 

120/min.) do hĺbky aspoň 5 cm (maximálne 6 cm). Po každom stlačení nasleduje úplné 

uvoľnenie tlaku na hrudník, aby došlo k úplnému návratu hrudníka do východzej polohy. Je 

potrebné obmedziť akékoľvek prerušovanie masáže srdca a pri prítomnosti viacerých osôb sa 

vystriedať každé 2 minúty. 

Záchranci vyškolení v neodkladnej resuscitácii by mali vykonávať KPR klasickým spôsobom, 

teda striedaním stlačovania hrudníka a umelých vdychov v pomere 30 : 2. 

Laická resuscitácia môže byť ukončená po odovzdaní postihnutého profesionálnemu tímu 

záchrannej služby, vyčerpaní záchrancov, prípadne po obnovení vitálnych funkcií. 

Laická pomoc by mala byť rozpoznaním náhlej zástavy obehu, čo vzhľadom k vysokej 

incidencii lapavého dýchania spôsobuje laikom stále veľké ťažkosti. Po zistení bezvedomia  

(nereaguje na vonkajšie podnety – zatrasenie a hlasité oslovenie) nasleduje spriechodnenie 

dýchacích ciest záklonom hlavy a zdvihnutím brady, v prípade zdravotníkov i predsunutie 

dolnej čeľusti ( pozor pri poranení krčnej chrbtice ! ). 

 

■  Dýchanie  

Na posúdenie stavu dýchania je vhodná metóda: trias – cítim, vidím, počujem počas 

maximálne 10 sekúnd. Pokiaľ postihnutý nedýcha, alebo sú prítomné terminálne lapavé 

dychy (gasping), musí byť okamžite zahájená nepriama masáž srdca. Súčasne je privolaná 

záchranná služba číslom 112. Ak je dostupný automatický externý defibrilátor, je prinesený 

k pacientovi a aktivovaný. Posúdenie stavu cirkulácie pomocou palpácie pulzácie na veľkých 

cievach nie je laikom odporúčané. 

 

Rozšírená neodkladná podpora životných funkcií dospelých  

(Adult Advanced Life Support – A  ALS ) 

■  MINIMALIZOVA Ť prerušenia kardiopulmonálnej resuscitácie kvôli výkonom, 

■  SÚSTREDIŤ sa na varovné príznaky svedčiace pre náhle srdcové zlyhanie, 

■  NEPRERUŠOVAŤ  kompresie  ( iba na minimálny nevyhnutný čas ), 

■  prekordiálny úder NEMÁ VÝZNAM s výnimkou okamžitej aplikácie po zástave, 

■ NEODPORÚČA SA podanie liekov intratracheálne. Ak nie je možné zaistiť prístup 

intravenózne, je vhodné aplikovať lieky intraoseálne, 

■  APLIKÁCIA Adrenalínu 3 mg po výboji (+ Amiodaron 300 mg), 
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■  Atropín sa NEODPORÚČA pri asystólii a bezpulzovej elektrickej aktivite (PEA), 

■  včasná intubácia NIE JE PRIORITA, 

■  po intubácii SA ODPORÚČA kapnografia. 

 

Defibrilácia 

■  MINIMALIZOVA Ť pauzy pred a po výboji, nie viac ako 5 sekúnd (ani počas dobíjania 

defibrilátora), 

■  v tímoch, kde je defibrilátor dostupný, sa odporúča ho použiť čo najskôr. Už NIE rutinne 

po 2 minútach kardiopulmonálnej  resuscitácie. 

 

Rozšírená neodkladná podpora životných funkcií detí  

(Pediatric Advanced Life Support – P  ALS) 

■ NESKÚSENÝ záchranca používa pomer stlačení hrudníka a vdychov 30 : 2 (ako 

u dospelého), 

■  SKÚSENÍ záchrancovia používajú pomer 15 : 2 (ak je sám, môže 30 : 2), 

■ veľmi dôležitá je VENTILÁCIA. Obsah vdychovaného vzduchu je treba prispôsobiť 

veľkosti dieťaťa, 

■  HĹBKA kompresií aspoň 1/3 hrudníka, 

■  FREKVENCIA sa doporučuje aspoň 100/minútu a nie viac ako 120/minútu, 

■ BEZPEČNÝ je automatický externý defibrilátor (AED) nad 1 rok veku. Ak je  

defibrilovateľný rytmus u mladšieho, treba ho použiť tiež, 

■  MINIMALIZOVA Ť časové straty!!! 

■  nápomocná je kapnografia po orotracheálnej intubácii, 

■  po obnovení cirkulácie je treba titrovať O2
 na nižšiu koncentráciu. 

 
Základná neodkladná podpora životných funkcií  (Basic Life Support – BLS) 

Základná neodkladná podpora životných funkcií zahŕňa tieto úkony:  

A – airway – zhodnotenie, obnovenie a zaistenie priechodnosti dýchacích ciest (ďalej DC), 

B – breathing – zhodnotenie a zaistenie dýchania, 

C – circulation – zhodnotenie a zaistenie krvného obehu. 
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Dôležité zásady základnej neodkladnej resuscitácie ( BLS ) 

���� indikácia k základnej neodkladnej resuscitácii je každé bezvedomie s absenciou 

dýchania, alebo prítomnosť iného ako normálneho dýchania, 

����  nezdržovať sa hľadaním pulzu!! 

����  uvoľnenie dýchacích ciest sa vykonáva iba záklonom hlavy a nie kompletným trojitým 

manévrom, 

����  nepriama srdcová masáž predchádza umelým vdychom, 

����  pomer stlačení hrudníka a umelých vdychov je u všetkých vekových kategórií 30 : 2  

       ( A-B-C). S výnimkou novorodencov 3 : 1 a dojčiat 15 : 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok 2 : Reťaz života (zdroj: Lékařská první pomoc) 
 
 

 

 

Včasná KPR Včasná  
defibrilácia  

Poresuscitačná 
starostlivosť 

Prevencia 
zastavenia obehu Nestrácať čas 

Reštart činnosti 
srdca (obehu) 

Navrátenie kvality 
života 

Včasné rozpoznanie  
a privolanie pomoci 

„„ RREEŤŤAAZZ  ŽŽII VVOOTTAA““  



15 
 

 
Neodkladnú resuscitáciu zahájime vždy: 

���� u akútneho stavu, ak je zastavenie krvného obehu zistené včas, a nejedná sa o terminálny 

stav nevyliečiteľne chorého, 

���� ak nie sú prítomné isté známky smrti, nie je istota o dobe trvania zastavenia obehu alebo 

chýba informácia o základnom ochorení. 

 

Neodkladnú resuscitáciu nezahájime ak: 

���� preukázateľne uplynul od zastavenia krvného obehu časový interval dlhší ako 15 minút 

u dospelých a dlhší ako 20 minút u detí za podmienok normotermie (pri hypotermii sa 

interval predlžuje až na 40 minút), 

���� nevyliečiteľne chorý je v terminálnom štádiu ochorenia, 

���� sú prítomné isté známky smrti. 

 

 V prípade neistoty zahájime neodkladnú resuscitáciu vždy!! 

 

Neodkladnú resuscitáciu je možné ukončiť v týchto prípadoch: 

• došlo k úspešnému obnoveniu základných životných funkcií, 

• neodkladná resuscitácia trvajúca najmenej 30 minút pri rytme inom ako je komorová 

fibrilácia neviedla k obnove základných životných funkcií, 

• v prípade komorovej fibrilácie sa doporučená doba neodkladnej resuscitácie predlžuje 

na 60 minút, v prípade podania trombolytika (susp. pľúcna embolizácia) až na 90 

minút, 

• počas neodkladnej resuscitácie nedošlo najmenej 20 minút k známkam okysličenia 

organizmu (zúženie zreníc, obnovenie laryngeálneho reflexu, merateľná SaO2), 

• pri úplnom vyčerpaní záchrancov v priebehu základnej neodkladnej resuscitácie, 

• ukončiť rozšírenú neodkladnú resuscitáciu môže iba lekár. Objektívnymi vodítkami 

pre zhodnotenie stavu pri neodkladnej resuscitácii sú EKG a tenzie CO2. 

 

Komentár: Limitom pre úspešnosť neodkladnej resuscitácie je obnovenie hemodynamicky 

významnej akcie srdca, pretože túto funkciu nedokážeme dlhodobo nahradzovať. I pri 

kvalitne vykonávanej neodkladnej resuscitácii je organizmus a najmä mozog oxygenovaný 
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iba bazálne. Vo väčšine prípadov je pacient po resuscitácii v bezvedomí, v respiračnej 

insuficiencii a s nestabilným krvným obehom. Vyžaduje umelú pľúcnu ventiláciu a podporu 

obehu inotropikami. Časové vodítka sú iba orientačné! Vždy odporúčame zaznamenať 

záznam EKG pri započatí neodkladnej resuscitácie a pri ukončení neúspešnej neodkladnej 

resuscitácie. 
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3.  KPCR U DOSPELÉHO- STEP BY STEP   

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Bezpečne pristúp 

   Skontroluj vedomie 

           2 vdychy 

      Zavolaj pomoc 

   Skontroluj dýchanie 

   Volaj 155 alebo 112 

  30 stlačení hrudníka 

 Uvoľni dýchacie cesty 
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3.1 Bezpečnosť pre záchrancu 

� zhodnotenie rizika pre záchrancu (terén, okolie, možnosti záchrancu), 

� použitie ochrannej bariéry/rúška, 

� dýchanie/nedýchanie z úst do úst? 

 

 

3.2 Skontroluj vedomie 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázok 3: Kontrola vedomia (zdroj: Lékařská první pomoc) 
 
Jemne zatras a spýtaj sa: „Ste v poriadku?“ 

Ak odpovie: 

• zisti, čo nie je v poriadku, 

• pravidelne prehodnocuj stav postihnutého, 

• zaisti správnu polohu tela. 

Ak neodpovie – zavolaj/zakrič o pomoc a hneď pokračuj... 
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3.3 Uvoľni dýchacie cesty 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Obrázok 4: Uvoľnenie dýchacích ciest (zdroj: Lékařská první pomoc) 
Len záklon hlavy 
 
 
3.4 Skontroluj dýchanie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázok 5: Kontrola dýchania (zdroj: Lékařská první pomoc) 
 

• Pozeraj, počúvaj a cíť normálne dýchanie, 

• Nemýľ si lapavé dýchanie s normálnym dýchaním !! 

 

Lapavé dýchanie 

� vyskytuje sa krátko po zástave srdca až do 40 % srdcových príhod, 

� charakteristické je hlasné alebo namáhavé dýchanie, 

� je väčšinou znakom srdcovej príhody. 



20 
 

3.5 Volaj 155 alebo 112 

 
Integrovaný záchranný systém 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.6 Kompresie hrudníka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Obrázok 6: Kompresie hrudníka (zdroj: Lékařská první pomoc) 
 

Technika masáže srdca 

� poloha rúk je uprostred hrudnej kosti, 

� polož hranu dlane jednej ruky na stred hrudníka, 

� druhú ruku polož na ňu, 

� prepleť prsty, 

� stláčaj hrudník: 

• Frekvencia stláčania je cca 100/minútu. 

• Hĺbka stláčania je u dospelého 5 – 6 cm. 

• Uvoľnenie je rovnako dôležité ako stláčanie. 

Ak je to možné, vymeň stláčajúceho každé 2 minúty. 
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3.7 „Umelé“ dýchanie – vdychy 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázok 7: Umelé dýchanie (zdroj: Lékařská první pomoc) 
 
1 – 1,5 sekundové vdychy pri viditeľnom zodvihnutí hrudníka. 
 
 
POKRAČUJ  V KPRC efektívnym striedaním kompresií a dýchania  

                              30                 :                  2 
 
 
 
 

 
 

Obrázok 8 : Kompresie hrudníka                                      Obrázok 9 : Umelé vdychy  

(zdroj: Lékařská první pomoc) 

 

Neodkladnú resuscitáciu je možné ukončiť v týchto prípadoch: 

���� došlo k úspešnému obnoveniu základných životných funkcií, 

���� prišli profesionálni záchrancovia, 

���� pri úplnom vyčerpaní záchrancov v priebehu základnej neodkladnej resuscitácie. 
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Stabilizovaná poloha 

Ak postihnutý začne normálne dýchať, ulož ho do stabilizovanej polohy (po vylúčení úrazu). 

 

Obrázok 10: Stabilizovaná poloha [zdroj:www.nf-senior.cz ] 
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4.  KPCR  U DIEŤAŤA DO 1 ROKA – STEP BY STEP    

 
        
     
                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezpečne pristúp 

Skontroluj vedomie 

Zavolaj si pomoc 

Uvoľni dýchacie cesty 

Skontroluj dýchanie 

5 iniciálnych vdychov 

15 stlačení hrudníka 

2 vdychy 

Po 1 minúte NR volaj 155,112 



24 
 

Špecifiká neodkladnej resuscitácie u detí do 1 roka 
 
 
 
 
 
 
���� len mierny záklon hlavy, 

���� kompresie frekvenciou 100-120/minútu, 

���� miesto masáže je v stredu hrudnej kosti, 

���� stlačenie do hĺbky 1/3 hrudníka, 

���� podľa veľkosti dieťaťa záchranca masíruje, 

     dvomi prstami alebo jednou rukou  

 
 
 
                                                     Obrázok 11: Masáž hrudníka [zdroj: www.uszsmsk.cz ] 
 
 
 
 

                                                       ���� vdychujeme primeraný obsah vzduchu, 

                                                           ���� u malých detí vdychujeme súčasne do úst  

                                                  aj nosa ( obsah našich úst ), 

���� profesionálni záchrancovia 15 : 2, 

                 ����  neprofesionálni záchrancovia 30 : 2. 

 

 
Obrázok 12: Umelé dýchanie [zdroj: www.uszsmsk.cz ] 
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5.  KPCR  U DIEŤAŤA OD 1 ROKA DO PUBERTY  - STEP BY 
STEP  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skontroluj vedomie 

Zavolaj pomoc z okolia 

Ulož dieťa na chrbát 

5 iniciálnych vdychov 

Resuscitácia 30 : 2 

155,112 volaj po 1 min.resuscitácie 
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6. ROZŠÍRENÁ NEODKLADNÁ RESUSCITÁCIA  
   (ACLS – ADVANCED CARDIAC LIFE SUPPORT ) 

 Tak ako pri základnej kardiopulmonálnej resuscitácii, je aj  pri rozšírenej resuscitácii 

základom všetkých postupov kvalitná masáž srdca. V Guidelines 2005 považovali za 

prioritu predradenie niekoľkých minút KPR pred defibriláciou v prípade trvania zástavy 4 – 5 

minút. Teda správnym postupom zdravotníkov bolo zahájenie masáže srdca s ventiláciou a až 

potom analýza rytmu a prípadne defibrilácia. V nových odporúčaniach nie je presne 

stanovený čas prvej defibrilácie a je uprednostňovaný individuálny prístup. 

 

Poskytovatelia v prednemocničnej starostlivosti ( PNS ) zabezpečujú vycvičený a zohraný tím 

ZZS na mieste zlyhania životných funkcií. 

Vedúcim tímu je lekár, ktorý je odborník v odbore urgentná medicína alebo lekár preškolený 

v postupoch neodkladnej resuscitácie. Úlohou tímu na mieste je nadviazať na základnú 

neodkladnú resuscitáciu poskytovanú svedkami kolapsu, poskytnúť rozšírenú neodkladnú 

resuscitáciu s cieľom obnovy spontánnej cirkulácie (Restore of Spontaneous Circulation – 

ROSC), stabilizovať základné životné funkcie a transportovať pacienta do najbližšieho 

zdravotníckeho zariadenia schopného poskytnúť adekvátnu intenzívnu starostlivosť ( G – 

gauging, H – hypotermia, I – intensive care ). 

 

Ďalšie pojmy 

Defibrila čný čas - čas od predpokladaného kolapsu do prvej defibrilácie. 

ROSC - (Rewstore of Spontaneous Circulation) je obnovenie spontánnej akcie srdca na dobu 

dlhšiu ako ja 1 minúta. 

Primárne úspešná NR - sa definuje vtedy, kedy je pacient dopravený a odovzdaný 

v zdravotníckom zariadení. 

O úspešnej NR môžeme hovoriť vtedy, keď postihnutý dosiahne kedykoľvek po NR 

Glasgow Coma Score (GCS ) 4 – 5 (sebestačnosť, prežitie s ľahkými následkami alebo bez 

neurologických následkov). 

 

Rozšírená neodkladná resuscitácia zahrňuje: 

D – defibrillation      = elektrická defibrilácia, 

E – ECG                      = monitor elektrickej aktivity myokardu, 

F – fluids and drugs       = podanie liekov a infúznych roztokov. 
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V rozšírenej NR sa používajú nasledujúce postupy: 

• elektroimpulzoterapia = defibrilácia = v prípade komorovej fibrilácie či komorovej 

tachykardie bez hmatného pulzu, 

• monitoring elektrickej činnosti srdca = EKG , 

• zaistenie priechodnosti dýchacích ciest pomocou orotracheálnej intubácie alebo 

iných alternatívnych metód umožňujúcich následnú umelú pľúcnu ventiláciu, 

• podanie liekov a infúznych roztokov. 

Tieto výkony je potrebné vykonať v prvých minútach od zahájenia rozšírenej neodkladnej 

resuscitácie! Lekár ZZS je školený aj v ďalších postupoch, ktoré je potrebné vykonávať 

v súvislosti s neodkladnou resuscitáciou ako sú alternatívny prístup do dýchacích ciest, 

alternatívny prístup do cievneho riečiska, vonkajšia stimulácia činnosti srdca, hrudná drenáž, 

a i. 

POZOR : prioritou BLS a ACLS naďalej ostáva včasné začatie nepriamej srdcovej 

masáže a jej prerušenie iba v prípade nutných úkonov ( defibrilácie, endotracheálnej 

intubácie ) na čo najkratšiu dobu !! 

 

6.1 Defibrilácia 

Defibrilácia je liečebný postup pri fibrilácii komôr, pri ktorom je pomocou výboja presne 

definovaného prúdu obnovený normálny sínusový rytmus. 

 

História defibrilácie 

1775 - Petr Christian Abildgaard predviedol, že život sliepky môže byť ovplyvnený 

elektrickými impulzami a že je možné obnoviť pulz pôsobením elektrického impulzu externe  

cez hruď, 

1849 - Frederik Ludwig a Albert Hoffa demonštrovali, že jediný elektrický impulz môže 

navodiť fibriláciu srdca, 

1888 Mac William, klinický lekár uviedol, že fibrilácia komôr by mohla byť príčinou 

náhleho úmrtia. 

V tom čase netušený rozvoj elektroterapie začal Guillame Duchenne de Boulogne ( 1806 – 

1875) keď „elektrickou rukou“ stimuloval oblasť srdca 21 ročnej pacientky s tachyarytmiou 

po záškrte a dosiahol spomalenie srdcovej frekvencie a pravidelný pulz. Prvý popísal 

navlhčenie elektród na zlepšenie kontaktu s kožou. 
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Hugo von Ziemssen (1829 – 1902) dokázal počas univerzitnej prezentácie na živom človeku, 

že elektrické impulzy ovládajú činnosť komôr. 

 1932 - Albert Hyman (New York) vyskúšal „arteficial pacemaker“, elektrický oživovací 

prístroj na ručné ovládanie. 

V Štokholme dňa 8. 10. 1958 implantoval kardiochirurg Åke Senning (1915) prvý 

kardiostimulátor pre AV blok. 

1956 - Paul Maurice Zoll vykonal prvú úspešnú externú defibriláciu u človeka. V roku 1960 

použil implantovaný kardiostimulátor. 

1962 - profesor B. Peleška z pražského IKEMu zostrojil prvý použiteľný prenosný 

(batériový) defibrilátor k transtorakálnej defibrilácii. Význam majú i tzv. Peleškové zákony 

týkajúce sa vzťahu tvaru výbojových vĺn na účinnosť a bezpečnosť defibrilácie. 

1974 – 1980 Dr. Arch Diack, Robert Rullman, a Dr. W. Stanley Welborn vyvinuli 

prototyp automatizovaného externého defibrilátora ( AED ). 

2002 - Prvé vybavenie budovy automatickými externými defibrilátorami. 

2005 - AHA, ILCOR a ERC vydali nové doporučenia k neodkladnej resuscitácii s dôrazom 

na výhody včasného (do 3 minút od zástavy obehu) použitie AED vyškolenými laickými 

záchrancami najlepšie do 3 minút. Doporučené je použitie AED i u detí vo veku od 1 roku. 

 

Postupy základnej  neodkladnej resuscitácie zaznamenali v Európe oproti roku 2005 

minimálne zmeny. Najväčší dôraz je kladený na vykonávanie kvalitnej masáže srdca, 

a včasné použitie automatizovaného externého defibrilátora (AED) – pokiaľ je v blízkosti 

postihnutého k dispozícii. 

Naďalej je doporučené podporovať programy AED, hlavne ďalšie rozmiestnenie prístrojov na 

verejne prístupné miesta (letiská, športové haly, obchodné centrá, divadlá a pod.). 

V nemocniciach by mali byť defibrilátory rozmiestnené tak, aby mohol byť kdekoľvek 

podaný defibrilačný výboj do 3 minút po kolapse. Označenie prístrojov je celosvetovo 

štandardné. 

Zmenila sa metodika obsluhy defibrilátora. Je doporučené pokračovanie v masáži srdca počas 

nabíjania defibrilátora s cieľom minimalizovať čas prerušenia masáže srdca pred dodaním 

defibrilačného výboja. Optimálna energia výboja nie je známa a odporučená energia výboja 

zostala bez zmeny (360 J pre monofazický a 200 J pre bifazický výboj s možnosťou 

zvyšovania až na 360 J). Po každom výboji musí nasledovať okamžite masáž srdca po dobu 2 

minút a až potom je masáž prerušená a vykonaná analýza rytmu srdca s overením účinnosti 

predchádzajúceho výboja. 
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Tri defibrilačné výboje rýchlo za sebou sú doporučované pri vzniku fibrilácie komôr alebo 

bezpulzovej komorovej tachykardii počas katetrizácie srdca, včasnom pooperačnom období 

po kardiochirurgických výkonoch  alebo v prítomnosti svedkov pri súčasnej monitorácii 

pacienta manuálnym defibrilátorom, čo umožní okamžité dodanie výbojov. Prekordiálny 

úder má i u defibrilovateľných rytmov nízku účinnosť a jeho použitie je limitované pri 

náhle vzniknutej zástave u monitorovaného pacienta a defibrilátor je okamžite 

k dispozícii. 

 

Väčšina zastavení srdca u dospelých (80 – 90 %) je spôsobená komorovou fibriláciou . 

Včasná defibrilácia je liečebným zásahom a výrazne napomáha k prežitiu pacientov 

postihnutých náhlou srdcovou príhodou. 

Primárne prí činy zastavenia srdca sú  

• akútny infarkt myokardu,  

• malígna arytmia,  

• ochorenia koronárnych tepien,  

• úraz elektrickým prúdom,  

• podchladenie,  

• utopenie,  

• niektoré typy otráv,  

• úrazy atď. 

 

Sekundárne príčiny zastavenia srdca, ku ktorým dochádza po primárnej zástave 

dýchania, môžu byť: 

• dusenie z rôznych príčin, 

• úrazy, 

• závažné poruchy rovnováhy vnútorného prostredia. 

 

V týchto prípadoch je nutná neodkladná resuscitácia laická alebo odborná lekárska, o prežití 

a kvalite rozhoduje: 

� včasné začatie kardiopulmonálnej resuscitácie ( KPR ) laikom ihneď (alebo aspoň do 1 – 3  

minút) 

� včasné podanie defibrila čného výboja laikom ( ihneď alebo aspoň do 1 – 3 minút ),   
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� včasné privolanie Zdravotnej záchrannej služby ( ZZS ) a umožnenie rýchleho prístupu 

k postihnutému. 

 

Kardiopulmonálna resuscitácia podporuje ventiláciu pľúc a krvný obeh, ale sama o sebe 

nevedie ku zmene komorovej fibrilácie na normálny sínusový rytmus.  

Obnoviť normálny sínusový rytmus znamená mať počas niekoľkých minút k dispozícii 

defibrilátor a defibrilovať. 

 

O úspechu defibrilácie rozhoduje predovšetkým ČASOVÝ ÚSEK od vzniku fibrilácie do 

podania defibrilačného liečebného výboja, pretože každá minúta zdržania zhoršuje 

pravdepodobnosť prežitia o 7 – 10 %. 

 

V praxi nemôžeme po 11 – 12 minúte už takmer žiadneho postihnutého defibrilovať. 

Ďalšou podmienkou úspešnosti defibrilácie je predchádzajúce aspoň minimálne prekrvenie 

srdcového svalu dostatočne vykonávanou kardiopulmonálnou resuscitáciou. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Obrázok 13: Pravdepodobnosť úspešnej defibrilácie (zdroj: Lékařská první pomoc)  
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             Pásma pravdepodobnosti úspešnej defibrilácie 
 
 
I. 

 Pásmo s pravdepodobnosťou u defibrilácie 
 

           90 – 70 % 

pri veľmi včasnej aplikácii výboja do: 
 

           1 – 3 minút 

AED je priamo v mieste , aplikuje svedok !! 
 

 
 
II. 

Pásmo s pravdepodobnosťou defibrilácie  
 

          70 – 10 % 

pri v časnej aplikácii výboja do: 
 

          3 – 10 minút 

AED nie je priamo v mieste, aplikuje svedok 
 

 
III. 

Pásmo s pravdepodobnosťou defibrilácie 
 

          10 – 0 % ( v ČR priemerne 5% ) 

pri zahájení činnosti ZZS priemerne v: 
 

          10 – 12 minúte 

 
IV. 
 

 
Pásmo s pravdepodobnosťou defibrilácie 

           
           0 % 

 
pri zahájení činnosti ZZS ( dlhší dojazd ) 

 
         nad 12 minút 

 
 
Defibrilátor je prístroj generujúci definovaný elektrický prúd, ktorý pri prechode srdcom 

naraz depolarizuje celý myokard a umožní obnovenie normálnej elektrickej aktivity. 

Súčasné typy defibrilátorov používajú bifázický tvar prúdovej krivky. Pri monofázickom 

type prúdu sa vzhľadom k nižšej účinnosti používa vyššia energia, 360 J už pri prvom výboji. 

Pre bifázické typy by prvý výboj mal mať energiu aspoň 150 – 200 J. Pre ďalšie výboje, pri 

neúspechu prvého, môžeme i pri bifázických typov energiu zvýšiť. 

Postup pri defibrilácii  prístrojom s prítlačnými elektródami: 

1. elektródy sa potrú gélom pre zníženie impedancie kože, 

2. nastaví sa požadovaná hodnota výboja, 

3. elektródy sa pevne pritlačia na hrudník postihnutého, čím sa zníži riziko popálenia 

kože, 

4. podá sa elektrický výboj, 

5. po defibrilácii sa pokračuje 2 minúty vo vonkajšej masáži srdca, počas tohto intervalu 

sa môžu vykonať aj ďalšie úkony, ako je zabezpečenie dýchacích ciest pomôckami, 

pripojenie postihnutého na ventilátor, zabezpečenie prístupu do žily a podanie liekov, 

potom sa kontroluje rytmus a prípadne sa podá ďalší výboj. 

Pri použití nalepovacích elektród je postup obdobný, odpadá bod 1. 
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Vďaka automatickým externým defibrilátorom (AED) je v prípade ich dostupnosti 

zaradená defibrilácia do základnej neodkladnej resuscitácie ( BLS ): 

D – defibrilation – prevedenie defibrilácie preškoleným laikom pomocou AED. Ich zavedenie 

pre základné NR nezbavuje laikov nutnosti vzdelania v postupoch A, B, C. Výučba postupov 

A, B, C musí byť prioritou, ale využitie AED je prínosom. 

 

Uloženie AED sa odporúča na miestach, kde môžeme predpokladať ich využitie častejšie ako 

1x za 2 roky. Rytmus srdca sa po výboji zisťuje po 2 minútach, počas ktorých je nutné 

pokračovať v nepriamej masáži srdca a umelom dýchaní. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok 14: Defibrilácia (zdroj: Lékařská první pomoc) 
 

 

Nastavenie a funkcie AED sú vstavaným počítačom riadené automaticky a poskytujú 

záchrancovi najnutnejšie inštrukcie hlasovo a na displeji. Prístroj sa bez vopred nalepených 

bezpečných elektród a rozhodnutí automatiky nedá vôbec spustiť - na rozdiel od ručne 

ovládaných (lekárskych) defibrilátorov. Pre bezpečnosť záchrancu boli vyvinuté 100 % 

bezpečné hands-free jednorázové samolepiace elektródy. 

O vhodnosti podania automaticky nastaveného výboja rozhoduje len počítač. 
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7.  OBVÄZOVÁ TECHNIKA 

V podmienkach prvej pomoci má obväzová technika nemalý význam. Správne priložený 

obväz má: 

•••• zastaviť krvácanie, 

•••• ranu vzduchotesne uzatvoriť, 

•••• poranenú časť tela znehybniť, 

•••• spevniť sterilné krytie rany, 

•••• obmedziť druhotné infekcie, 

•••• odsávať exkréty z poranenej časti tela, 

•••• udržiavať poranenú časť tela v určitej polohe. 

 

7.1 Účel obväzovej techniky 

•••• fixačný – spevňujúci ( kĺby, zlomené kosti ) 

•••• kompresívny – tlakový ( krvácanie ) 

•••• krycí –  ochrana rany pred nečistotou 

•••• extenčný – naťahujúci (vyrovnávajú skrátenie zlomených končatinách ) 

•••• podporné – časť tela udržujú v určitej polohe 

•••• regresívne – napravujúce 

 

7.2  Zásady obväzovej techniky 

1. Postihnutého pohodlne posaď alebo polož. 

2. Pri prikladaní obväzu udržuj s postihnutým kontakt. Informuj ho o tom, čo s ním 

budeš robiť. Pracuj šetrne. 

3. K postihnutému sa postav čelom a udržuj kontakt. 

4. Časť tela, ktorú obväzuješ, daj šetrne do postavenia, ktoré najviac zodpovedá 

fyziologickej polohe. 

5. Rana musí byť sterilne krytá a krytie musí presahovať okraje rany. 

6. Sterilným krytím nepohybuj, zanesie sa špina do rany. 

7. Poranené časti tela vyžadujú vhodný druh obväzu a tomu zodpovedajúci materiál. 

8. Obväzový materiál musí byť aseptický, najlepšie sterilný. 

9. Obväzom je treba kryť celú ranu tak, aby obväz presahoval do okolia aspoň 4 cm. 

10. Šírka obväzu by mala byť asi 1,5 násobok priemeru obväzovanej časti. 
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11. Ovínadlo drž tak, aby si ho z dlane odmotával. 

12. Na začiatku a na konci spevni obväz kruhovou otočkou. 

13. Obväz musí držať, ale nie škrtiť a zarezávať sa. 

14. Obväzovať začíname na najužšom mieste poranenej časti, okrem obväzov ruky 

a členku.  

 

Známky príliš tesného obväzu: 

- bolesť v mieste priloženia, 

- strata farby alebo modranie akrálnych častí tela distálne od obväzu, 

- mravčenie, brnenie, strata citlivosti distálne od obväzu. 

Známky infekcie: 

- zväčšujúca sa bolesť, 

- trhanie v rane, 

- začervenanie šíriace sa proximálne od rany, 

- celkové príznaky: zvýšená teplota, zimnica, nevoľnosť. 

 

7.3 Delenie obväzov podľa materiálu 

•••• šatkové, 

•••• ovinadlové, 

•••• náplasťové, 

•••• prakové, 

•••• z tuhnúcich hmôt ( pri prvej pomoci sa nepoužívajú ), 

•••• z pružných hmôt, 

•••• dlahové. 
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7.4 Šatkové obväzy  

       

7.4.1 Šatkový obväz hlavy 

 

Obrázok 15: Šatkový obväz hlavy [zdroj: Rozsypalová, M., Staňková, M. a kol., 1996] 

 

 

 

Šatkový - kravatový obväz oka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 16: Šatkový obväz oka [zdroj: Rozsypalová, M., Staňková, M. a kol., 1996] 
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7.4.2 Šatkový obväz hornej končatiny 
 

 

Obrázok 17: Záves hornej končatiny [zdroj: Rozsypalová, M., Staňková, M. a kol., 1996] 

 

Šatkový obväz ruky  

 

Obrázok 18: Šatkový obväz ruky [zdroj: Rozsypalová, M., Staňková, M. a kol., 1996] 

 

 

Šatkový – kravatový obväz chrbta ruky 

 

Obrázok 19: Obväz chrbta ruky [zdroj: Rozsypalová, M., Staňková, M. a kol., 1996] 
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Šatkový obväz pleca 

 

Obrázok 20: Šatkový obväz pleca [zdroj: Rozsypalová, M., Staňková, M. a kol., 1996] 

 

 

7.4.3 Šatkové obväzy dolnej končatiny 
 

Šatkový obväz päty 

 

Obrázok 21: Šatkový obväz päty [zdroj: Rozsypalová, M., Staňková, M. a kol., 1996] 

 

Šatkový – kravatový obväz členka 

 

Obrázok 22: Šatkový obväz členka [zdroj: Rozsypalová, M., Staňková, M. a kol., 1996] 
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Šatkový – kravatový obväz kolena 

 

Obrázok 23: Šatkový obväz kolena [zdroj : Kelnarová, Toufarová, Sedláčková, Číková; 2007] 

 

Šatkový obväz bedrového kĺbu 

 

Obrázok 24: Šatkový obväz bedrového kĺbu  [zdroj: Rozsypalová, M., Staňková, M. a kol., 

1996] 
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7.5 Ovinadlové obväzy 

 

Obrázok 25: Držanie ovinadla [zdroj: Rozsypalová, M., Staňková, M. a kol., 1996] 

 

 

a) kruhový obväz 

b) hoblinový obväz 

c) špirálový obväz 

d) osmičkový obväz 

e) klasový obväz 

f) rozbiehavý obväz 

 

Obrázok 26: Druhy otočiek [zdroj: Rozsypalová, M., Staňková, M. a kol., 1996] 

 

 

7.5.1 Ovinadlové obväzy hlavy 
 
Hippokratova čiapka 

 

Obrázok 27: Ovinadlový obväz hlavy [zdroj: Rozsypalová, M., Staňková, M. a kol., 1996] 

 



40 
 

Obväz oka 

 

Obrázok 28: Ovinadlový obväz jedného oka [zdroj: Rozsypalová, M., Staňková, M. 

a kol.,1996] 

 

 

Obväz obi dvoch očí 

 

Obrázok 29: Ovinadlový obväz obidvoch očí [zdroj: Rozsypalová, M., Staňková,M. a kol., 

1996] 

 

 
 
Obväz ucha 

 

Obrázok 30: Ovinadlový obväz ucha [zdroj: Rozsypalová, M., Staňková, M. a kol., 1996] 
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7.5.2 Ovinadlové obväzy hornej končatiny 
 
Ovinadlový klasový obväz palca 

 

Obrázok 31: Ovinadlový obväz palca [zdroj: Rozsypalová, M., Staňková, M. a kol., 1996] 

 

 

Klasový obväz celej ruky 

 

Obrázok 32: Ovinadlový obväz celej ruky [zdroj: Rozsypalová, M., Staňková, M. a kol., 

1996] 
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Klasový obväz pleca vzostupný 

 

Obrázok 33: Ovinadlový obväz pleca - vzostupný [zdroj: Rozsypalová, M., Staňková, M. 

a kol., 1996] 

 

 

7.5.3 Ovinadlové obväzy dolnej končatiny 
 

Obväz palca nohy  

 

Obrázok 34: Ovinadlový obväz palca nohy [zdroj: Rozsypalová, M., Staňková, M. a kol., 

1996] 
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Obväz päty 

 

Obrázok 35: Ovinadlový obväz päty [zdroj: Rozsypalová, M., Staňková, M. a kol., 1996] 

 

 

 

Obväz bedrového kĺbu 

 

 

Obrázok 36: Ovinadlový obväz bedrového kĺbu [zdroj: Rozsypalová, M., Staňková, M. a kol., 

1996] 
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Obväz obidvoch bedrových kĺbov 

 

Obrázok 37: Ovinadlový obväz obidvoch bedrových kĺbov [zdroj: Rozsypalová, M., 

Staňková, M. a kol., 1996] 

 

 

 

7.5.4 Ovinadlové obväzy hrudníka 
 

Obväz prsníka 

 

Obrázok 38: Ovinadlový obväz prsníka [zdroj: Rozsypalová, M., Staňková, M. a kol., 1996] 
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Desaultov obväz 

 

Obrázok 39: Desaultov obväz [zdroj: Rozsypalová, M., Staňková, M. a kol., 1996] 

 

 

 

7.6 Náplasťové obväzy 

 

Náplasťový obväz dolnej čeľuste 

 

Obrázok 40: Náplasťový obväz dolnej čeľuste - vzostupný [zdroj: Rozsypalová, M., 

Staňková, M. a kol., 1996] 
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Náplasťový obväz pri zlomeninách rebier 

• jednostranný strieškový 

 

 

Obrázok 41: Spevňujúci náplasťový obväz hrudníka - jednostranný [zdroj: Rozsypalová, M., 

Staňková, M. a kol., 1996] 

 

 

• cingulum 

 

 

Obrázok 42: Spevňujúci obväz hrudníka [zdroj: Rozsypalová, M., Staňková, M. a kol., 1996] 
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7.7 Prakové obväzy 

 

Prakový obväz nosa 

 

Obrázok 43: Prakový obväz nosa [zdroj: Rozsypalová, M., Staňková, M. a kol., 1996] 

 

 

Prakový obväz brady 

 

Obrázok 44: Prakový obväz brady [zdroj: Rozsypalová, M., Staňková, M. a kol., 1996] 
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7.8 Obväzy z pružných hmôt 

 

• Elastické ovinadlá  

• Pružné tkaniny ( Pruban ) 

 

 

Obväzy hornej končatiny 

 
Obrázok 45: Obväz prstov [zdroj: Rozsypalová, M., Staňková,M. a kol., 1996] 

 

 
Obrázok 46: Obväz chrbta ruky [zdroj: Rozsypalová, M., Staňková,M. a kol., 1996] 
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Obrázok 47: Obväz pleca [zdroj: Rozsypalová, M., Staňková,M. a kol., 1996] 

 
 
 
Obväzy dolnej končatiny 

 

Obrázok 48: Obväz nohy [zdroj: Rozsypalová, M., Staňková,M. a kol., 1996] 
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Obrázok 49: Obväz bedrového kĺbu a stehna [zdroj: Rozsypalová, M., Staňková,M. a kol., 

1996] 

 

 

Obväzy hlavy 

 

Obrázok 50: Obväz temena hlavy [zdroj: Rozsypalová, M., Staňková,M. a kol., 1996] 

 

 

Obrázok 51: Obväz hlavy a krku [zdroj: Rozsypalová, M., Staňková,M. a kol., 1996] 

 



51 
 

Obväzy panvy 

 

Obrázok 52: Obväz panvy [zdroj: Rozsypalová, M., Staňková,M. a kol., 1996] 

 

 

Obväzy hrudníka 

 

Obrázok 53: Obväz hrudníka [zdroj: Rozsypalová, M., Staňková,M. a kol., 1996] 

 

 

 

7.9 Dlahové obväzy 

Ich účelom  pri prvej pomoci je znehybniť poranenú časť tela, zabrániť zhoršeniu 

poranenia a obmedziť bolesť. Používajú sa dlahy drevené, drôtené – Kramerové, špeciálne, 

improvizované. 

Dlahu obal, prilož ju na šaty, formuj podľa zdravej končatiny, znehybni celú poranenú časť 

tela. Podlož všade tam, kde by mohol vzniknúť otlak. 
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8.  ZAISTENIE DÝCHACÍCH CIEST 

Dýchanie je ako jedna zo základných životných funkcií  predpokladom správneho 

okysličovania organizmu. Najcitlivejšia bunka na nedostatok kyslíka je bunka mozgová. Po 

zástave dýchania organizmus vyčerpá svoje kyslíkové rezervy do 4 minút. Ak sa v tomto čase 

nepodarí dodať telu potrebný kyslík, nastávajú ireverzibilné zmeny, ktoré v podstatnej miere 

môžu znížiť kvalitu života zachráneného. 

 

8.1 Orotracheálna intubácia 

Tracheálna intubácia  = zavedenie tracheálnej rúrky do priedušnice =  je považovaná za 

štandard zaistenia dýchacích ciest. 

Tracheálna rúrka sa zavádza pod priamou kontrolou zraku za hlasivkovými väzmi 

pomocou laryngoskopu. 

Po intubácii je potrebná kontrola auskuláciou nad oboma pľúcami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 54: Vstup do trachey [zdroj: Lékařská první pomoc] 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázok 55, 56: Orotracheálna intubácia (zdroj: Lékařská první pomoc) 
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8.2 Vzduchovod 

Vzduchovod je jednoduchá a účinná pomôcka. Zavádza sa konvexitou  dole a následne sa 

otočí na podnebie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázok 57: Vzduchovody (zdroj: Lékařská první pomoc) 
 
 

 

8.3 Laryngeálna maska 

Laryngeálna maska (napríklad Pro Seal) je možnou alternatívou tracheálnej rúrky. 

Špeciálna manžeta ju utesňuje nad vchodom do laryngu. Jeden lúmen končí pri vchode do 

pažeráka a je prevenciou aspirácie do dýchacích ciest alebo umožní odsať žalúdočný obsah, 

druhý lúmen slúži k ventilácii. Laryngeálna maska sa zavádza naslepo ústami do hypofaryngu 

až po dosiahnutie mierneho odporu. Vtedy je hrot manžety vo vchode do pažeráka a manžeta 

po nafúknutí odklopí epiglotis. 

 

                  Pro Seal                                       Supreme                                          Fastrach
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok  58, 59, 60: Laryngeálne masky [zdroj: Lékařská první pomoc ] 
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8.4 Laryngeálna rúrka 

Použitie laryngeálnej rúrky k zaisteniu dýchacích ciest je „novšia“ technika bez 

potreby laryngoskopu. Rúrka sa zavádza do ezofágu „naslepo“. Má dve obturačné manžety. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok 61, 62: Laryngeálne rúrky [zdroj: Lékařská první pomoc] 
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8.5 Kombirúrka 

Kombirúrka je alternatívna pomôcka pre zaistenie dýchacích ciest. Kombirúrka je 

biluminálna  rúrka, ktorá má farebne odlíšené dva konce a  dve manžety - proximálnu veľkú 

a distálnu malú, ktorá ju tesní podľa lokalizácie buď v pažeráku alebo v priedušnici. 

Kombirúrka sa zavádza naslepo do úst tak, aby sa zuby ocitli medzi dvoma čiarkami. Po 

nafúknutí tesniacich manžiet sa najprv nasadí dýchací prístroj na modrú trubicu a počúva sa 

nad oboma pľúcami. Pretože vstup do pažeráka zodpovedá zakriveniu rúrky, je jej distálna 

časť zavedená najčastejšie práve do pažeráka a pľúca sú ventilované nepriamo cez otvor 

medzi oboma manžetami. Pokiaľ nie sú počuť dýchacie fenomény pri ventilácii modrou 

rúrkou, je treba nasadiť dýchací prístroj na priehľadnú rúrku a overiť znova dýchanie. 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Obrázok 63, 64: Kombirúrky [zdroj: Lékařská první pomoc] 
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8.6 Alternatívne zabezpečenie dýchacích ciest – tracheotomia, koniopunkcia 

Tracheotomia a koniopunkcia sú výkony, ktoré sa používajú v urgentnej medicíne. 

Jedná sa o dočasné zabezpečenie dýchacích ciest pri inzultoch, kedy nie je možné 

z akéhokoľvek dôvodu zabezpečiť dýchacie cesty iným spôsobom (úraz horných dýchacích 

ciest, cudzie teleso, epiglotitída, popálenina, alergia, a.i.) 

K výkonu sa používajú kompletné sterilné sety, ktoré sú súčasťou vybavenia ZZS. 

Miesto vpichu je ligamentum konicum medzi štítnou a krikoidnou chrupavkou. Vpich sa 

vedie v  asi 45° uhle. Kanyla sa zavedie a dôkladne fixuje. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Obrázok 65: Tracheotómia [zdroj: Lékařská první pomoc] 
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9.  ZABEZPEČENIE VSTUPU DO CIEVNEHO RIE ČISKA 

        Prístup do cievneho riečiska slúži k podávaniu liekov počas resuscitácie. Doporučuje sa 

po každom podaní lieku aplikovať 20 ml fyziologického roztoku, aby sa látka dostala čo 

najskôr z periférie do obehu. Využívajú sa prístupy do periférie a intraoseálne. Podanie liekov 

do tracheálnej kanyly sa podľa odporúčaní ERC 2010 nedoporučuje !! 

 

� kanylácia periférnej žily   

 

 

 

  

 

 

 

 

Obrázok 66: Vstup do cievneho riečiska [zdroj: Lékařská první pomoc] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 67: Zaistenie periférnej žily [zdroj: Lékařská první pomoc] 
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� intraoseálny prístup 

Pokiaľ je kanylácia periférnej žily obtiažna, môžeme zvážiť intraoseálny prístup. Je 

používaný u detí aj dospelých. Vyžaduje špeciálnu ihlu, ktorá sa zavádza do drene 

proximálneho konca tíbie. Pre overenie správnej polohy sa používa aspirácia a test voľnej 

aplikácie látky. Po podaní sa látka rýchlo dostane do femorálnej žily a v. cava. Novšie 

technológie ihly nastreľujú, alebo používajú špeciálnu vŕtačku, ktorá umožní zavedenie do 

niekoľko málo sekúnd, a to do tíbie aj humeru. 

 

 

Obrázok 68: Intraoseálny prístup [zdroj: www.lf3.cuni.cz] 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Obrázok 69: Intraoseálny prístup u dieťaťa [zdroj: Lékařská první pomoc] 
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10.  MATERIÁLNO TECHNICKÉ VYBAVENIE – LIEKY 

Resuscitačný set, ktorý musí mať každá ambulancia, tvoria 

a) T – tubus (ústny vzduchovod) v najmenej troch rôznych veľkostiach pre mužov, ženy, 

deti a dorast, 

b) ambuvak (samorozpínací dýchací vak) s tvárovými polomaskami v dvoch veľkostiach, 

c) kyslíková fľaša malá (0,6 l) a redukčný ventil, 

d) kyslíková maska, 

e) odsávačka a odsávací katéter v dvoch rôznych veľkostiach. 

 

Ambulancie sú vybavené protišokovou skrinkou, ktorá obsahuje tieto lieky a infúzne 

roztoky: 

I. Lieky na injekčné podanie 

a) sympatomimetiká, 

b) aqua pro injectione, 

c) parasympatolytiká, 

d) kortikosteroidy, 

e) minerálne látky, 

f) antihistaminiká, 

g) bronchodilatanciá, 

h) anestetiká, 

i) antiastmatiká, 

j) krvné náhrady a perfúzne roztoky, 

k) antiemetiká, 

l) anxiolytiká. 

II. Infúzne roztoky 

F 1/1 400 ml, F 1/1 200 ml, G 5 % 200 ml. 

 

Medzi základné lieky pri resuscitácii patrí: 

���� Adrenalín 

���� Amiodaron 

���� Lidokaín 

���� Atropín. 
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Adrenalín je indikovaný pri zástave srdca – tonizácia myokardu pri kardiopulmonálnej 

resuscitácii, jemnovlnná fibrilácia komôr rezistentná na defibrilačný výboj. 

Dávkovanie:  

Dospelí: 0,01 mg/kg ( 1 mg ) intravenózne po 3 – 5 minútach, neopakovať 

Deti: 0,01 mg/kg telesnej hmotnosti, ďalšie dávky 0,1 mg/kg telesnej hmotnosti každých 3 – 5 

minút podľa potreby. Pri refraktérnosti na dve predchádzajúce dávky môžeme dávku zvýšiť 

až na 0,2 mg/kg telesnej hmotnosti. 

Novorodenci: 0,01 – 0,03 mg/kg telesnej hmotnosti intravenózne každých 3 – 5 minút ( pri 

novorodencoch a u detí je absorpcia z endotracheálnej aplikácie neistá a koncentrácie 

v plazme nepredvídateľné ). 

 

Atropín je indikovaný pri sinusovej atriálnej alebo nodálnej bradykardii, pokiaľ spôsobuje 

hemodynamickú nestabilitu, v dávke po 0,5 mg i.v. Aplikácia sa opakuje á 3 – 5 minút do 

max. 3 mg. 

Pri asystólii alebo bezpulzovej elektrickej aktivite sa už neodporúča!! 

 

Amiodaron je indikovaný pri kardiopulmonálnej resuscitácii, komorovej fibrilácii 

rezistentnej na elektrickú kardioverziu ( po 3. neúspešnom výboji ). 

Dávkovanie: 

Počiatočná dávka je 300 mg amiodaronu ( alebo 5 mg/kg telesnej hmotnosti ) zriedeného v 20 

ml 5 % dextrózy podanej ako i.v. bolus. Pri pretrvávajúcej komorovej fibrilácii je možné 

zvážiť podanie ďalších 150 mg i.v. ( alebo 2,5 mg/kg telesnej hmotnosti ). 

 

Lidokain je indikovaný ako liek druhej voľby, pokiaľ nie je k dispozícii amiodaron. 

Prevencia a terapia ventrikulárnych extrasystol a ventrikulárna tachykardia spojené s akútnou 

fázou infarktu myokardu a inými prejavmi ischemickej choroby srdca. 

Dávkovanie: 

Jednotlivá intravenózna dávka pre dospelých je 1 – 2 mg/kg, najviac však môže byť podané 

100 mg. Túto dávku môžeme opakovať v intervaloch 3 – 5 minút až do celkovej dávky 300 

mg. 

 

 



61 
 

11.  ĎALŠIA STAROSTLIVOS Ť O PACIENTA 

Resuscitácia je považovaná za úspešnú podľa rôznych kritérií: 

Primárne úspešná NR: pacient dopravený a odovzdaný v zdravotníckom zariadení. 

Úspešná NR: pacient dosiahne kedykoľvek po NR Glagow Outcome Score (GOS ) 4 – 5 

bodov ( tj. sebestačnosť, prežitie s ľahkými následkami alebo bez neurologických následkov ). 

Adekvátna následná resuscitačná a intenzívna starostlivosť po úspešnej NR zahŕňa: 

G – gauging – rozvaha, stanovenie príčiny náhlej zástavy obehu (NZO), v prípade 

ischemickej choroby srdca pravdepodobne i následný invazívny kardiologický alebo 

kardiochirurgický výkon, 

H  –  hypothermia, human mentation – zachovanie mozgových funkcií miernym ochladením 

pacienta, 

I  –  intenzive care – zaistenie lôžkovej resuscitačnej a intenzívnej starostlivosti. 
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12.  KONTROLA MASÍVNEHO KRVÁCANIA 

Veľkou krvnou stratou rozumieme náhly pokles objemu cirkulujúcej krvi, ktorý 

vyvolá 

obranné mechanizmy organizmu. Tieto môžu mať za následok nielen hemoragický šok, ale 

následne i smrť vykrvácaním. Popri dusení a náhlej zástave krvného obehu je veľká krvná 

strata treťou najčastejšou príčinou náhlej smrti. 

 

Rozlišujeme krvácanie: 

• podľa druhu 

- tepnové - krv je jasne červená a vystrekuje s každým pulzom z rany, 

- žilové - krv je tmavšia a plynule z rany vyteká, 

- zmiešané; 

• podľa intenzity 

- mierne - do 500 ml, 

- stredné - v rozpätí od 500ml do 1500 ml, 

- masívne - nad 1500 ml; 

• podľa smeru krvácania 

- vonkajšie - krv vyteká z rany alebo telesných otvorov, 

- vnútorné - krv vyteká do telesných dutín alebo tkanív. 

 

Patofyziológia a príznaky veľkej krvnej straty 

Fyziologický objem cirkulujúcej krvi v tele sa pohybuje približne v hodnote 65–75 ml/kg 

telesnej hmotnosti. U dospelej osoby vážiacej 70 kg je možno počítať s cca 5 l cirkulujúcej 

krvi, u 80 kg osoby s 6 l a u dieťaťa vážiaceho 15 kg s cca 1 l. Pri náhle vzniknutej krvnej 

strate presahujúcej 15% objemu začína obranná reakcia organizmu. Následkom masívneho 

krvácania sa vyvinie hemoragický (hypovolemický) šok. 

 

Príznaky náhlej straty krvi a miera ohrozenia organizmu 

I. stupeň 

Strata krvi do 15 % cirkulujúceho objemu - minimálna tachykardia, bez zmeny zostávajú 

krvný tlak, systolicko-diastolická amplitúda, počet dychov je v norme. Kapilárny návrat, 

ktorý je dobre hodnotiteľný po stisnutí bruška prstu alebo ušného lalôčka. Pri tomto stave 

sa obnoví jeho normálne zafarbenie do 2 sekúnd. Stav je kompenzovaný. 
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II. stupeň 

Strata krvi 15–30 % cirkulujúceho objemu (zhruba 750–1500 ml u 70 kg osoby) - tachypnoe 

(viac než 20/min), tachykardia okolo 100/min., zúžená systolicko-diastolická amplitúda 

zapríčinená vzostupom diastolického tlaku. Kapilárny návrat je spomalený – trvá dlhšie než 2 

sekundy. Výdaj moču klesá na 20–30 ml/hodinu. Stav nevyhnutne vyžaduje volumoterapiu! 

III. stupeň 

Strata krvi 30–40 % cirkulujúceho objemu (zhruba 2000 ml u 70 kg osoby) predstavuje stav 

ohrozenia. Tachypnoe viac než 30/min., výrazná tachykardia 120-140/min, pokles 

systolického krvného tlaku pod 100 mm Hg, kapilárny návrat spomalený - trvá dlhšie než  

2 sekundy, mentálne zmeny – anxieta alebo zmätenosť. 

IV. stupeň 

Strata viac než 40 % cirkulujúceho objemu krvi (nad 2000 ml u 70kg osoby) bezprostredne 

ohrozuje život! Tachypnoe nad 35/min., systolický krvný tlak je nemerateľný, pulz oslabený 

až nehmatateľný, kapilárny návrat výrazne predĺžený alebo chýba, dychová frekvencia viac 

ako 35/min., oligoúria až anúria, útlm vedomia, chladná, vlhká pokožka. 

Pri krvnej strate väčšej než 50 % nastáva bezvedomie. Tachypnoe, krvný tlak a tep sú 

nemerateľné, kapilárny test nie je možné vykonať. Hrozí smrť! 

 

Vnútorné krvácanie 

Vnútorné krvácanie sa spočiatku spája len s nevýraznými symptómami. Lekár však musí 

s možnosťou vnútorného krvácania počítať a podľa celkového stavu pacienta zhodnotiť 

závažnosť krvácania. Po ťažkých úrazoch a pri niektorých náhlych príhodách môžu vnútorné 

krvné straty dosahovať také veľké objemy, ktoré vážne ohrozia život postihnutého vznikom 

hemoragického šoku alebo vykrvácaním. K najnebezpečnejším patrí vnútorné krvácanie po 

úrazoch hrudníka s poranením veľkých ciev, po zlomeninách panvových kostí, ruptúre sleziny 

alebo pečene. 

Neúrazové vnútorné krvácanie sa vyskytuje častejšie než úrazové. K najčastejším patrí 

krvácanie do tráviaceho ústrojenstva (žalúdočné, dvanástníkové vredy, pažerákové varixy, 

hemoroidy a nádory). 

U žien sa najčastejšie vnútorné krvácanie vyskytuje v gestačnom období po ruptúre vajcovodu 

následkom ektopickej gravidity, ale môže sa vyskytnúť i popôrodné krvácanie z atonickej 

maternice. 
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Lekárska prvá pomoc pri vnútornom krvácaní 

Vnútorné krvácanie spravidla v rámci prvej pomoci nemožno zastaviť. Lekár však po 

zhodnotení závažnosti stavu môže poskytnúť rozhodujúcu pomoc na záchranu života tým, že 

ihneď vyrozumie záchrannú službu a zavedie postihnutej osobe do periférnej žily vnútrožilnú 

kanylu a zaháji volumoterapiu prevodom roztoku kryštaloidu. 

 

Vonkajšie krvácanie 

Lokalizáciu a závažnosť vonkajšieho krvácania možno spravidla zistiť už na prvý pohľad. 

Prvým krokom v rámci prvej pomoci je zastavenie krvácania – hemostáza. V prípade život 

ohrozujúcej krvnej straty má rozhodujúci význam včasné zahájenie vnútrožilného prevodu 

náhradného kryštaloidného roztoku. 

Pri náhlej krvnej strate presahujúcej 40 % normálneho objemu cirkulujúcej krvi hrozí smrť 

následkom nedostatočnej perfúzie tkanív životne dôležitých orgánov okysličenou krvou. 

Zabrániť smrti vykrvácaním možno len včasnou zástavou krvácania a rýchlym 

zväčšením objemu cirkulujúcej krvi . Oba tieto výkony sú prioritnými úlohami laickej 

ako i následnej lekárskej prvej pomoci. 

 

Neodkladné zastavenie krvácania je v prevažnej väčšine prípadov realizovateľné (aspoň 

provizórne) už na mieste výskytu v rámci lekárskej prvej pomoci. Pri masívnom krvácaní 

z akejkoľvek príčiny je treba dodržať všeobecne prijatý a osvedčený postup neodkladnej 

resuscitácie pre poskytovanie prvej pomoci pri ohrození života náhlym zlyhaním základných 

životných funkcií (KPR). 

Najčastejšou príčinou vonkajšieho krvácanie sú rany. 

 

Delenie rán 

• rany rezné a sečné sú charakteristické ostrými okrajmi a pomerne silným krvácaním, 

ich bolestivosť nie je hlavným príznakom. Vznikajú ťahom a tlakom ostrého predmetu 

po povrchu tela,  

• rany tržné a tržne pohmoždené majú veľmi nepravidelné okraje, krvácanie nebýva 

silné, bolesť v rane je pomerne veľká, 

• rany pohmoždené sa prejavujú rozsiahlymi zmenami na koži v dôsledku krvácanie do 

tkanív. Vonkajšie krvácanie však nemusí byť výrazné. Typické je modrofialové sfarbenie 

a výrazný opuch mäkkých tkanív. Bolesť zodpovedá intenzite násilia a býva značná, 
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• rany bodné vznikajú prienikom ostrého úzkeho nástroja do tkaniva. Vonkajšie 

krvácanie nemusí byť silné, napriek tomu krvácanie v hĺbke poranenia môže byť 

značné, 

• rany strelné spôsobené projektilmi alebo črepinami sú charakteristické úzkym 

vstrelom a širším výstrelom, medzi ktorými je strelný kanál. Ak nie je zasiahnutá 

väčšia cieva, krvácanie nebýva silné. Vždy však hrozí nebezpečenstvo poranenia 

vnútorných orgánov a krvácanie do hrudnej a brušnej dutiny. 

 

Prvá pomoc 

� každú ranu je najlepšie sterilne kryť, 

� od hrubých nečistôt očistíme iba okolie rany, 

� ranu kryjeme priložením sterilnej gázy, 

� zaistíme krycím obväzom, 

� postihnutú časť tela imobilizujeme, 

� vždy zaistíme transport na odborné ošetrenie, 

� malé plošné odreniny ošetríme výplachom peroxidom vodíka, 

� do rany nič nesypeme (ani antibiotiká), 

� ranu nevyplachujeme, 

� ranu nezakrývame mastnými obalmi a nepoužívame masť, 

� neprikladáme mokré obväzy (výnimku tvoria poleptané miesta), 

� nevyťahujeme z rán uviaznuté cudzie telesá (okrem úplne voľne ležiacich v rane). 

 

Traumatické amputácie 

Traumatické amputácie sú špecifické poranenia charakteristické tým, že pri úraze dochádza k 

oddeleniu koncovej časti tela. Súčasné liečebné postupy umožňujú v niektorých prípadoch 

reiplantáciu oddelených častí a preto je žiadúce pri poskytovaní pomoci postupovať 

adekvátnym spôsobom. 

 

Prvá pomoc 

� zastavíme krvácanie (tlakový obväz, škrtidlo ), 

� zabránime druhotnému poškodeniu pahýľa, 

� sterilne zakryjeme ranu, 

� znehybníme postihnutú časť tela, 

� zahájime protišokové opatrenia, 
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� amputovanú časť uložíme do plastického vrecka, aby neobschla a neinfikovala sa, 

� vrecko vodotesne uzavrieme a uložíme do väčšej nádoby s vodou a ľadom, 

� poraneného ihneď transportujeme na špecializované pracovisko (oddelenie plastickej 

chirurgie), 

� zaistíme trvalú starostlivosť o celkový stav poraneného a o vykonaných opatreniach    

urobíme stručný zápis . 

Vonkajšie krvácanie je spravidla prístupné vonkajšiemu vyšetreniu i výkonom smerujúcim 

na jeho zastavenie. 

Provizórna hemostáza mimo zdravotníckeho zariadenia musí byť vykonaná rýchlo a 

spoľahlivo. 

 

Uvádzame všeobecne známe prostriedky na zastavenie vonkajšieho krvácania. 

• Priloženie krycieho obväzu, najlepšie s poduškou (napr. hotový obväz z 

autolekárničky) na miesto krvácania. Ak nie je k dispozícii, treba využiť vhodné 

tkaniny, napr. čistú vreckovku. Ak sú v rane vytvorené koagulá, v žiadnom prípade ich 

nestierame. 

• Stlačenie krvácajúcich ciev priamo v rane. Vo výnimočných prípadoch, napríklad 

pri silnom, hlavne tepnovom krvácaní, stlačíme cievu v rane prstami s následnou tamponádou. 

• V teréne priložený obväz nikdy nesnímame! 

Tepnové krvácanie na hlave a trupe zastavíme najjednoduchšie priamym stlačením 

krvácajúceho miesta v smere k pevnej podložke, najlepšie proti kosti (lebka, rebro, bedrová 

kosť). Na krku krvácajúcu krčnú tepnu stlačíme v smere oproti priečnym výbežkom krčných 

stavcov. 

• Poranenú časť tela znehybníme a ak je to možné, zodvihneme poranenú časť tela 

nad úroveň srdca. Týmto opatrením môžeme efektívne predísť veľkým krvným 

stratám. 

Pokiaľ nie sú dostupné žiadne pomôcky, je potrebné zastaviť krvácanie z končatinovej tepny 

zaškrtením končatiny nad miestom krvácania napr. trojcípou šatkou zrolovanou tak, aby 

nebola príliš úzka. 

Vždy je potrebné zaznamenať čas priloženia škrtidla a dbať, aby doba ischemizácie 

postihnutej končatiny bola čo najkratšia. 

Veľmi silné krvácanie z prirodzených telesných otvorov (z úst, z ritného otvoru, z vulvy) 

je obyčajne v rámci poskytovania lekárskej prvej pomoci ťažké až nemožné zastaviť. Pri 
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silnejšom krvácaní z úst je potrebné uložiť postihnutého do drenážnej polohy na boku s 

hlavou nižšie, a do stabilizovanej polohy na boku, aby sa zabránilo zatekaniu krvi a aspirácii 

do dolných dýchacích ciest. Telesné otvory prekryjeme vhodným rúškom a zahájime 

vnútrožilový prívod tekutín. Urýchlene aktivujeme záchrannú službu. 

Krvácajúci nikdy nesmie zostať bez dohľadu a musí byť prednostne dopravený do nemocnice. 
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13.  PORANENIA LEBKY A MOZGU 

Definícia 

Kraniocerebrálne poranenia ako i poranenia chrbtice a miechy sú často spojené s inými 

poraneniami. Preto diagnostika a liečba týchto poranení musí byť súčasťou 

manažmentu polytraumy. 

Príčinou kraniocerebrálnych poranení chrbtice a miechy bývajú pády, údery, nárazy hlavou 

o tvrdú prekážku, ale i pády predmetov z výšky. Často k nim dochádza na pracoviskách, pri 

dopravných nehodách a pri športe. Bývajú aj následkom strelných poranení a násilných 

trestných činov. 

Poškodenie mozgu spolu s poranením lebky, ale aj bez neho spôsobuje bezvedomie pacienta 

(aspiráciu až u 85 % postihnutých), poruchy dýchania až apnoe, infekciu mozgu a mozgových 

obalov, trvalé neurologické poškodenie (poruchy správania, vigilnú kómu, hemiparézu, 

paraparézu, kvadruparézu). 

 

Príznaky 

• Všeobecné príznaky: nevoľnosť, vracanie, bledá tvár, nepravidelné dýchanie, strata 

pamäti, zmätenosť. Tieto príznaky sa často vyskytujú aj u pacientov po použití veľkého 

množstva alkoholu a drog. 

• Ak je poškodený kožný kryt na tvári alebo vo vlasovej časti: bolesť, krvácanie, opuch. 

• Pri poškodení lebky: dominuje u pacienta krvácanie (výtok tekutiny) z uší a nosa, 

deformita, prípadne bezvedomie. 

• Najnebezpečnejšie je poškodenie mozgu. Najdôležitejšie príznaky sú: amnézia na úraz, 

kvalitatívne poruchy vedomia (nepokoj, agitovanosť, eufória), kvantitatívne poruchy 

vedomia (spavosť, sopor, kóma), nerovnaká šírka zreníc, výtok krvi prípadne tekutiny 

z uší a nosa, zvýšený TK, pomalší a dobre plnený pulz na končatinách. 

 

Prvá pomoc bez pomôcok 

Lebka a mozog: 

a) zistiť prítomnosť vedomia, dýchania a pulzu (ak nie je niektorá funkcia prítomná, okamžitá 

prvá pomoc); 

b) zistiť prítomnosť iných poranení (zlomeniny, krvácanie z rán); 

c) zvážiť, či je potrebné uloženie do stabilizovanej polohy na boku; 

e) privolať zdravotnícku záchrannú službu; 
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f) kontrolovať dýchanie a pulz. 

 

Polytrauma 

Definícia 

Polytrauma je poranenie viacerých častí tela alebo viacerých orgánových systémov. 

Dopravné nehody zapríčiňujú asi 40 % úmrtí a zranení, pričom k najčastejším zraneniam 

patrí: krvácanie, zlomeniny chrbtice, poruchy vedomia, zlomeniny kostí, zranenia mäkkých 

častí. 

 

Všeobecné zásady liečby pacienta s polytraumou 

Záchrana života pri mnohopočetných poraneniach vyžaduje ich diagnostiku a stanovenie 

priorít liečby. V prvých hodinách po úraze neliečime jednotlivé poranenia, ale iba tie stavy a 

diagnózy, ktoré ohrozujú život pacienta: nedostatočná ventilácia, masívne krvácanie, 

poranenia hrudníka ovplyvňujúce kardiálnu a respiračnú funkciu, poranenia lebky, mozgu a 

krčnej chrbtice. 

1. Absolútnou prioritou je zaistenie dýchacích ciest a dostatočnej ventilácie. 

2. Poranenia zapríčiňujúce komplikácie alebo stratu funkcie niektorého orgánu, ak by neboli 

diagnostikované v priebehu prvých hodín po úraze, sú: poškodenie periférnych ciev, 

poranenia šliach a nervov, poranenia očí a čiastočné amputácie. 

3. Ošetriť zavreté zlomeniny, vykĺbeniny a poranenia mäkkých častí možno spravidla aj po 

niekoľkých hodinách bez toho, aby zanechali následky. 

 

Manažment pacientov s poranením chrbtice a miechy 

 

Prednemocničná starostlivosť 

Pri podozrení na poranenie chrbtice na zaistenie bezpečného transportu imobilizovať chrbticu 

na chrbticovej doske s fixáciou tak, aby pri vracaní mohol byť pacient okamžite otočený o 90 

stupňov. 

Liečba poranení miechy v prednemocničnej fáze 

Väčšina pacientov s poranením miechy má aj ďalšie poranenia a v prvej fáze má prednosť 

stabilizácia dýchacích ciest, dýchania a cirkulácie. Veľkú pozornosť je treba venovať 

zaisteniu dýchacích ciest, neodborná manipulácia (prudký záklon hlavy) môže závažne 

poškodiť miechu. Často stačí predsunutie dolnej čeľusti. 
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14.  PORANENIA KOSTÍ, KĹBOV A SVALOV 

Definícia 

Zlomenina (fraktúra) je čiastočné alebo úplné porušenie celistvosti kosti. Zlomeniny sú 

otvorené (porušenie kože v okolí zlomeniny) alebo zatvorené (s posunutím alebo bez 

posunutia úlomkov), diafyzárne (v strede dlhej kosti) alebo intraartikulárne (v kĺbnom 

puzdre). Posledný druh zlomeniny často zanecháva trvalé následky. Za otvorenú treba 

považovať každú zlomeninu, kde došlo v okruhu 15 cm od deformity k poškodeniu kožného 

krytu aj bez viditeľnej prítomnosti úlomkov v rane. 

 

Podvrtnutie (distorzia) - patologický pohyb v kĺbe mimo normálneho rozsahu s návratom 

hlavice kĺbu do jamky. Po úraze v krátkom časovom intervale pacient nemusí cítiť bolesť, táto 

sa dostaví neskôr.  

Vyk ĺbenie (luxácia) - patologický pohyb v kĺbe, hlavica ostáva vysunutá z kĺbovej jamky. 

Často sa vyskytuje v spojení so zlomeninou v okolí kĺbu. 

Pohmoždenie svalov (kontúzia) - tupý úraz môže spôsobiť krvný výron medzi svalové 

snopce s možnosťou neskoršej kalcifikácie (zvápenatenia). 

Natrhnutie svalu (ruptúra) - roztrhnutie niekoľkých svalových vlákien a snopcov s 

narušením funkcie svalu (hybnosti končatiny). Pre prednemocničnú starostlivosť platí 

pravidlo, že pri každej náhle vzniknutej bolesti sa musí poranená končatina znehybniť. 

 

Príčiny 

Úrazy kostí, kĺbov: náhly pohyb, pád, úder, kopnutie, strelné poranenia. Predisponujúcim 

faktorom je osteoporóza starších mužov a žien v strednom veku a staršom veku. 

Úrazy svalov: natiahnutie, natrhnutie pri športe a fyzickej námahe bez rozcvičenia alebo 

pri dlhotrvajúcej námahe bez oddychu. 

 

Príznaky 

1. poškodenie kosti, kĺbu v okamihu úrazu je možno cítiť, počuť, 

2. náhla bolesť v postihnutom mieste, 

3. pohyb postihnutej končatiny je obmedzený (až znemožnený) bolesťou, 

4. deformácia a postupný opuch (ohnutie, vytočenie, skrátenie končatiny), 

5. cievne a neurologické poruchy na periférii končatiny. 
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Deformácia nemusí byť evidentná, opuch nie je vždy prítomný bezprostredne po úraze, ale 

jeho neprítomnosť zlomeninu nevylučuje. Ak nie je istota, či ide o zlomeninu, poskytnúť 

pomoc ako pri zlomenine. Zlomenina veľkých a dlhých kostí býva sprevádzaná tukovou 

embóliou. Nerozpoznaná (skrytá) strata krvi pri zatvorených zlomeninách veľkých kostí môže 

viesť k hemoragickému šoku. 

Bolesť pri zlomenine veľkých kostí môže spôsobiť dezorientáciu s následnými 

nekoordinovanými pohybmi, čo môže znemožniť adekvátnu liečbu (imobilizáciu). 

 

Prvá pomoc bez pomôcok 

Kosti, kĺby 

a) vytvoriť oporu na poranenej končatine podložením rúk pod a nad miestom postihnutia, 

b) znehybniť tak, aby bol znehybnený jeden kĺb nad aj pod miestom predpokladanej 

zlomeniny, prípadne vykĺbenia, 

c) postihnutú hornú končatinu dať do závesu trojrohej šatky (alebo znehybniť v rukáve 

odevu), postihnutú dolnú končatinu znehybniť priložením zdravej dolnej končatiny 

a priviazaním, 

d) pri veľkej deformácii využiť rôzne druhy obloženia na znehybnenie (vankúš, deku, noviny, 

tácku), 

e) postihnutý si môže podopierať končatinu zdravou rukou. 
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15.  POPÁLENINY A POLEPTANIA 

Definícia 

Popáleniny a poleptania sú poranenia spôsobené vysokými teplotami alebo žieravinami 

(kyseliny a zásady - lúhy). Podľa spôsobu, ako k nim došlo, rozoznávame niekoľko druhov 

popálenín. 

Suché - spôsobené plameňmi alebo horúcimi telesami. Zvláštnym druhom popálenia je 

popálenie trením, napr. spôsobené trením o lano, povraz, ale i popálenie kože nadmerným 

slnečným žiarením (solárne). 

Mokré – tieto popáleniny voláme „opareniny“ a sú spôsobené parou alebo horúcimi 

tekutinami. 

Chemické popáleniny alebo poleptania sú relatívne časté pretože ľudia denne prichádzajú do 

styku s rôznymi chemikáliami majúcimi žieravé účinky na kožu a sliznicu či už v priemysle, v 

domácnostiach, v záhradách alebo pri remeselníckych prácach. 

 

Stupeň popálenia : 

1. začervenanie, 

2. pľuzgiere, 

3. poškodenie kože v celej hrúbke (podkožného tkaniva a hlbších štruktúr), 

4. zuhoľnatenie. 

Pre prvú pomoc nie je dôležité rozdelenie popálenín podľa stupňov ani podľa príčiny, ktorá ju 

vyvolala. Prvú pomoc treba poskytovať okamžite, teda ešte pred tým, ako na koži vzniknú 

prvé príznaky a bez ohľadu, či je popálenina mokrá, suchá, alebo ide o poleptanie. 

 

Výpočet rozsahu popálenej plochy (platí tzv. pravidlo 9). 

Dospelí                                                                                                             Deti  (1 – 4 ) 

Hlava a krk   9 %                                    Hlava                             17 %        krk      2 % 

Hrudník  2 x 9 %                              Hrudník                                     26 % 

Brucho   2 x 9 %                              Brucho                                       2 x 2,5 % 

Horné končatiny  2 x 9 %                              Horné končatiny                        2 x 9,5 % 

Dolné končatiny  4 x 9 %                              Dolné končatiny                        2 x 15 % 

Genitálie   1 %                                    Genitálie                                       1 % 

Iný orientačný výpočet: veľkosť dlane postihnutej osoby je 1 % povrchu tela. 
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Príznaky popálenín 

1. bolesť po dotyku horúceho telesa (popálenina), alebo horúcej kvapaliny (oparenina), 

2. začervenanie kože, 

3. objavenie sa pľuzgierov, 

4. pri popálenine väčšej ako dlaň postihnutého možnosť vzniku šoku. 

Príznaky poleptania 

Kyseliny aj zásady sú žieraviny, spôsobujú rovnaké poškodenie s rovnakými príznakmi: 

1. pálivá bolesť kože so zmenenou farbou, 

2. pri poleptaní očí postihnutý pociťuje urputnú bolesť, nie je možné otvoriť oči, kŕč očného 

svalstva, 

3. po vypití žieraviny bolesť a pálenie v ústach, pažeráku a žalúdku, zmeny farby pier a okolia 

úst. 

 

Prvá pomoc bez pomôcok pri popálení 

Všeobecným cieľom prvej pomoci je znížiť účinok tepla (chemikálie), zabrániť infekcii, 

zmierniť bolesť, oddialiť nástup šoku, čo v praxi znamená: 

a) okamžite počas 10-20 minút chladiť studenou vodou, aj popáleniny s rozsahom do 50 % 

povrchu tela, pričom treba zohľadniť možné podchladenie postihnutého, 

b) po ochladení prikryť nepriľnavým obväzom, čistou tkaninou, mikroténovým vreckom 

alebo fóliou na potraviny, 

c) myslieť na protišokové opatrenia, 

d) zariadiť prevoz na definitívne ošetrenie. 

Studená voda z vodovodu je dostatočne chladná na zastavenie šírenia popáleniny do hĺbky a 

šírky. 

 

Prvá pomoc bez pomôcok pri poleptaní 

a) práškové a tuhé (suché) žieraviny najprv odstraňovať mechanicky (na sucho), 

b) tekuté žieraviny odstraňovať 20 minút jemným prúdom čistej vody, 

c) pri zasiahnutí odevu vyzliekať šaty zároveň s oplachovaním, 

d) oči vyplachovať väčším množstvom vody (1-2 litre), uistiť sa, že pacient nemá kontaktné 

šošovky, ak má, je potrebné ich vybrať, 

e) po vypití žieraviny podávať malé dúšky čistej vody, nevyvolávať vracanie, (mlieko a 

živočíšne uhlie nie sú vhodné, neutralizačné roztoky sú kontraindikované). 
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Prehriatie a tepelný úpal 

Prehriatie a úpal spôsobené nadmerným teplom je ochorenie vyskytujúce sa hlavne v 

oblastiach s vyššou teplotou a je im možné zabrániť. Najťažšie formy – vyčerpanie z tepla a 

tepelný úpal môžu byť spôsobené aj dehydratáciou, stratami elektrolytov a zlyhaním 

termoregulácie. 

Prehriatie - je akútna hypertermia následkom dehydratácie. Vznikne, ak sa organizmus pri 

extrémnych vonkajších podmienkach nestačí ochladzovať alebo pri zvýšenej produkcii tepla v 

organizme. Ak zlyhá termoregulácia, dochádza k vzniku tepelného úpalu. 

Tepelný úpal je hypertermia so zlyhaním termoregulácie. Býva sprevádzaná zlyhávaním 

dôležitých orgánov a postihnutím CNS, dochádza teda k multiorgánovému zlyhaniu a 

zastaveniu činnosti srdca. Malígna hypertermia sa vyskytuje zriedkavo. Predpokladá sa, že ide 

o ochorenie vyvolávajúce poruchu metabolizmu vápnika vo svalových bunkách. Jednou z 

príčin môže byť anestézia halogenovými uhľovodíkmi, ale i podanie svalových relaxancií. 

 

Prvá pomoc 

Základom úspešnosti liečby je čím skôr preniesť pacienta do chladného prostredia a sledovať 

jeho základné životné funkcie (vedomie, dýchanie a cirkuláciu). Chladenie pacienta je 

potrebné začať okamžite (potierať vlažnou vodou a ovievať na urýchlenie odparovania, 

prikryť pacienta vlhkou plachtou a pod.). 

 

Omrzliny 

Definícia 

Omrzlina je lokálne chladové poranenie charakteristické zmrznutím tkanív. Najčastejšie sa 

vyskytuje u bezdomovcov, ale i u ľudí pracujúcich vo vonkajšom prostredí a športovcov. 

Negatívnu úlohu hrá i požívanie alkoholu prípadne omamných látok, ktoré zmenšujú u 

postihnutých pocit chladu. 

 

Klinický obraz 

V postihnutej časti tela vzniká pocit chladu a tuhosti, štípania, pálenia, tŕpnutia. Pri ohrievaní 

môže byť bolesť pálivá až elektrizujúca. Najčastejšie postihnutými časťami tela sú nohy a 

ruky, ale omrzliny sa vyskytujú aj na lícach, nose, ušiach a očnej rohovke. 

Príznaky začínajú bledosťou časti tela ohrozenej omrzlinou (skôr vidí druhá osoba ako cíti 

postihnutý), postupne dochádza k mramorovaniu kože s cyanotickým nádychom, k páleniu, 

svrbeniu, bolesti. Podobne ako pri popáleninách rozlišujeme stupne postihnutia. 
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Prvý stupeň omrzlín postihuje len epidermis, štvrtý stupeň zasahuje celú vrstvu kože až do 

hlbokých štruktúr. 

I. stupeň - začervenanie, edém, voskový vzhľad, tvrdé biele pláty a strata citlivosti, 

II. stupeň - začervenanie, edém, tvorba pľuzgierov s čírou tekutinou, 

III. stupeň - pľuzgiere naplnené krvou, 

IV. stupeň - poškodenie zasahuje svaly, šľachy aj kosti. 

 

Iné príznaky - výrazný opuch, bolesti kĺbov, bledosť alebo cyanotické zafarbenie, 

hyperémia, nekróza kože a gangréna. 

 

Liečba 

• najskôr ošetriť stavy ohrozujúce život (poruchy vedomia, dýchanie, krvný obeh), 

• nahradiť mokrý odev suchým, zabaliť do termofólie, zabrániť stratám tepla, 

• ohrievanie začať čím skôr - končatinu (nos, ucho) zabaliť do obväzu alebo inej textílie, 

prsty a ruky vložiť do záhybu axily, 

• nemasírovať omrzliny teplou rukou a snehom, nepodávať alkohol a sedatíva, pretože 

alkohol vazodilatáciou v koži zvyšuje straty tepla a sedatíva bránia triaške a tvorbe 

tepla, 

• podávať teplé nealkoholické nápoje (čaj, vývar) a vysokoenergetické potraviny (cukor, 

            med, čokoláda), 

• lokálne ošetrenie - gázové vložky medzi omrznuté prsty na zabránenie macerácie 

kože, 

• pri omrzlinách dolných končatín je vhodné kráčať opatrne pre zvýšené riziko 

poranenia a zlomenín (fragilita pri podchladení). 
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16.  ÚRAZY ELEKTRICKÝM PRÚDOM A BLESKOM 

Úrazy elektrickým prúdom nie sú časté, ale môžu zanechať nepriaznivé následky na 

organizme. Ľudské telo zasahujú rôzne. Poranenia sa navzájom líšia, a ich jediným 

spoločným menovateľom je zasiahnutie elektrickým prúdom. 

Priemerne sa vyskytuje asi 0,55 úmrtia na 100 000 obyvateľov za rok následkom zasiahnutia 

elektrickým prúdom. Na zasiahnutie bleskom zomrie na svete ročne asi 1 000 ľudí, v horách 

pripadá priemerne 1 smrť spôsobená bleskom na 2 mil. návštevníkov. 

Abnormálne prúdenie elektrónov ľudským telom spôsobuje poranenie alebo smrť následkom 

depolarizácie membrán svalov a nervov, vyvolaním smrtiacich elektrických rytmov v srdci i 

mozgu ako aj vytvorením elektrických popálenín teplom a roztrhnutím bunkových obalov. 

Prúd prenikajúci mozgom spôsobuje depolarizáciou mozgových buniek až bezvedomie. 

Najčastejšie to pozorujeme pri zasiahnutí bleskom alebo pri aplikácii jednosmerného prúdu. 

Striedavý prúd môže vyvolať zastavenie cirkulácie krvi interferenciou s fyziologickou 

elektrickou aktivitou srdca, ktorá je podmienkou jeho efektívnej mechanickej činnosti. Každý 

prechod prúdu telom človeka môže vyvolať rozpad svalov a upchatie obličiek produktami 

rozpadu svalov, následkom čoho dochádza k obličkovému zlyhaniu. 

Prechod prúdu môže spôsobovať elektrické popáleniny na základe tvorby tepla prechodom 

elektrónov. 

 

Blesk 

Prežívanie po zásahu bleskom predstavuje asi 50 %. Pri zastavení srdca je účinná 

kardiopulmonálna resuscitácia. Pri dlhodobom zastavení krvného obehu a dýchania sa zvyšuje 

riziko trvalého poškodenia mozgu, vegetatívnych stavov a mozgovej smrti. Pri zásahu 

bleskom dochádza k explózii, ktorá spôsobuje tupé poranenia.  

 

Úraz elektrickým prúdom nízkeho napätia 

Bez zastavenia činnosti srdca.  

Táto situácia najčastejšie nastáva u detí, ktoré sa dotknú poškodených káblov elektrických 

spotrebičov. Popáleniny v ústach sú často rozsiahle a vyžadujú plastickú korekciu. 

Po zastavení srdca.  

Potrebná je kompletná KPR, pacienti musia byť sledovaní na jednotkách intenzívnej 

starostlivosti. 
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Úraz vyvolaný vysokým napätím 

Vo všeobecnosti pacienti po kontakte s vysokým napätím majú ťažké popáleniny. 

Postihnutie srdca a rozpad svalovej hmoty sú spravidla sekundárne. Dôsledkom popálenín je 

okrem zástavy srdca i vyradenie činnosti obličiek spôsobené upchávaním obličkových ciev 

produktami rozpadu svalov. 

Jednosmerný prúd 

K týmto úrazom dochádza najčastejšie u mladých jedincov pri nechcenom dotyku s vedením 

napätia nad železničnou (trolejbusovou) traťou, ktorá je uzemnená. Vyvolaný elektrický 

okruh spôsobí zuhoľnatenie svalov a elektrické popáleniny. 

 

Prvá pomoc - prednemocničná starostlivosť 

Zvláštnosti poskytovania prvej pomoci pri úrazoch elektrickým prúdom závisia od druhu 

poranení. Styk s elektrickým prúdom môže zapríčiniť: zastavenie dýchania, zastavenie 

činnosti srdca, bezvedomie, popáleniny, zlomeniny, rany. Všetky tieto uvedené následky 

styku elektrickým prúdom sa môžu vyskytovať jednotlivo alebo aj spolu s ďalšími z nich. 

Podobne ako pri autonehodách nemôžeme povedať, že je pre ne typické len pohmoždenie 

hrudníka nárazom na volant, tak ani pri úrazoch elektrickým prúdom nemôžeme povedať aký 

druh poranenia je pre ne typický. 

Prvou aktivitou je oddeliť postihnutého od okruhu prúdu. 

Vo vonkajšom prostredí 

Pri elektrickom vedení padnutom na zem treba pred poskytnutím prvej pomoci vypnúť prúd. 

Prerušenie prúdu alebo elektrického vodiča ponechať špecializovanej službe zabezpečenej 

prostredníctvom tiesňovej linky „112“. Zabrániť prístupu osôb do nebezpečnej zóny. Pri 

napätí nad 1 000 V je možné „preskočenie“ prúdu až 18 metrov. 

V uzavretom priestore 

Pri podozrení na kontakt s elektrickým prúdom je nutné vypnúť vypínač, istič, hlavný vypínač 

(bytový, domový). 

Používanie improvizovaných izolačných pomôcok ako drevená rúčka, gumené rukavice, státie 

na suchých novinách, pneumatike a podobne je len núdzovým, a nie celkom spoľahlivým 

riešením. 

U pacientov so zastavením dýchania a krvného obehu nasleduje kardiopulmonálna 

resuscitácia. Paralýza svalov po zásahu elektrickým prúdom môže vyžadovať niekoľko hodín 

trvajúcu ventiláciu. 
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Pacienti v bezvedomí bez zastavenia obehu krvi si vyžadujú sledovanie dýchania a prípadne 

podporné dýchanie. 

Je potrebné myslieť i na druhotné poranenia spôsobené pádmi (zlomeniny, pohmoždenia) ku 

ktorým dochádza na základe kŕčov svalstva a vyžadujú liečbu ako identické poranenie 

vyvolané inou príčinou. 

Transport 

Všetci postihnutí s anamnézou zasiahnutia prúdom vysokého napätia musia byť prednostne 

hospitalizovaní v popáleninovom centre. Podobne aj pacienti s popáleninami v ústach po 

zásahu elektrickým prúdom nízkeho napätia by mali byť podľa možnosti vyšetrení v 

popáleninovom centre. 

Všetci, u ktorých sa stretávame s anamnézou bezvedomia, zastavením činnosti srdca, 

abnormalitami na EKG, s poranením mäkkých častí a popáleninami si vyžadujú sledovanie, 

lebo možnosť zhoršenia stavu tu ostáva. 
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17.  AKÚTNE INTOXIKÁCIE 

Jaroslav Kresánek1, Silvia Plačková2, Blažena Cagáňová2, Kateřina Plachá2 
1Subkatedra dorastového lekárstva LF SZU Bratislava 
2Národné toxikologické informačné centrum Bratislava  (NTIC) 
 

Intoxikácie patria medzi časté náhle príhody, ktoré vyžadujú rýchlu a odbornú liečbu. 

Podmienkou úspešnej liečby  je včasná diagnostika. Na otravu je treba myslieť pri náhle 

vzniknutých stavoch  poškodenia organizmu z plného zdravia. 

Národné toxikologické informa čné centrum

UNB
FNsP akad. L. Dérera
Limbova 5, Bratislava

Tel.: ++421-2-5477 4166
Fax: ++421-2-5477 4605
E-mail: ntic@ntic.sk
www.ntic.sk

• jediné svojho druhu na Slovensku
• 24-hodinová služba lekárom celého Slovenska

 

V Národnom toxikologickom informačnom centre (NTIC) sa realizuje ročne vyše 3700 

konzultácii pri intoxikáciách. Počet konzílií každoročne narastá. Stúpajúci je trend počtu 

konzultujúcich laikov (20 %), ktorým sa poskytujú informácie ako poskytnúť adekvátnu prvú 

pomoc v domácich podmienkach a tým zabrániť prípadnému poškodeniu zdravia 

intoxikovaných resp. nežiaducim komplikáciám. NTCI spolupracuje s operačnými 

strediskami záchrannej služby. 

Obrázok 70 Počet konzílií s NTIC v rokoch 1986 - 2010 
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Najčastejšie intoxikácie konzultované v roku 2010 s NTIC boli intoxikácie liekmi 41,81 %, 

potom chemikáliami 28 %, pesticídmi 7,1 %,  rastlinami 4,2 %, hubami 7,1 %, drogami 1,6 % 

a živočíchmi 1 %.  

Obrázok 71  Intoxikácie – 2010 - rozdelenie podľa druhu noxy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stále pretrváva vysoký podiel intoxikácii u detí do 50 %  (0 – 18) s maximálnym výskytom vo 

veku 0 – 5 rokov čo tvorí až 68 % zo všetkých intoxikácií u detí, čo predstavuje oproti 

vyspelejším štátom v Európskej únii veľmi vysoký podiel.  

Obr. 72 Podiel intoxikácií detí na všetkých intoxikáciách v roku 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieky
41,81% Pesticídy

7,14%

Chem. v dom.
15,70%

Drogy
1,60%

Huby
7,09%Rastliny

4,24%Živo číchy
0,99%

Iné
1,91%

Chemikálie
12,27%

Alkohol
7,25%

Deti do 18 rokov
50,06%

Dospelí
49,54% Neznáme

0,40%



81 
 

Konzultované suicidálne intoxikácie v roku 2009 boli prvý raz najpočetnejšie vo vekovej 

skupine 31 – 51 rokov  oproti vekovej skupine 11 – 25 ročných, čo je pravdepodobne možné 

pripisovať socio-ekomonickej situácii. Obdobná je situácia i v roku 2010. 

Obrázok 73.  Rozdelenie podľa spôsobu intoxikácie a vekových skupín v roku 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z liekových intoxikácii najčastejšie dochádza k intoxikáciam analgetikami, antipyretikami, 

antyflogistikami (ibuprofen, paracetamol), potom benzodiazepínmi, psychofarmakami, 

antihistaminikami a hypnotikami. 

 

Obrázok 74 Rozdelenie akútnych intoxikácií liekmi (2005-2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intoxikácie psychotropnými látkami (PL) korelujú s počtom abúzerov jednotlivých skupín PL. 

V SR sa najčastejšie zneužíva alkohol. V súčasnosti je zaznamenaný stúpajúci počet abúzerov 

alkoholu a mierny pokles abúzu PL. 
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Obrázok 75  Intoxikácie psychotropnými látkami hlásené v NTIC v rokoch 2007 - 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osud toxínu v organizme 

Osud toxínu v organizme závisí od spôsobu vniku toxínu ( cesty ) do organizmu, 

väzby toxínu na bielkoviny v plazme a tkanivách, jeho rozpustnosti vo vode či tukoch, 

stupňa ionizácie, schopnosti difúzie, krvného prietoku ( zásobenia ) a afinite k jednotlivým 

tkanivám. Po vstupe do organizmu dochádza k distribúcii toxínu v závislosti od jeho cesty 

vstupu do organizmu a podľa jeho vlastností sa viaže ku centrálnemu oddielu resp. 

periférnemu, následne obyčajne po jeho metabolizácii ku vylúčeniu obličkami, 

gastrointestinálnym traktom, prípadne perspiráciou či potením. Podľa farmakokinetiky toxínu 

môžeme zvoliť najefektívnejšiu možnosť jeho eliminácie z organizmu či optimálneho 

terapeutického postupu pri intoxikácii. 
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Obr. 76  Cesty vstupu toxínu do organizmu 
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Obrázok 77  Farmakokinetické oddiely (Topoľský 2010) 
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Základný diagnostický a liečebný postup pri intoxikácii  

1.  Stabilizácia vitálnych funkcií 

2. Vyšetrenie : anamnéza – zistiť noxu, čas požitia, množstvo požitej noxy, fyzikálne 

vyšetrenie, laboratórne vyšetrenie. 

3.  Konzultácia s NTIC, toxikologické vyšetrenie. 

4.  Liečba : eliminácia jedu z organizmu, podanie antidota, symptomatická a podporná liečba. 

 

Stabilizácia vitálnych funkcií 

Základný úkon, ak tak môžeme spraviť bez ohrozenia svojho zdravia (intoxikácie kyanidmi, 

bojovými chemickými látkami a pod.),  je zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest, 

dýchania, cirkulácie – stabilizácia vitálnych funkcii. 

 

Vyšetrenie intoxikovaného 

Zistiť noxu, čas požitia, nástup účinkov od požitia (doba latencie) množstvo požitej noxy, 

fyzikálne vyšetrenie, laboratórne vyšetrenie. 

 

Eliminačné metódy 

Pod termínom eliminácia jedu z organizmu rozumieme odstránenie jedu. Vyvolanie vracania 

či už mechanicky alebo podaním emetika pokladáme za vysoko rizikové a odporúčame ich 

len v prípade ohrozenia života pacienta pri nedosažiteľnosti inej eliminačnej metódy . 

  

Gastrická laváž  ( GL ) 

je indikovaná  pri požití potenciálne život ohrozujúceho množstva látky a  do jednej hodiny 

od intoxikácie. 

Výnimky (aj po 1h) :   lieky a rastliny  s anticholinergnými účinkami, huby 

Nevykonávať  rutinne! Vykonať len  v nemocnici ! Riziká: zväčšenie distribučného priestoru 

a tým zvýšené vstrebávanie toxínu, aspirácia a jej komplikácie... 

Názory na GL sú  kontraverzné, niektoré pracoviská vo svete GL pokladajú za neefektívnu 

a rizikovú pre pacienta.  

Kontraindikácie GL: intoxikácie korozívnymi látkami ( kyseliny, zásady ), pri vysokom riziku 

aspirácie; požitie penivých látok (saponáty), intoxikácie uhľovodíkmi, nezaintubovaný 

pacient s poruchou vedomia. 
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 PPooddaanniiee  aakktt íívvnneehhoo  uuhhll iiaa  ((AAUU))  

AU absorbuje jed z tráviaceho traktu, prerušuje enterohepatálny obeh niektorých látok a pri 

niektorých látkach je schopné spätne vychytávať rezorbovaný toxín z krvného obehu spätne 

do GIT-u ( enterokapilárna exsorpcia ). Minimalizuje jeho systémovú absorpciu a tým aj 

systémovú toxicitu. Podávanie AU sa odporúča pri mnohých intoxikáciách, je vysoko 

efektívne.  

Efektivita aktívneho uhlia klesá s časom, najväčšia účinnosť je pri podaní do 1 h po 

intoxikácii. AAUU  mmôôžžeemmee  ppooddaaťť  jjeeddnnoorráázzoovvoo  aakkoo  bboolluuss  ((  pprrii   mmeenneejj   zzáávvaažžnnýýcchh  iinnttooxxiikkáácciiáácchh  ))  

aalleebboo  vv  ooppaakkoovvaannýýcchh    ddáávvkkaacchh..  DDáávvkkoovvaanniiee  jjee  11gg//kkgg  tteelleessnneejj   hhmmoottnnoossttii ..  PPrrii   ooppaakkoovvaannýýcchh  

ddáávvkkaacchh  vv  iinntteerrvvaalloocchh  22--44  hh    aažž  ddoo  vvyymmiizznnuuttiiaa  kkll iinniicckkýýcchh  pprríízznnaakkoovv  iinnttooxxiikkáácciiee,,  nnaajjččaasstteejjššiiee  

ssppoolluu  ss  llaaxxaattíívvoomm..  

Správna indikácia podania AU môže podstatne skrátiť biologický poločas vylučovania toxínu 

z organizmu,  zvyšuje celkový klírens a elimináciu noxy. 

Indikácie: 

Látky dobre adsorbovateľné na AU:  teofylín, carbamazepín, digoxín, fenytoín, salicyláty, 

fenobarbital a ďalšie.  

Opakované podávanie AU  u látok s  enterohepatálnym obehom vedie k jeho prerušeniu 

a zabráni ich reabsorbcii (napr. teofylín, digoxin, amanitin a pod.).  

Kontraindikácie :  

Pacienti s poruchou vedomia  bez endotracheálnej intubácie, chýbanie peristaltiky ( „mŕtve 

brucho“ ), črevná obštrukcia, intoxikácie kyselinami a zásadami. 

Komplikácie:   

Vracanie, aspiračná pneumónia, obstipácia až obštrukcia ( sú zriedkavé ).   

AU môže zvyšovať riziko alebo závažnosť aspirácie (intoxikácia uhľovodíkmi).  

Látky s malou alebo žiadnou adsorbovateľnosťou na aktívne uhlie: 

uhľovodíky, kyseliny, alkálie, síran železnatý. etanol a iné alkoholy, fluoridy, etylénglykol, 

ťažké kovy, hydroxid sodný a draselný, lítium, kyanidy, kyselina boritá. 

Laxatíva 

Laxatíva sú látky, ktoré sa používajú pri intoxikáciách na zvýšenie gastrointestinálnej motility 

a vylúčenie toxínu naviazaného na adsorbent (AU). Laxatíva nepoužívame rutinne.  

Najčastejšie sa podávajú pri opakovanom podávaní aktívneho uhlia, každé 2-4 h až do 

vyvolania hnačiek a odchodu stolice s obsahom AU.  
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Kontraindikácie:  poranenie brucha, črevná obštrukcia, perforácia čreva, požitie korozívnych 

látok, hypotenzia, dehydratácia, rozvrat vnútorného prostredia, magnéziové preháňadlá 

nepodávame u pacientov s renálnym zlyhaním, renálnou nedostatočnosťou alebo poruchami 

rytmu, opatrne podávať deťom mladším ako 1 rok, olejové laxatíva (pre riziko aspirácie). 

Dávkovanie:  

1. Salinické laxatíva : síran sodný, síran horečnatý  á 250 mg/kg vo forme 10-20 % roztoku, 

maximálna dávka je 30 g. Citrát horečnatý  3-5 ml/kg, maximálna dávka je 300 ml. 

2. Osmotické laxatíva : sorbitol  1-2 g/kg vo forme 35 % roztoku, maximum 50 g. Lactulosa 

15 ml. 

  

  

ČČrr eevvnnáá  llaavváážž      ((wwhhoollee  bboowweell   ii rrrriiggaattiioonn,,  WWBBII)) 

Enterálna aplikácia veľkého množstva osmoticky balancovaného roztoku elektrolytov 

v polyetylenglykole dekontaminuje celý tráviaci trakt vypudením intraluminálneho obsahu  

(v zahraničí dostupné prípravky Golytely, Colyte). Črevná laváž  redukuje absorbciu jedu 

z čreva. Roztok sa z GIT nevstrebáva a má laxatívny účinok. WBI predstavuje teoretickú 

a perspektívnu možnosť liečby intoxikácií látkami, ktoré sa slabo viažu alebo neviažu  na AU  

(ťažké kovy a požité balíčky  drog ). Nie sú však k dispozícii  dostatočné údaje  podporujúce 

ani vylučujúce túto metódu, ale javí sa ako perspektívna,  najmä v pediatrii.  

Indikácie: neskorý príchod k lekárovi, požitie potenciálne toxického množstva liekov 

s riadeným uvoľňovaním, požitie enterosolventných prípravkov, požitie látok so zlou 

adsorbciou na AU. 

Kontraindikácie: črevná obštrukcia, enterorrhagia, kóma, kŕče 

Komplikácie: nauzea, vracanie, aspiračná pneumónia, abdominálne kŕče. 

Dávkovanie: Iniciálnu dávku  podávame orálne alebo nazogastrickou sondou: u väčších detí 

je 500 ml, následná 500 ml/hodinu, alebo 20 ml/kg u malých detí. Roztok podávame až kým 

nie je rektálny výtok čistý. Na potlačenie nauzey a vracania i.v. metoklopramid 10 mg. AU 

podať pred WBI.  Potrebné je monitorovanie tekutín a elektrolytov. 

Roztok na WBI: 

       Polyethylenglycol     236,00 g 

       Na2SO4         22,74 g 

       Na2CO3          6,74 g 

       NaCl          5,86 g 
       KCl           2,97 g 
      Aqua ad      4800,00 g 
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FFoorr ssíírr oovvaannáá  ddiiuurr éézzaa  ((FFDD)) 

Forsírovaná diuréza (FD) je eliminačná metóda, ktorej cieľom je urýchlenie vylučovania jedu, 

resp. metabolitov z organizmu a zníženie spätnej resorbcie v tubuloch. 

Indikácie : toxín (alebo jeho aktívne metabolity ) sa vylučuje obličkami, vysoká koncentrácia 

toxínu v sére, má nízku väzbu na plazmatické bielkoviny, má malý distribučný objem, je 

nízko rozpustný v tukoch.  

Kontraindikácie:  edém pľúc a mozgu, renálna insuficiencia. 

Komplikácie:dysbalancia elektrolytového hospodárstva, edém mozgu, pľúc. 

HHeemmooddiiaallýýzzaa  ((HHDD)) 

Hemodialýza je extrakorporálna metóda slúžiaca na urýchlenie eliminácie jedu alebo jeho 

toxických metabolitov z krvi, pri otravách potenciálne letálnymi dávkami.  

Dialyzovateľnosť látky závisí od jej:  fyzikálnochemických vlastností - dobrá rozpustnosť 

vo vode, malá molekulová hmotnosť (menej ako 500 daltonov), farmakokinetických 

parametrov- nízka väzba na plazmatické bielkoviny (menej ako 70% ), malý distribučný 

objem ( menej ako 1 l/kg telesnej hmotnosti ). 

Nie je opodstatnená u pacientov dostatočne reagujúcich na konzervatívnu liečbu ! 

Celkový klírens látky by sa mal hemodialýzou zvýšiť o 50 %, resp. skrátiť eliminačný polčas 

o 1/3. 

PPrr ii   ppeerr ii ttoonneeáállnneejj   ddiiaallýýzzee  ((PPDD  ))  ssaa  llááttkkyy  ooddssttrraaňňuujjúú  ppoommooccoouu  ddiiaallyyzzaaččnneejj   tteekkuuttiinnyy,,  kkttoorráá  ssaa  

zzaavvááddzzaa  ddoo  bbrruuššnneejj   dduuttiinnyy  cceezz  ppeerrii ttoonneeáállnnyy  kkaattéétteerr..  

II nnddiikkáácciiaa::   ako doplnková metóda v kombinácii s inými eliminačnými metódami ( FD, HD, 

HP...), ak na pracovisku nie je dostupná iná účinnejšia dialyzačná liečba. 

  

HHeemmooppeerr ffúúzziiaa  ((HHPP)) 

Hemoperfúziou nazývame extrakorporálnu perfúziu krvi cez aktívne uhlie alebo umelú živicu 

(amberlit).  

 Je to veľmi účinná eliminačná metóda, použiteľná aj pre jedy s väzbou na plazmatické 

bielkoviny (viac ako 75 %), dobre rozpustné v tukoch  teda prakticky nedialyzovateľné ako 

i s väčšou molekulovou hmotnosťou. Jed musí mať afinitu k adsorbentu a vysokú 

koncentráciu v plazme. Mal by mať malý alebo len stredne veľký distribučný objem ( 1-5 l/kg 

telesnej hmotnosti ). Aktívne uhlie adsorbuje polárne aj nepolárne jedy, živica odstraňuje 

lepšie nepolárne látky.  Niekedy sa odporúča súčasné použitie hemodialýzy aj hemoperfúzie, 
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najmä u pacientov s poruchou elektrolytovej rovnováhy. Celkový klírens nie je vyšší ako pri 

použití oboch metód samostatne. 

Hemofiltrácia 

CAVH resp. CVVH – kontinuálna arteriovenózna alebo venovenózna hemofiltrácia. Tieto 

metódy sú menej invazívne, sú lepšie tolerované hemodynamicky nestabilnými pacientami. 

Exsangvinačná transfúzia 

je výmenná transfúzia, pri ktorej sa krv obsahujúca toxíny nahradí čerstvou krvou bez 

toxických prímesí. Metóda nie je  často používaná.  

  

  

PPllaazzmmaaffeerr éézzaa    

Túto metódu možno teoreticky aplikovať pri intoxikácii niektorými látkami s vysokou väzbou 

na  plazmatické bielkoviny  v prípadoch, keď  HP alebo HD nie je efektívna (napr.účinná pri 

intoxikácii fenytoínom ). 

MM AARRSS--  MM oolleeccuullaarr   AAddssoorr bbeennttss  RReeccii rr ccuullaatt iinngg  SSyysstteemm  

EExxttrraakkoorrppoorráállnnaa  mmeettóóddaa  ,,  ddiiaallýýzzaa  aallbbuummíínnoovv  aa  iicchh  ooččiisstteenniiee  oodd  ttooxxíínnoovv..  MMeettóóddaa    jjee  ddoossttuuppnnáá  

((DDFFNN  BBrraattiissllaavvaa,,  KKAAIIMM))..  

V posledných 40 rokoch techniky mimotelovej eliminácie (hemodialýza, hemoperfúzia, 

MARS, Prometeus...) zaznamenali obrovský pokrok a každá nová technika priniesla obrovský 

entuziazmus, ale neraz aj rozčarovanie a sklamanie, ako i veľa pochybení. Tieto eliminačné 

techniky si vyžadujú kritické vyhodnotenie na základe fyzikálnych a chemických vlastností, 

kinetiky a dynamiky jednotlivých xenobiotík v súlade s poznatkami medicíny založenej na 

dôkazoch.  

 

AAnntt iiddóóttaa  

V praxi poznáme niekoľko desiatok antidót, ktoré používame pri intoxikáciách. Podanie 

antidota nenahrádza ostatné liečebné intervencie (zabezpečenie vitálnych funkcií, 

symptomatickú a podpornú liečbu). 

Antidóta (protijedy) sú heterogénna skupina látok, ktoré rôznymi mechanizmami bránia 

vzniku alebo znižujú toxické účinky jedov. Svetová zdravotnícka organizácia rozdelila 

antidotá nevyhnutné na včasnú liečbu intoxikácií na skupiny A, B, C. Delenie vychádza 

z farmakokinetiky a farmakodynamiky toxínov a vyjadruje naliehavosť podania pri akútnej 

intoxikácii:  

- antidotá skupiny A treba podať do 30 minút od intoxikácie, 
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- ntidóta skupiny B treba podať do 2 hodín od intoxikácie, 

- antidóta skupiny C treba podať do 6 hodín od intoxikácie. 

 

Antidóta skupiny A by mali byť dostupné vo všetkých zdravotníckych zariadeniach lekárom, 

ktorí poskytujú odbornú pomoc pri intoxikáciách.  

Podanie antidóta nenahrádza nevyhnutné liečebné opatrenia, ako je zabezpečenie 

vitálnych funkcií, dekontaminácia a eliminácia noxy z organizmu. 

V Národnom toxikologickom informačnom centre (NTIC) je uložená „pohotovostná zásoba 

antidót“,  ktorá je k dispozícii podľa potreby všetkým zdravotníckym zariadeniam 

v Slovenskej republike. Po aplikácii antidota je zdravotnícke zariadenie povinné zapožičané 

antidotum obratom vrátiť, a tak zabezpečiť doplnenie pohotovostnej zásoby.  

Finančne náročné antidotá uložené v NTIC – Antidigoxinum inj. (Digitalis-Antidot BM), 

Ferriferrocyanidum cps. (Antidotum Thalii), Fomepizole sulphate inj. (Fomepizole OPi), 

Hydroxycobalamin (Cyanokit inj.) sú vyňaté z určenej povinnej zásoby antidot v ostatných 

NsP a sú k dispozícii pre všetky zdravotnícke zariadenia v Slovenskej republike. 

 

Terapia intoxikácií leptavými látkami 

Stručné rozdelenie leptavých látok: 

- zásady > pH 11,5, 

- kyseliny < pH 2,0,  

- vodný roztok kremičitanu sódneho (vodné sklo), 

- chlórnany, 

- kvartérne amóniové soli, 

- peroxid vodíka > 10 %, 

- manganistan draselný. 

Pri závažnejšej intoxikácii leptavými látkami je doporučené zvážiť akútnu endoskopiu  (do 24 

hodín) a na základe výsledku endoskopického vyšetrenia zvoliť terapeutický postup. Na 

podávanie akéhokoľvek množstva tekutín pri poleptaní sú rôzne názory a skúsenosti. Niektorí 

autori odporúčajú podať maximálne 5 ml/kg u detí , ale väčšina toxikológov ma názor - 

nepodávať žiadne tekutiny (nihil per os!). Pri poleptaní musí byť liečba výhradne 

parenterálna! Antiulceróza sú indikované v prvých štádiach poleptania, antiobiotiká ako 

prevencia sekundárnej infekcie. Podávanie glukokortikoidov je sporné. Nedokázal sa žiadný 

benefit podávania kortikoidov - či už v prevencii vzniku striktúr pri poleptaní, alebo ich iný 

terapeutický efekt !! 
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Lokálne poleptanie: 

Terapia: výplach očí (masívny, 30 min.), ústnej dutiny, kože, pri požití odstrániť cudzorodé 

látky z úst.  

CAVE u kyselín a zásad: vyvolávať vracanie, výplach žalúdka, neutralizácia, podanie 

aktívneho uhlia. 

Akútne poleptanie môže mať devastujúci vplyv na GIT, s ťažkými a trvalými následkami do 

budúcnosti – čo môže ireverzibilne závažne poškodiť zdravie s mesiacmi trvajúcou liečbou, 

ktorá vždy nedokáže zabrániť trvalým následkom 

 

Obrázok 78  Databáza NTIC, DFNsP roky 2007 - 2010 

2 (50 %)4 (50 %)5 %neznáme

05 (100 %) 3 %iné

05 (100 %)4 %Kvartérne amóniové
zlúčeniny

07 (100 %)6 %Paraquát/diguat

1 (20 %)4 (80 %)4 %Glyfosát

1 (8 %)12 (92 %)10 %Peroxid vodíka > 10 %

5 (15 %)12 (92 %)26 %Kyseliny < pH 2

10 (18 %)46 (82 %)43 %Zásady > pH 11,5

poleptanie niepoleptanie áno%Typ chemikálie

 
 
Otrava alkoholom 
 
Intoxikácie alkoholom sú v SR najčastejšie neliekové intoxikácie u detí vo veku 12 – 16 

rokov. Podľa štúdie Európskeho fóra pre zodpovedné pitie alkoholu sa uvádza, že ako prvé 

v EÚ začínajú piť deti v Českej republike a prvý pohárik vypijú v 11. rokoch.  

V Anglicku 22 % detí vo veku 11 – 15 rokov priznáva konzumáciu alkoholu. Na Slovensku je 

obdobná situácia aj keď v celkovej spotrebe alkoholu sme klesli na 16. miesto v Európe.  

Intoxikácie alkoholom u detí a mladistvých neraz s dramatickým priebehom a môžu 

znamenať priame ohrozenie života intoxikovaného. V tejto vekovej kategórii boli už 

zaznamenané aj intoxikácie s fatálnym koncom! 

V ostatnom čase je „módou“ tzv. deštruktívne pitie, ktorého cieľom je čím skôr si privodiť 

stav bezvedomia (narkotická intoxikácia). Platí to pre všetky vekové skupiny. 
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Metabolizmus, kinetika a účinky alkoholu 

90 % alkoholu sa vstrebáva veľmi rýchlo za 30-60 min. Absorbuje sa žalúdkom a tenkým 

črevom v nezmenenej podobe, vstrebáva sa aj kožou, rýchlo sa distribuje do všetkých 

telových tekutín a orgánov. Absorpcia je rýchlejšia nalačno alebo pri hladovaní. Oneskorenú 

absorpciu môže ovplyvniť požité jedlo (najmä tuky), choroby zažívacieho traktu a 

metabolizmu, lieky, väčšia koncentrácia a množstvo požitého alkoholu, znížená motilita 

(pohyblivosť) čriev môže predlžiť absorpciu na 2-6 h.  

Maximálna koncentrácia alkoholu v krvi u zdravého človeka sa dosiahne za 30 min - 2 h od 

požitia. Priemerný pokles hladiny alkoholu v krvi u dospelých je 15-20 mg/dl/h, u detí 28 

mg/dl/h, u chronických alkoholikov 30-40 mg/dl/h.  

Metabolizmus alkoholu závisí na hmotnosti, zdravotnom stave, rase, pohlaví, veku, dennej 

dobe. Biodegradácia v pečeni prebieha konštantnou rýchlosťou 10-12 mg/h. Etanol sa oxiduje 

v pečeni alkoholdehydrogenázou na acetaldehyd za súčasnej premeny NAD+ na NADH. 

Acetaldehyd sa ďalej mení na aktívny acetát. Distribučný objem 0,47-0,6 l/kg. V organizme 

sa alkohol z 95 % metabolizuje, 2-5 % sa vylučuje močom, a nepatrné množstvo sa vylúči 

dychom a potom. Rýchlosť odbúravania alkoholu v tele je v rozmedzí 0,085 g (ženy) až 0,1 g 

(muži) alkoholu na 1 kg telesnej hmotnosti za 1 h.  

Obsah alkoholu v jednotlivých nápojoch sa značne líši. V 12° pive je cca 30,8 g alkoholu, v 

11 vína môže byť od 79,5 g až do 112 g alkoholu. Liehoviny majú nad 300 g alkoholu na 1 l.  

Mechanizmus pôsobenia alkoholu nie je zatiaľ, napriek tomu, že jeho konzumácia je skoro 

tak stará ako ľudstvo,  presne definovaný. Predpokladá sa blokácia prenosu akčného 

potenciálu na nervovej membráne nešpecifickým mechanizmom. Metabolické zmeny 

charakterizované poklesom spotreby kyslíka sú už dôsledkom poklesu neurónovej transmisie. 

V mechanizme účinku sa predpokladá pokles synaptickej transmisie v CNS.  

Alkohol a jeho metabolit acetaldehyd vyvolávajú závažné poruchy metabolizmu. Spôsobujú 

útlm oxidačno-redukčných pochodov, zasahujú do intermediárneho metabolizmu Krebsovho 

cyklu. Účinky alkoholu sú lokálne aj celkové. Pri koncentrácii vyššej ako 20 % lokálne 

dráždi, dehydratuje, koaguluje bielkoviny, pôsobí baktericídne, spôsobuje miestnu hyperémiu 

a ochladenie kože. Vyššie dávky (pri hladine v krvi 2,5 – 3,5 ‰) vyvolávajú toxickú narkózu.  

Intoxikácia alkoholom  

Intoxikácia alkoholom sa vyznačuje variabilnou závislosťou na viacerých faktoroch, ako je: 

hypoglykémia, hypotermia, zdravotný stav, vek, interakcia s požitými látkami, aspirácia, 

vracanie, chronický abúzus. Pri požití toxického množstva alkoholu vzniká ťažká narkóza, 
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ktorú niekedy ťažko odlíšiť od otravy inými liekmi a látkami pôsobiacich na CNS, diabetickej 

kómy, bezvedomím pri poranení  a.i.  

Smrteľná dávka pre zdravého dospelého človeka (70 – 80 kg hmotnosti) je 300-800 g (pre 

100 % alkohol). Podľa Ellenhorna predstavuje pre dospelého človeka 5-8 g/kg (t.j. cca 33 

pív), pre dieťa 3 g/kg .  

Za smrteľnú hladinu alkoholu v krvi sa pokladá 250-500 mg/dl, ale väčšina smrtel'ných 

prípadov bola až pri hladine 400 mg/dl (86,8 mmol/l) (4,5 ‰). Príznaky intoxikácie sa 

prejavia od 150-300 mg/dl (32,6-65,2 mmol/l) (6).  

Klinický priebeh otravy možno rozdeliť do 4 štádií:  

0. excitačné štádium (koncentrácia 0,5-1 ‰ alkoholu v krvi) - excitácia, eufória, strata 

    sebakontroly, emočná instabilita, mierna porucha svalovej koordinácie, zhoršené videnie a 

    spomalené reakcie na vonkajšie podnety,  

1. hypnotické  štádium  (koncentrácia 1-2,5 ‰) - v popredí porucha reči, zhoršenie 

    zraku, porucha svalovej koordinácie, analgézia - zvýšenie prahu bolesti, dezorientácia 

    dysartria (poruchy reči), poruchy chôdze a postoja,  

2. narkotické  štádium (koncentrácia 2,5-3,5 ‰) výrazná strata svalovej koordinácie, 

    rozmazané dvojité videnie, poruchy dýchania, poruchy vedomia - stupor, (pri chronickom  

    alkoholizme sa stav vedomia nemusí meniť ani pri vyšších koncentráciách),  

3. asfyktické  štádium (koncentrácia nad 3,5 ‰) - v popredí stupor, spomalené a sťažené 

   dýchanie (Cheyne-Stokes, znížené reflexy, necitlivosť, hypotermia, kŕče, kóma, smrť (1).  

Fyziologická koncentrácia alkoholu v krvi je 0,03 - 0,1 ‰. Hodnoty 0,3 - 0,5 ‰ poukazujú na 

požitie alkoholického nápoja, od 0,5 - 1 ‰ ide o podnapitosť, 1,0 - 1,5 ‰ je mierny stupeň 

opitosti, 1,5 - 2,0 ‰ je stredný stupeň s klinicky jasne zistitel'nou opitosťou, 2,0 - 3,0 ‰ je 

ťažký stupeň opitosti, nad 3,0 ‰ sa pokladá za akútnu intoxikáciu alkoholom.  

Konzumované alkoholické nápoje obsahujú 3-52 % etylalkoholu. Pivo obsahuje obyčajne 5 

obj. % alkoholu, t.j. 40g/l, víno 12,5 obj. % alkoholu, t.j. 99 g/1 a whisky 43 % obj. alkoholu, 

t.j. 340 g/1.  

Symptómy intoxikácie  

Hypotermia, hypotenzia, tachykardia, bradypnoe - skoré štádium, zrýchlené dýchanie v 

prípade metabolickej acidózy.  

Srdcocievny systém - vazodilatácia a priama depresia myokardu, artériová hypotenzia, 

hypovolémia, dysrytmie až fibrilácia predsiení, AV-blok typu Wenkenbachových peiód, u 

dieťaťa bola opísaná zástava srdca; chronická konzumácia - náhle zlyhanie srdca, dysrytmie, 

dysfunkcia ľavej komory.  
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Dýchanie - depresia až zlyhanie dychu, aspirácia vývratkov - aspiračná pneumónia, edém 

pl'úc, Cheyneove-Stokesovo dýchanie - u komatóznych pacientov, Kusmaulovo dýchanie - v 

prípade alkoholom vyvolanej ketoacidózy.  

CNS - zmätenosť, ataxia, zmeny nálady, agitovanosť,  dysartria, pri vyšších koncentráciách 

útlm, stupor, kóma, u detí boli opísané kŕče spôsobené hypoglykémiou.  

Endokrinný systém - hypoglykémia, hyperglykémia bola opísaná u alkoholikov s acidózou. 

Mimoriadne nebezbečná u diabetikov liečených inzulínom resp. perorálnymi antidiabetikami. 

Poruchy acidobázickej rovnováhy  - acidóza: laktátová, ketoacidóza.  

Hypokaliémia môže nastať 6 h po akútnej intoxikácii, hlavne u detí. Ku hypomagneziémii 

dochádza u chronických alkoholikov, dehydratácia, rozvrat vnútorného prostredia.  

Zažívací trakt - nauzea, vracanie, bolesti brucha, krvácanie do čriev, hnačky, akútna 

hepatitída.  

Svaly-svalová slabosť s alebo bez bolesti, myoglobinúria, rabdomyolýza.  

Laboratórne vyšetrenia: zvýšené hodnoty sérovej amylázy a pečeňových aminotransferáz, 

bilirubínu, hypoglykémia (hlavne deti a podvyživené osoby), poruchy acidobázickej 

rovnováhy, hypokalémia, hypomagnezinémia.  

Liečba otravy alkoholom  

Sledovať kardiovaskulárne a respiračné funkcie, opakované pravidelné monitorovanie 

acidobázickej rovnováhy, minerálie, glykémia. Prevencia aspirácie vývratkov, úprava 

hypotermie a podávanie glukózy. Podávanie aktívneho uhlia (AU) bez efektu, výplach 

žalúdka význam len do 30 minút po požití väčšieho množstva alkoholu. Pri aspirácii zvážiť 

antibiotickú terapiu.  

Zaistenie dokonalej pľúcnej ventilácie, najlepšie endotracheálnou intubáciou, podl'a potreby, 

umelá pľúcna ventilácia, zavedenie nazogastrickej sondy len pri požití vel'kého množstva 

alkoholu.  

Farmakoterapia: tiamín, glukóza - vysokopercentná glukóza krytá inzulínom urýchli 

oxidáciu etanolu. Ako nešpecifické antidotum naloxon je indikovaný u pacientov s poruchou 

vedomia, antagonizuje depresívny efekt po predávkovaní alkoholom .  

Terapia hypokaliémie, nasledovaná korekciou metabolickej acidózy 4,2 % roztokom 

NaHCO3. 

 CAVE: podanie liekov, ktoré spomaľujú metabolizáciu alkoholu alebo majú synergický 

vplyv, hlavne na útlm dýchania. Sú to: benzodiazepíny, fenotiazíny, barbituráty! Pri kŕčoch je 

indikovaný diazepam.  
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Eliminačné metódy: najúčinnejšia je hemodialýza - odstráni alkohol (etanol) 3-4 x rýchlejšie 

ako pečeň; indikáciou je vysoká hladina v krvi (500 mg/dl, 3,5 %0), pri ťažkých otravách (4 

g/l = 400 mg/dl v sére), poruchy pečene, pri koncentrácii alkoholu v krvi 4-5 ‰, pri súčasnom 

požití liekov, pri zhoršení stavu pacienta aj napriek liečbe. Nižší eliminačný efekt má 

hemoperfúzia cez aktívne uhlie a peritoneálna dialýza. Prognóza pri včasnej liečbe dobrá, 

môžu však vzniknúť komplikácie (bronchopneumónia alebo edém pľúc).  

Pri kontaminácii očí: oplachovať 15 min. vodou nebo 0,9 % roztokom NaCI.  

Záver  

Každé štvrté úmrtie muža medzi 15.-29. rokom života v Európe možno dať do súvisu s 

požívaním alkoholu. Vyše 95 % všetkých polytráum u tínedžerov je v súvislosti s požívaním 

alkoholu respektíve iných psychoaktívnych látok. Na Slovensku sa udáva počet závislých 

vyše 8 % a každý tretí človek má problémy s nemiernym požívaním alkoholu. Jeden g 

alkoholu zničí asi 100 neurónov. Otrava alkoholom vždy znamená ohrozenie na živote najmä 

pri kombinácii s inými látkami (lieky, drogy a pod.) a o osude intoxikovaného rozhoduje 

správna a včasná liečba.  

 

Obrázok 79 

Odbúranie alkoholu z krvi. (Prepočet na zdravú dospelú osobu 70 kg hmotnosti) 

0,05  l 10 ° piva 
13 g alkoholu 
0,28 ‰ 

Odbúranie z krvi za 2,5 h 

0,5 l 12 ° piva 
15 g alkoholu 
0,35 ‰ 

Odbúranie z krvi za 3 h 

0,2 dl prírodného vína 
18 g alkoholu 
0,4 ‰ 

Odbúranie z krvi za 3,5 h 

0,05 dl  40 % destilátu 
17 g alkoholu 
0,4 ‰ 

Odbúranie z krvi za 3,5 h 

0,2 dl dezertného vína („umelého“) 
24 g 
0,55 ‰ 

Odbúranie z krvi za 4,5 h 

0,1 dl 40 % destilátu 
28 g alkoholu 
0,6 ‰ 

Odbúranie z krvi za 5 h 
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Terapeutické postupy pri uhryznutí vretenicou (jedovatým hadom) 

V SR sa vyskytuje vo voľnej prírode len jediný druh jedovatého hada a to vretenica severná - 

Vipera berus. Vyskytuje sa v nadmorskej výške nad 800 metrov nad morom, na rúbaniskách, 

slnečných, teplých,  ale aj vlhkých miestach. 

  

OObbrráázzookk  8800  VVrreetteenniiccaa  sseevveerrnnáá  ((VViippeerraa  bbeerruuss))  

  

  

Prejavy hadieho uhryznutia - najčastejšie 2 krvácajúce ranky indikujúce miesto uhryznutia, sú 

symetrické a približne 1 cm vzdialené. Bývajú lokalizované zväčša na končatinách – 51% na 

rukách, 38% na nohách. Najnebezpečnejšie miesta uhryznutia sú hlava, krk a silne prekrvené 

oblasti. Množstvo jedu produkovaného hadom nie je rovnaké, malý had je menej nebezpečný. 

Asi 40 % uhryznutí je tzv. suchých - t.j. bez prítomnosti jedu. 

Pri uhryznutí: postihnutú končatinu treba imobilizovať a poškodeného čo najskôr 

transportovať do nemocnice.  

Kontraindikované je: 

a) excízia rany- môže viesť k poškodeniu ciev  a nervov a dosiahnutý efekt sa  

    nevyrovná riziku s tým spojenému, 

b) vysanie rany ústami- zanesenie infekcie, 

c) naloženie škrtidla- môže spôsobiť absorbciu jedu hlbokými kostnými cievami do  

     arteriálnej cirkulácie a zväčšuje pôvodnú traumu. Po uvoľnení môže dôjsť ku 

     kardiovaskulárnemu kolapsu v dôsledku uvoľnenia sa produktov natrávenia tkaniva, 

d) vypaľovanie rany, prikladanie ľadu - zhoršenie lokálneho poškodenia. 

Terapia:  potrebná je dobrá symptomatická liečba 

Je nutné prísne dodržiavať klinickú indikáciu pre aplikáciu séra vzhľadom na možný výskyt 

životohrozujúcej anafylaktickej reakcie !!! 
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Indikácie séra: 

1. v prípade progredujúceho alebo rekurentného šoku 

2. pri závažných zažívacích alebo neurologických príznakoch 

3. pri pretrvávajúcich poruchách hemokoagulácie 

4. pri extrémnych lokálnych príznakoch 

Veľmi rizikové je podávanie séra alergikom. Sérum podávať len v zariadení, kde je 

dostupná kompletná možnosť liečby anafylaktickej reakcie. Nevyhnutná je aspoň 7 

hodinová observácia u dospelých a aspoň 24 hodinová u detí. 

V SR je k dispozícii serum antiviperinum. Nie sú dostupné séra pre ostatné druhy jedovatých 

hadov, nakoľko neexistuje prehľad o tom, aké druhy hadov majú chovatelia. V NTCI existuje 

evidencia o uložení a spôsobe aplikácie  antisér.    

 

Záver 

Gastrická laváž sa odporúča len v prípade prísneho dodržania indikácií a 

kontraindikácií a len v zdravotníckom zariadení s príslušným vybavením. Benefit 

eliminácie musí vždy byť pre pacienta väčší ako riziká! Súčasné trendy v klinickej toxikológii 

preferujú neinvazívne metódy s čo najnižším rizikom pre intoxikovaného pacienta. 

Absorpčné uhlie (carbo activatus) by nemalo chýbať u poskytovateľov 1. pomoci a v 

prípade indikácie by sa malo podať pred odsunom pacienta do ďalšieho 

zdravotníckeho zariadenia  Po požití leptavých látok nepodávať nič per os, tlmenie 

bolesti a pacienta treba odoslať na pracovisko s možnosťou endoskopického 

vyšetrenia. Za samozrejmú treba pokladať konzultáciu s NTIC, ktoré odporučí 

optimálne postupy pre terapiu intoxikovaného pacienta.  
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18.  PRENÁŠANIE, POLOHOVANIE A TRANSPORT 

 

Definícia 

Prenášanie, polohovanie a transport sú neoddeliteľnou súčasťou poskytovania prvej pomoci 

laickej aj profesionálnej. 

Základné pravidlá polohovania a prenášania 

S chorým a raneným hýbať len pri ohrození života (zlyhávanie životných funkcií - dýchanie, 

krvný obeh, vedomie, krvácanie, hroziaci šok) alebo pri hroziacom vonkajšom 

nebezpečenstve (oheň, výbuchy, pády a pod.). Je potrebné odstrániť od raneného 

nebezpečenstvo. Ak nebezpečenstvo nie je možné technicky odstrániť (požiar, vlak, zničený 

dom), preniesť raneného preč z jeho dosahu. Pri prenášaní je potrebné mať na zreteli hroziace 

nebezpečenstvo a vlastné zdravie. 

 

Polohovanie - polohy 

Vodorovná poloha na chrbte sa využíva : 

- pri poranení mozgu (+ mierne nadvihnutie hlavovej časti), 

- pri náhlych mozgových príhodách (+ mierne nadvihnutie hlavovej časti), 

- pri poranení chrbtice (+ vákuový matrac), 

- pri poranení dolných končatín, 

- pri popáleninách prednej časti brucha a hrudníka, 

- pri poranení brucha (+ podloženie dolných končatín). 

Protišoková poloha (autotransfúzna) 

- pri krvácaní a šokových stavoch. 

Stabilizovaná poloha na boku 

- pri bezvedomí. 

Polosediaca poloha 

- pri poraneniach hrudníka, krku, tváre, 

- pri ochorení srdca. 

Sediaca poloha 

- pri poranení tváre, očí, horných končatín, 

- pri ochoreniach srdca, pri dýchacích ťažkostiach. 
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19.  MEDICÍNA KATASTROF – ZÁKLADNÉ POJMY 

Katastrofou sa rozumie vážna udalosť - vzniknutá náhle alebo pomaly - takého 

rozsahu, že postihnutá spoločnosť musí vynaložiť mimoriadne úsilie, aby sa s ňou 

vyrovnala. 

Často za pomoci iných regiónov, či pomocou internacionálnej komunity. (S.W. Gunn). 

Rozvoj lekárskych vied a získané medicínske skúsenosti z rozsiahlych zdravotníckych aktivít 

v ťažkých podmienkach vo svete keď bolo potrebné riešiť závažné dôsledky prírodných 

živlov, ale i následky deštruktívnych činností človeka, sa stále presadzujú do uceleného 

vedného systému. Cieľom tohto vedného systému je systematicky sa zaoberať problematikou 

účelného a efektívneho zvládnutia následkov devastujúcich udalostí čo najúčinnejšími 

prostriedkami. 

Pre zvládnutie zdravotníckych následkov sa týmto nástrojom stala medicína 

katastrof, ktorá koordinuje špecifické zameranie jednotlivých medicínskych odborov 

sústreďujúcich sa do systému poskytovania zdravotníckej starostlivosti pri rešpektovaní 

zákonitosti tzv. katastrofického cyklu. 

Takto vymedzený okruh problémov určuje základný cieľ lekárskeho ponímania medicíny 

katastrof – zabezpečiť prevenciu, okamžitú pomoc a následné riešenie možných zdravotných 

následkov vzniknutých priamo pri katastrofe a v spolupráci s ďalšími mimozdravotníckymi 

aktivitami sa podieľať na tvorbe spoločného systému, systému riadenia pri katastrofách. 

Medicína katastrof je odbor interdisciplinárny a multisektorový, čím je vyjadrená rozmanitosť 

činností – od čisto medicínskych až po technické, ktoré majú jeden cieľ – pomoc obetiam pri 

všetkých druhoch katastrof. 

Expertné skupiny formulovali v roku 1991 definíciu nového oboru v medicíne – medicínu 

katastrof. 

Medicína katastrof je efektívny riadiaci a výkonný nástroj zdravotníckeho systému, 

ktorý využíva rozsiahlu metódu činností a zahrňuje všetky fázy a aspekty 

katastrofického cyklu, včítane prípravy, prevencie, okamžitého nasadenia, poskytovania 

pomoci na mieste, obnovy a následného rozvoja v postihnutej oblasti. 

Zmyslom takto plánovaných opatrení je zaistiť funkciu záchranného reťazca a účelne a 

efektívne ho doplniť spolupracujúcimi a cieľovými subjektmi zdravotníctva tak, aby vznikol 

funkčný záchranný systém schopný pomôcť všetkým postihnutým osobám v súlade s 

charakterom postihnutia s maximálnou efektivitou a minimálnou invalidizáciou. 
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