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Úvod 

Ve své absolventské práci se zabývám vybranými akutními stavy v pediatrii. 

Toto téma jsem si vybrala, protože ošetřování dětského pacienta má svá specifika a je 

diametrálně odlišné od ošetřování dospělého pacienta. Zde platí heslo, že „Dítě není 

malý dospělý“. Mnoho onemocnění je typické pouze pro dětský věk a v dospělém věku 

se již nevyskytuje. Dětský pacient také proto vyžaduje svou specifickou péči. Mezi 

dětským a dospělým organismem je spousta anatomických, psychologických, 

imunologických a vývojových rozdílů.  

V současné době pracuji v lékárně jako farmaceutický asistent, do mé pracovní 

náplně patří výdejní činnost léků a doplňků stravy, které nejsou vázané na lékařský 

předpis. Velmi často se tak setkávám s dětskými pacienty a neustále si musím v tomto 

oboru zdokonalovat svoje znalosti a poznatky nejen z oboru farmacie. 

V práci rozepíšu akutní stavy u dětí, se kterými se může nejčastěji setkat nejen 

záchranář při výkonu svého každodenního zaměstnání, ale i rodiče nebo prarodiče. 

Budu se snažit, aby práce mohla sloužit jako stručný popis vybraných akutních stavů i 

těch, které se často nevyskytují, ale svou povahou patří mezi závažné. 

Popíši nejdříve základní rozdíly dětského organismu od narození do šesti let 

věku od organismu dospělého, provedu rozdělení podle věku. Rozepíšu akutní stavy 

podle systému, jaký postihují. Začnu nejdříve dýchacím systémem a onemocněním 

dýchacích cest a úrazy. Poté onemocněním nervové soustavy a trávicí soustavy – 

intoxikace, nejen léky ale i různými chemikáliemi. Velmi časté je také pokousání 

zvířaty, zejména pak psem nebo uštknutí hadem, kterým je věnována samostatná 

kapitola. Nedílnou součástí je rovněž popis kardiopulmonální resuscitace u dětí. 

Praktická část je výzkumné šetření, provedené na základě vlastního dotazníku, 

který slouží k potvrzení nebo vyvrácení stanovených hypotéz. Skupinu respondentů 

tvořili rodiče dětí v mateřských školách. Výsledky dotazníkové šetření budou graficky a 

ústně vyhodnoceny a z jejich závěrů budou vyplývat výstupy pro praxi. 
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1 CÍL ABSOLVENTSKÉ PRÁCE: 

1.1 Hlavní cíl 

Zpracovat a popsat vybrané akutní stavy u dětí do šesti let věku 

1.2 Dílčí cíle 

Provést dotazníkové šetření a výsledky zpracovat a vyhodnotit 

Stanovit hypotézy a ověřit je dotazníkovým šetřením 

Zjistit, zda rodiče především předškolních dětí zvládají poskytování první pomoci u 

dětí 

Jako výzkumné nástroje použít práci s literaturou a dotazníkové šetření 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Pediatrie 

Pediatrie je lékařský obor, který se zabývá péčí o zdraví, prevencí, diagnostikou 

a terapií u dětí od narození do 18 let, někdy až do 19 let věku. 

2.1.1 Základní rozdělení dětského věku 

Novorozenec       0 – 28. den 

U novorozence probíhá poporodní adaptace, zástava placentárního oběhu, 

dýchání a termoregulace. Do čtvrtého dne je typický úbytek hmotnosti (5 – 10%), který 

se vyrovnává do desátého dne života. Mezi typické zdravotní problémy patří především 

novorozenecká žloutenka. Novorozenci postižení vývojovými vadami vyžadují speciální 

a adekvátní péči. Rodiče tyto informace získají před propuštěním ze zdravotnického 

zařízení. 

Kojenec                28. den – 1 rok 

Kojenecké období se vyznačuje přibýváním na váze, prudkým růstem a 

psychomotorickým vývojem. V tomto období dochází u kojence k prvním kontaktům 

s různými infekčními agens a od toho se odvíjí průběh onemocnění. Značným rizikem 

nejen kojeneckého období jsou infekce postihující dýchací systém, urogenitální trakt a 

stavy spojené s dehydratací při průjmových onemocněních. 

Batole                   1 – 3 roky 

U batolete do tří let věku se rozvíjí řeč, jemná motorika a osamostatňování se. 

Dítě samostatně začíná přijímat potravu, stává se do jisté míry „ochutnávačem“ vše 

strká do úst, toto období je velmi nebezpečné pokud nejsou dodržena základní 

preventivní opatření. V tomto věku patří mezi typické zdravotní problémy hlavně 
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otravy a úrazy, infekce dýchacího cest a trávicího traktu. [GREGORA, VELEMÍNSKÝ, 

2011] 

Předškolní věk    3 – 6 let 

V předškolním věku do šesti let probíhá rozvoj abstraktního myšlení, zařazení 

dítěte do dětského kolektivu, nabírání zkušeností, větší obratnost, dítě hodně touží po 

hře a vyprávění, objevuje se zároveň také i negativismus. Typické zdravotní problémy 

jsou infekce, které se rychle šíří v dětském kolektivu, zpravidla se jedná o běžná dětská 

onemocnění, mezi které řadíme neštovice, spálu a pátou a šestou nemoc a stále trvají 

úrazy. 

Školní věk        6 – 15 let 

Školní věk do 15 let se projevuje socializací, rozvojem intelektu, rozvojem zájmů 

a poznávání. Zrychluje se růst, zvyšuje se tělesná síla, nastupuje puberta a zahajuje se 

činnost pohlavních orgánů, ukládá se tuk a u chlapců probíhá změna hlasu. Mezi 

typické zdravotní problémy patří infekce nejčastěji dýchacích cest, ledvin, očí a uší, 

úrazy jsou často způsobeny sportovními aktivitami a začínají se objevovat experimenty 

s kouřením a alkoholem. [GREGORA, VELEMÍNSKÝ, 2011] 

Adolescent      15 – 18 let 

 Z akutních stavů v této věkové skupině převládají intoxikace způsobené 

alkoholem nebo drogami, objevují se suicida, často demonstrativní a silniční a 

sportovní úrazy. 

 

Ve své práci jsem se rozhodla věnovat hlavně věkové skupině do šesti let, 

protože je velmi riziková, tyto děti neustále prozkoumávají své okolí. Toto 

prozkoumávání děti provádí nejčastěji ústy, nebo se snaží dělat své první krůčky a 

v tomto momentu hrozí velké riziko úrazů, které je spojeno především s pády. 
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2.1.2 Anatomické a fyziologické rozdíly dospělého a dítěte do šesti let 

Kardiovaskulární systém 

Objem krve v těle je menší, a proto i malá krevní ztráta představuje riziko 

vzniku a rozvoje šokového stavu. Objem krve u dětí je uveden v tabulce č.1. Děti mají 

menší rezervu srdečního i dýchacího systému, čímž je zvýšena činnost srdce a plic 

(pulsů a počet dechů). Poměr fyziologických hodnot pulzu a tlaku je uveden v tabulce 

č.2, obě tabulky jsou součástí příloh. 

Dýchací systém 

Plíce u dětí mají malou funkční rezervu. Odlišnosti v minutové dechové 

frekvenci jsou popsány v tabulce č.3, která je součástí příloh. Čím je dítě mladší, tím 

více je závislé na dýchání nosem a bránicí. Dýchání otevřenými ústy je známkou 

obstrukce dýchacích cest a dechové tísně. Poloha na břiše je u kojenců velmi 

nebezpečná. Při poloze na zádech je u dětí do dvou let hrtan výrazně nahoře, proto při 

uvolňování dýchacích cest není vhodný záklon hlavy. Také při intubaci je třeba hlavu 

nechat vodorovně nebo i mírně předklonit. [DYLEVSKÝ, 2000] 

Nervová soustava 

Centrální nervová soustava (CNS) novorozence je nezralá, proto je novorozenec 

labilnější. Tepelná regulace je přibližně do šesti měsíců nedokonalá a nemají dostatek 

tuku, proto dochází buď k rychlému přehřátí, nebo rychlému podchlazení. Je třeba vzít 

v úvahu větší pohotovost dětského mozku ke tvorbě otoku i po relativně malém 

poranění. Na druhou stranu mají děti větší šanci na úpravu stavu bez neurologického 

poškození. Druh poranění je dán anatomickými odchylkami dětí. Velká hlava je na 

svalstvem málo vyvinutém krku, což vede k tomu, že mozkolebeční poranění je 

nejčastějším typem pohybových poranění. 
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Imunitní systém 

Novorozenec je první měsíce života chráněný imunitou získanou přes placentu 

od matky. Kojený novorozenec je chráněn imunoglobuliny získanými v mateřském 

mléce, tyto imunoglobuliny chrání pouze v trávicím traktu a neprostupují do krevního 

oběhu.  Nejnižší hladina imunoglobulinů je přibližně okolo šestého měsíce věku. Děti 

mají nezralý imunitní systém, a proto dochází k větší náchylnosti k infekcím. 

[DYLEVSKÝ, 2000] 

Kosterní soustava 

Končetiny mají na koncích růstové chrupavky, které mohou při poškození 

zanechat trvalé následky, např. repozice zlomenin. Děti mají pružnější kosti a klouby, 

proto mívají méně zlomenin oproti dospělému. [www.dobiasovci.sk]  

Vnitřní prostředí 

Novorozenec má o 25 % větší obsah celkové tělesné vody a o 50 % více 

extracelulární tekutiny. Během prvního roku života má dítě čtyřnásobný obrat 

extracelulární tekutiny oproti dospělému. Děti mají rychlejší metabolismus, vyšší 

energetickou spotřebou a větší výdej vody, je častější příjem potravin a tekutin, proto 

je nedostatek tekutin velmi špatně tolerován a velmi snadno nastává stav dehydratace. 

Tělesný vývoj 

Novorozenec má sedmkrát větší tělesný povrch vztažený na tělesnou hmotnost 

než dospělý jedinec. Nepoměr velikosti hlavy k ostatnímu tělu, čím menší dítě, tím má 

relativně větší hlavu. Hlavu mají děti protáhlejší dozadu, nemají dozrálé lebeční kosti a 

spoje mezi nimi jsou vazivové. Mezi kostmi čelní, temenní, týlní jsou neuzavřené 

otvory, proto pozor při manipulaci s dítětem přibližně do jednoho roku věku, mozek je 

zranitelnější. Děti mají relativně krátký a silný krk, mají pružnější hrudník. Orgány 

v dutině břišní jsou stěsnány v menším prostoru, proto hrozí poranění více orgánů při 

úrazu. [DYLEVSKÝ, 2000] 
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2.2 Onemocnění dýchací soustavy 

2.2.1 Akutní epiglotitida – zánět hrtanové příklopky 

Definice 

Jde o rychle se rozvíjející bakteriální infekci vedoucí k rozvoji zánětu v oblasti 

hrtanové příklopky a dalších struktur tvořících vchod do hrtanu. Následkem je zúžení 

vchodu do hrtanu s dušením. Vzniká náhle z plného zdraví, nejčastěji postihuje děti ve 

věku tři až pět let. Bývá způsobena bakteriemi typu Hemofilus influenzae skupiny B, 

často však může jít o infekci způsobenou i pneumokokem nebo streptokokem skupiny 

A. [LEBL, 2012] 

Klinický obraz 

Mezi hlavní příznaky akutní epiglottidy patří, že dítě je nápadně klidné až 

apatické, bojí se mluvit pro velké bolesti v krku. Bývá horečka často až 39° C, zimnice, 

schvácenost. Pro velkou bolest nespolkne ani sliny, které volně vytékají z úst. Postupně 

nastupují i dechové obtíže a objevuje se inspirační stridor (hvízdavý zvuk při nádechu). 

Dítě zaujímá polohu vsedě nebo polosedě, často v předklonu se opírá o ruce, bojí se 

položit na záda, má pootevřená ústa. Základní rozdíly mezi onemocněním laryngitidou 

a epiglotitidou jsou uvedeny v tabulce č. 4, která je součástí přílohy. 

První pomoc 

Laická první pomoc: 

Dítě musíme nechat v pozici, jakou zaujímá, v žádném případě ho nesmíme 

pokládat a laicky se dívat do krku, aby se otok ještě nezvětšil – zvýšilo by se riziko, že se 

dítě udusí. Prospěšné je dítě umístit do chladného prostředí, aby inhalovalo chladný 

vzduch, je možné přiložit studený obklad na oblast krku. 
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Odborná terapie: 

V přednemocniční péči je prioritou zajištění dětského pacienta na transport. 

Aplikace inhalačních sympatomimetik v podobě adrenalinu nebulizační maskou a 

zajištění žilního vstupu. V případě intubace nelze použít svalová relaxancia, neboť by 

došlo k uvolnění záklopky hrtanové a koniopunkce by byla nevyhnutelná. Následuje 

okamžitý transport do nemocnice na jednotku JIP. Dítě se vždy převáží v poloze vsedě 

bez zbytečné manipulace. Transport dítěte je nutný vždy s lékařem, kvůli případné 

nutnosti intubace. V případě nutnosti intubace se volí tracheální rourka menší, než by 

odpovídala věku dítěte. V léčbě musí být nasazena antibiotika v i. v. podání ve 

vysokých dávkách, nejčastěji amoxicillin s kyselinou klavulanovou v dávce (60mg/kg/6-

8hodin). 

2.2.2 Akutní laryngitida – zánět hrtanu 

Definice: 

Jedná se o častý virový zánět způsobující otok v oblasti hrtanu. Onemocnění má 

sezónní výskyt s maximem na podzim a na začátku jara. Zánět vede k zúžení průduchu 

a ke zvýšení odporu při dýchání. Obvykle postihuje malé děti, nejčastěji ve věku od tří 

měsíců do pěti let. Příčinnou jsou viry parainfluenzy, influenzy, adenoviry, RS viry a 

mykoplasma. Chlapci jsou postiženi o něco častěji než dívky. [LEBL, 2012] 

 

Klinický obraz: 

Začátek onemocnění se projevuje náhle jako zánět horních cest dýchacích 

doprovázený zvýšenou teplotou, horečky jsou jen výjimečné. Přidává se štěkavý kašel a 

inspirační (nádechová) dušnost přicházející většinou náhle v noci. Dítě je často před 

první atakou dráždivého, štěkavého dusivého kašle zcela zdravé, ale mohou být 

příznaky lehkého nachlazení jako například rýma, zánět spojivek. V praxi se nejčastěji 

používá Downesovo skóre inspirační dušnosti. Při hodnocení podle Downese > 2 se 
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doporučuje hospitalizace, při hodnocení > 4 se doporučuje odvoz RZP a > 7 bodů je 

indikací k intubaci. Tabulka číslo 5 je součástí přílohy. [LEBL, 2012] 

Terapie: 

Laická první pomoc: 

Rodiče by měly být před příjezdem záchranné služby telefonicky operátorkou 

poučeni o poskytování základní první pomoci. První léčení v domácím prostředí spočívá 

v zajištění dýchání studeného vlhkého vzduchu. Zabalíme dítě do deky a necháme ho 

dýchat v otevřeném okně, popřípadě u otevřené lednice nebo mrazáku. Mezi základy 

první pomoci patří aplikace kortikosteroidů (čípky Rectodelt®).  

Odborná terapie: 

Pokud je rozhodnuto o hospitalizaci dítěte, tak se v aplikaci kortikosteroidů 

pokračuje a dávka se snižuje v závislosti na ústupu obtíží. V současné době se 

doporučuje podat Dexamethazon. Inhalace adrenalinu rychle zmenší otok hrtanu a 

sníží odpor při dýchání, lze ho také podat opakovaně v závislosti na stavu dítěte. Po 

podání adrenalinu se musí dítě sledovat, aby nedošlo k opětovnému zhoršení příznaků 

po odeznění jeho účinku. K léčbě se doporučuje pobyt ve vlhkém prostředí a inhalace 

vodních par, antibiotika se neindikují.  

2.3 Aspirace  - vdechnutí cizího tělesa do horních dýchacích cest 

 Definice: 

Za vdechnutí považujeme vniknutí tekutiny nebo pevných předmětů do 

dýchacích cest. Jde o náhle vzniklé dušení při vdechu, často s cyanózou (promodráním), 

k němuž dochází při jídle (ořechy nebo ovoce s tvrdou dužninou) nebo hře s drobnými 

předměty (např. kostky lega). Mezi typické příznaky patří především dušení, záchvaty 

neproduktivního kašle, není přítomna teplota. U novorozenců dochází nejčastěji 

k vdechnutí stravy. Bezprostředně po vdechnutí se objeví úporný kašel, zatahování 
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mezižeberních svalů a zvýšená činnost srdce. Může ovšem dojít i k vdechnutí bez 

povšimnutí a upozorní až zmodrání dítěte, popřípadě po delší době i bezvědomí. 

[POKORNÝ, 2004] 

Terapie: 

Laická první pomoc: 

U dětí do šesti let opakované údery mezi lopatky, pozor na razanci u různých 

věkových skupin. Odstranění tělesa záleží na hloubce předmětu v dýchacích cestách, 

čím je těleso níže, tím horší je jeho vybavení. Novorozence či kojence si položíme na 

předloktí bříškem dolů a hlavou níže. Hlavičku pootočíme na stranu, aby ústa nebyla 

přiložena na dlaň. Ústa by měla být pootevřená. Druhou rukou vedeme úder mezi 

lopatky ve velmi krátkých intervalech. U novorozence a kojence úder provádíme 

plochou čtyř prstů, u větších dětí pak spodní částí dlaně, viz obr. č 1.  

Odborná terapie: 

Dítě je zajištěno pro transport a jsou provedeny úkony k zajištění životně 

důležitých funkcí. Následně je dítě transportováno posádkou s lékařem na pediatrickou 

JIP, ORL oddělení s endoskopickou pohotovostí nebo na oddělení ARO. 

 

 

 obrázek č. 1         

Vypuzení cizího tělesa z dýchacích cest 

[www.sdhvetrnyjenikov.estranky.cz]                                           
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2.4  Meningokoková meningitida 

V České republice se ročně vyskytuje přibližně sto meningokokových 

onemocnění, zejména u dětí a mladistvých. Většinu onemocnění vyvolávají 

meningokoky B a C. Při perakutním průběhu může dojít k úmrtí do 24 hodin od vzniku 

prvních příznaků, letalita dosahuje přibližně 10 %. Onemocnění způsobuje bakterie 

gramnegativní diplokok Neisseria meningitidis. K přenosu dochází kapénkovou nákazou 

nebo přímým kontaktem. Po kolonizaci v nosohltanu vzniká u většiny osob 

bezpříznakové nosičství, které přetrvává několik týdnů až měsíců. Ke vzniku invazivního 

onemocnění dochází raritně, jen v prvních dnech po kolonizaci nosohltanu. 

Meningokoky pronikají do epitelu a následně do krevního řečiště, při jejich přemnožení 

vzniká sepse a po přestupu na mozkové pleny se rozvíjí meningitida. [MAREŠOVÁ, 

URBÁŠKOVÁ, 2010] 

Inkubační doba je 1 – 8 dní, onemocnění vzniká náhle, většinou u dříve 

zdravých dětí a mladistvých. Zpočátku se projevuje chřipkovými příznaky, teplotou, 

světloplachostí, bývá zvýšená únavnost, bolesti svalů, kloubů a břicha. U pacientů 

s rozvojem sepse v této fázi vznikají nebolestivé petechie, které jsou obvykle 

lokalizovány na trupu a dolních končetinách. [MAREŠOVÁ, URBÁŠKOVÁ, 2010] 

Meningokoková sepse se vyskytuje u čtvrtiny pacientů, letalita je až 25 %. U 

neléčeného pacienta se může rychle rozvinout septický šok, který se projevuje 

chladnou, opocenou, nebo mramorovanou kůží, periferní nebo centrální cyanózou a 

výraznější poruchou vědomí. Mezi komplikace patří nekrózy periferních částí těla, což 

může vést k amputaci prstů, ojediněle i končetin. Mezi trvalé následky patří postižení 

hlavových nervů, hluchota, vzácně i slepota, u malých dětí psychomotorická retardace.  

Laická první pomoc: 

 V případě výskytu popsaných příznaků volat zdravotnickou záchrannou službu. 
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Odborná terapie: 

Léčba se zahajuje už při klinickém podezření na meningokokové onemocnění. 

Do 30 minut musí úvodní léčbu poskytnout každé lůžkové zařízení, v přednemocniční 

péči pak posádka rychlé lékařské pomoci. Pro úvodní léčbu se podávají antibiotika 

Cefotaxim® i. v., ještě před podáním antibiotika je třeba odebrat krev na kultivaci. 

Pacient se transportuje do nemocnice na JIP infekčních nebo dětských oddělení. 

Obrázek č. 2 Meningeální jevy 

 

[www.medicinman.cz] 

K základní diagnostice mohou pomoci příznaky, jimiž se onemocnění projevuje. 

Příznak opozice šíje: Vázne předklon, nelze bradu přiblížit k hrudníku 

Příznak Brudzinského: Při pokusu o předklon hlavy vleže, dojde ke flexi v kyčlích a 

kolenou 

Příznak spinální: Postižený se nedotkne čelem kolenních kloubů 
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Lasengueův příznak: Jde o obdobu Kerningova příznaku 

Kerningův příznak: Vleže při zvednutí natažených dolních končetin od určitého stupně 

odpor a bolesti v bedrech, nastává flexe v kolenou 

Příznak trojnožky: Při sedu se opírá rukou 

2.5 Popáleniny 

Definice: 

Vznikají dostatečně dlouhým, přímým nebo nepřímým působením nadprahové 

hodnoty tepelné energie na lidský organismus. Dochází k částečné či úplné destrukci 

kůže, eventuelně hlubších tkání. Přímé tepelné trauma vyvolává při teplotě nad 45°C 

postupnou smrt buněk, teplota vyšší než 60°C vyvolává smrt buněk téměř okamžitě. 

Popáleniny dýchacích cest jsou způsobeny vdechnutím horkých plynů (od 

plamene, kouře nebo páry), toto poranění je většinou omezeno na horní cesty dýchací 

a tím vede ke vzniku otoku s možností úplné obstrukce dýchacích cest. Pára způsobuje 

postižení dolních dýchacích cest mnohem častěji než plamen nebo kouř. 

Popáleninový úraz může být způsoben teplem (suchým nebo vlhkým), 

elektrickým proudem, chemikálií, zářením. Dětem do pěti let věku jsou popáleniny 

nejčastěji způsobeny opařením (horký čaj, káva, vařící polévka). Starší děti jsou zase 

častěji popáleny působením přímého ohně (táborák, hra se sirkami).  

Při místním poškození tkání je zasažena hlavně epidermis a vrstvy uložené pod 

ní. Při těžkých popáleninách hrozí celkové poškození organismu – popáleninová 

nemoc, u které hrozí šok a pak následná sepse organismu. [LEBL, 2012] 
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Rozdělení popálenin podle hloubky zasažení tkání 

- I. stupeň – postižená je epidermis – na kůži se projevuje jako erytém (zarudnutí) 

- II. stupeň – postižená je epidermis a částečně i dermis – kůže je zarudlá, citlivá na 

dotyk, velmi bolestivá a tvoří se puchýře 

- III. stupeň – postižená je epidermis, dermis a podkoží – kůže je bílá, tužší a 

bolestivá 

- IV. stupeň – postiženy jsou navíc i šlachy, vazy a kosti – popáleniny jsou tuhé, 

necitlivé a nebolestivé 

 Rozsah popálenin určujeme v procentech %, kdy 1 % 

odpovídá ploše otevřené dlaně postižené osoby.  

 

[www.wikiskripta.eu] 

 

 

Závažná popálenina, při které hrozí šok, se liší podle věku dítěte. Děti ve věku 

do dvou let jsou ohroženy rozvojem šoku již od 5 % zasaženého povrchu těla. U dětí ve 

věkové skupině dva až deset let je to při více než 10 % povrchu a u dětí nad deset let 

věku je to při více než 20 % povrchu těla. Závažné jsou popáleniny na obličeji, rukou, 

nohou, perineu, hýždích a genitálu. 

Klinický obraz 

Z poškozených tkání dochází ke zvýšené propustnosti cév, způsobuje ztrátu plasmy – 

hypovolémii až šok.  
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2.5.1 Popáleninový šok 

Projevuje se při závažné popálenině už za desítky minut, mezi příznaky patří 

poruchy vědomí, tachykardie (zrychlení srdečního rytmu), mramorovaná kůže, 

prodloužení kapilárního návratu. Hypovolemický šok (šok ze ztráty tekutin) způsobuje 

ztráta cirkulujícího objemu tekutin. Dochází při něm k poklesu srdečního výdeje, 

následkem bývá tachykardie (zrychlení srdečního rytmu). Kompenzační mechanismy 

zpočátku pomáhají udržet hodnoty krevního tlaku v normálním rozmezí. Ztráty více než 

25 % cirkulujícího objemu vyžaduje intenzivní terapii. Terapie hypovolemického šoku 

spočívá v zajištění cévního řečiště (i. v. kanyla, popřípadě intraoseální vstup), v první 

hodině podat takové množství tekutin, aby se docílil pokles srdeční frekvence. [LEBL, 

2012] 

Komplikace 

Nejčastěji jsou popáleniny dýchacích cest, otrava oxidem uhelnatým (CO) a 

jinými toxickými zplodinami hoření. 

Terapie 

Laická první pomoc: 

Základní terapie spočívá v zastavení působení tepla, tepelného zdroje. Následně 

chlazení, používají se obklady namočené do ledové vody (na obličej, ruce, nohy, 

hýždě). Obklady se nesmí dávat na celé končetiny, chlazená plocha musí být 

maximálně do 10 % povrchu těla postiženého.  Všechna popálená místa se překryjí 

sterilním krytím. Připečená části oděvu nestrháváme, sundáme veškeré prstýnky, 

náramky a hodinky. 

 

Odborná terapie: 

Zavedení kanyly i. v., v případě větších popálenin či u malých dětí je vhodné zvážit 

použití i.o., podává se analgosedace, ( přednostně podávat intravenosně, vhodný je 
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např. midazolam v dávce 1 -3 – 5 mg i.v. dle tělesné hmotnosti a věku a ketamin 

v dávce 0,5 mg/kg i.v.), infuze na doplnění ztracených tekutin ( 3 – 4 x % popálené 

plochy x tělesná hmotnost v kg = množství podaného krystaloidu v ml v prvních 24 

hodinách po úrazu), rány se kryjí přípravkem waterjel. Malé děti nechladit, hrozí zde 

hypotermie (podchlazení), je nutno zabránit tepelným ztrátám u rozsáhle popálených. 

Dítě se transportuje do popáleninového centra buď pozemní cestou sanitním vozem, 

nebo v případě rozsáhlejších popálenin leteckou záchrannou službou. [Brychta, 2001] 

2.6 Pokousání zvířetem 

V našich podmínkách se nejčastěji jedná o pokousání psem zvláště v rodinách, 

kde jsou menší děti. Pokousání může být nejen od úplně neznámého zvířete (psa), ale 

také od psa, kterého rodina již nějakou dobu chová a je již prakticky členem 

domácnosti. K napadení často dochází od tzv. bojových plemen psů např., rotvajler, 

pitbull. Naopak například u rasy labrador nebo retrívr jsou tyto sklony k agresi 

šlechtěním chovu důkladně potlačovány. I to ale neznamená, že pes pokud se cítí 

ohrožen, tak nemůže někdy zaútočit. Je několik základních pravidel, která se musí 

chovatel dodržovat. Nikdy se nesmí nechávat dítě o samotě se psem, zvlášť pokud má 

pes plnou misku se žrádlem nebo dostane nějaké psí pamlsky. Pes si téměř vždy bude 

„bránit“ svou misku a své hračky, pokud se dítě nebo jakákoli jiná osoba bude snažit 

mu něco vzít. Vždy je také důležité poučovat děti, aby se nepřibližovaly ani v přírodě 

k neznámým zvířatům a aby se je ani nesnažily chytat nebo hladit. [MAREŠOVÁ, 

URBÁŠKOVÁ, 2010] 

Velmi vážnou komplikací každého pokousání od zvířat je podezření na 

onemocnění zvířete vzteklinou. 
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2.6.1 Vzteklina - rabies 

Vzteklina je antropozoonóza virového původu probíhající pod obrazem 

encefalitidy. Je vyvolána RNA virem z čeledi Rhabdoviridae. Jedná se o nejzávažnější 

neuroinfekci s prakticky stoprocentní úmrtností, její výskyt je celosvětový. 

Virus vztekliny se v přírodě vyskytuje u savců, především u psovitých šelem, 

hlavním přenašečem v Evropě je liška. Může se ale i vyskytnout i u jiných divokých 

zvířat (kuna, jezevec, vlk), po nákaze od šelem i u divokých býložravců (jelen, srnec) 

nebo domácích zvířat (pes) a i krev sajících netopýrů. V České republice je pro majitele 

psů povinnost nechat očkovat svá zvířata proti viru vztekliny, od roku 1989 je u nás 

také používána plošná vakcinace lišek. Česká republika je nyní považovaná podle WHO 

jako „rabies free“, což znamená, že výskyt vztekliny nebyl u nás zaznamenán u lišek a 

ani u jiných čtyřnohých savců od dubna 2002, jen v roce 2005 se ještě vyskytl jeden 

případ netopýra nakaženého vzteklinou ve Vyškově.  Lékaři v terénu by měli zajišťovat 

jen veterinární vyšetření dostupného a známého zvířete. Všechny ostatní případy 

pokousání by měla řešit přímo konkrétní antirabická centra (centrum zabývající se 

léčbou vztekliny). Tato centra jsou u nás zřízena při některých infekčních odděleních a 

klinikách. Zajišťují péči o osoby ohrožené vzteklinou jak během hospitalizace, tak i při 

ambulantních kontrolách. [MAREŠOVÁ, URBÁŠKOVÁ, 2010] 

Pokud je zvíře živé a známý majitel, vyšetří zvíře jakýkoli veterinář, pokud 

nechce majitel zvířete spolupracovat, tak ho může k vyšetření zvířete přimět policie 

České republiky.   

 

Antirabická profylaxe je u nás indikována v těchto případech: 

- Poranění zvířaty v zahraničí s výjimkou jasných oblastí bez výskytu vztekliny 

- Poranění vlkem nebo netopýrem 
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- 50 km široké pásmo podél hranic České republiky, především se Slovenskem nebo 

Polskem. V tomto pásmu je nutné veterinářem zajistit a vyšetřit zvíře, které má být 

sledováno deset dnů. Do antirabického centra se v tomto pásmu odesílají i pacienti 

poranění prokazatelně vzteklým zvířetem, vysoce podezřelým zvířetem (divoká 

zvířata ztrácejí plachost nebo ta domácí mohou napadat své majitele) a neznámým 

nebo nedostupným zvířetem. [MAREŠOVÁ, URBÁŠKOVÁ, 2010] 

Postup po poranění zvířetem nebo kontaminací rány 

Ošetření poraněného pacienta zajišťuje pediatr nebo obvodní lékař buď sám, nebo 

ve spolupráci s chirurgem. 

- Ošetření rány – vyčištění, vydezinfikování rány, popřípadě sešití rány 

- Protitetanovou profylaxi podle data posledního očkování 

- Rozhodnutí o dalším postupu podle zvířete, typu a okolností poranění 

Inkubační doba má velmi široké rozmezí, pohybuje se mezi 30 – 90 dny. Přenos 

vztekliny je možný třemi cestami. Nejčastější je přenos kontaminací rány slinami 

nemocného zvířete, buď pokousáním, nebo manipulací s uhynulým zvířetem, jeho 

stahováním bez rukavic a zanesením slin do drobných oděrek na rukou. Druhou cestou 

je vdechnutí aerosolu v jeskyních, kde přebývají netopýři a virus tady může být 

v kontaminovaném prachu. A třetím způsobem může být přenos transplantací orgánu 

od dárce s nepoznanou vzteklinou. [MAREŠOVÁ, URBÁŠKOVÁ, 2010] 

2.6.2 Uštknutí jedovatým hadem 

V našich podmínkách se jedná především o uštknutí zmijí obecnou (Vipera 

berus). Toxiny zmije obecné jsou svým složením velmi nepříznivé, maximální množství 

aplikované při uštknutí tvoří asi dvě třetiny letální dávky pro dospělého. Velmi 

nebezpečné je potom uštknutí dětí, kdy projevy mohou mít velmi závažný průběh. Jed 

zmije obsahuje látky zasahující do systému hemokoagulace.  
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Každé kousnutí neznamená intoxikaci, pouze v méně než v polovině případů 

dochází k intoxikaci. V případě, že k intoxikaci došlo, jsou její příznaky závislé na 

množství aplikovaného jedu. Ihned po uštknutí se obvykle objevuje bolest v místě 

poranění, během několika minut následuje místní otok. Edém dosahuje svého maxima 

po 48 hodinách po uštknutí. Při těžších postiženích se může objevit generalizovaný 

edém s maximem v oblasti rtů, jazyka a tváře, nedá se vyloučit i riziko anafylaxe. 

V nejzávažnějších případech může dojít až k rozvoji šoku s následným bezvědomím. 

[POKORNÝ, 2004] 

Terapie: 

Laická první pomoc: 

Nejdříve je třeba postiženého zklidnit. Při bolestech, které mohou být lokálně 

značné, lze podat analgetika, je kontraindikováno podání salicylátů. Postižená 

končetina se imobilizuje pomocí dlahy a obinadla, rána se v žádném případě nevysává, 

nevypaluje ani nerozřezává. Je důležité zjistit čas uštknutí, druh hada a jeho přibližnou 

velikost.  

Odborná terapie: 

Nemocný musí být umístněn ve zdravotnickém zařízení s možností transportu 

na jednotku intenzivní péče. Aplikují se kortikosteroidy, při rozvoji anafylaktického 

šoku se postupuje obvyklým způsobem (Andrenalin®, infúzoterapie, oxygenoterapie). 

2.7 Intoxikace 

Otravy v této věkové skupině bývají často způsobeny záměnou čisticích 

prostředků za oblíbené dětské nápoje nebo jídlo. Velmi nebezpečné je uchovávání 

chemikálií v jiných než originálních obalech. Rodiče by měly v domácnostech 

chemikálie a i léky uchovávat na bezpečných místech mimo dosah dětí. 
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Definice 

Intoxikace je stav, kdy jedovatá látka po proniknutí do organismu vyvolává 

chorobné změny narušující stav zdraví a mohou být příčinnou zániku organismu 

(smrti).  

Cesta vstupu do organismu: 

- Perorální – ústy – nejčastější místo vstupu jedu do organismu vůbec 

- Perkutánní – kůží 

- Inhalačně – vdechování 

- Parenterálně – injekčně 

 

Jed je organická nebo anorganická látka, která svým chemickým nebo fyzikálně 

chemickým složením již v malém množství vyvolává otravu, jed může být skupenství 

pevného, kapalného nebo plynného. [www.dobiasovci.sk] 

Podezření na intoxikaci se musí mít vždy, pokud se dítě přistihne při hře s léky, 

jedovatými rostlinami nebo chemickými látkami a jeví náhlou změnu stavu dítěte. 

Změny jsou hlavně v dýchání, krevním oběhu a stavu centrální nervové soustavy. Dítě 

se musí hospitalizovat na oddělení s možností monitorování a zajištění základních 

životních funkcí. Obvykle bývá velmi těžké určit množství požité látky, vyšetření           

na toxikologii bývá nezbytné. Při podezření na intoxikaci je nejdůležitější včasná 

identifikace druhu a množství toxické látky, doba účinku, možné příznaky a komplikace.  

Dostupné informace o toxické látce nám podává Toxikologické informační 

středisko. Informace pro veřejnost nebo i odborníky jsou k dispozici nepřetržitě 24 

hodin denně. Toto středisko poskytuje informace o první pomoci a léčení otravy již    

od roku 1963. Telefonní číslo 224 919 293 / 224 915 402 [www.tis-cz.cz] 

Seznam antidot na nejčastější otravy je uveden v tabulce číslo 6, která je 

součástí příloh. 

25 

 



Materiál na toxikologické vyšetření (nejčastěji zvratky, nebo kousky hub) se 

odebírá po domluvě s toxikologickým střediskem a toxikologickou laboratoří. 

2.7.1 Intoxikace oxidem uhelnatým (CO) 

Oxid uhelnatý (CO) je bezbarvý plyn, bez chuti a bez zápachu, lehčí než vzduch a 

není dráždivý. Vzniká velmi často jako produkt při nedokonalém spalování uhlíku a 

organických látek. Je značně jedovatý, je to způsobeno jeho velmi silnou vazebnou 

silou k hemoglobinu, tím znemožňuje přenos kyslíku krví z plic do tkání. Tato vazba 

oxidu uhelnatého je přibližně 200krát silnější než je vazba kyslíku. [POKORNÝ, 2004] 

Typické příznaky otravy oxidem uhelnatým 

Nejdříve červená barva v obličeji, nevolnost, zvracení, bolest hlavy, závratě, 

poruchy chůze, křeče, poté následuje pocit dušení, tělesná slabost až bezvědomí. 

Terapie: 

Laická první pomoc: 

Nejprve je nutno volat záchrannou službu, se kterou vyjíždí současně i posádka 

hasičského záchranného sboru. Hasičský záchranný sbor na místě provádí přeměření 

hodnot hladiny CO ve všech místnostech v zasaženém objektu. Nejprve je nutno se 

ujistit, že nehrozí žádné další nebezpečí. Je nutno zajistit otevření všech oken a dveří. 

Co nejrychleji se vynese postižený na čerstvý vzduch. Při podezření na cizí zavinění je 

nutno volat i policii ČR. 

Odborná terapie: 

Po vynesení postiženého na vzduch zahajujeme okamžitou oxygenoterapii, jde 

o inhalaci 100 % kyslíku nebo eventuelně umělá plicní ventilace se 100 % kyslíkem. U 

závažnějších stavů se vždy zvažuje možnost hyperbarické oxygenoterapie. 
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2.7.2 Intoxikace kyselinami a louhy 

Některé obaly čisticích prostředků děti velmi přitahují, svým vhledem a často i 

vůní si je děti velmi často spletou se svou oblíbeným nápojem nebo potravinou. Rodiče 

by měli být zvlášť opatrní při nákupu čisticích prostředků a pak jejich vhodným 

ukládáním v domácnosti.  V každém případě by čisticí prostředky, chemikálie a léky 

měly být uklizeny mimo dosah dětí, lahve by nejlépe měly mít bezpečnostní uzávěr.  

 Při požití kyseliny se vyplachují ústa vodou, a může se nechat trochu vody 

dítětem vypít, aby se zajistilo naředění žaludečního obsahu. [LEBL, 2012] 

Při požití louhu se vypláchnou ústa vodou, ale už nepodává nic ústy. 

 Následný transport dítěte do nemocnice je nezbytný vždy se zajištěným žilním 

vstupem a za v doprovodu lékaře. Při bolestech je vhodné podat dítěti analgetika. 

2.8 Alergie 

Definice 

Alergie je přecitlivělost na látku, kterou imunitní systém těla rozpozná jako cizí 

(potraviny, léky, živočišné jedy) a začne tvořit protilátky. [BYDŽOVSKÝ, 2010] 

 Alergická reakce na potraviny je sice méně častá než na vzdušné alergeny, ale 

jejich průběh někdy může být velmi závažný a nemocného dokonce ohrožovat na 

životě. Výskyt alergie na potraviny je uváděn mezi 2 – 4 %, u dětí bývá alergie častější, 

uvádí se až 8 %. Jako u jiných alergií je i u potravinové alergie podstatou reakce 

navázání alergenu na specifické protilátky a následná degranulace žírných buněk 

s uvolněním mediátorů akutní reakce do tkání i krevního oběhu. Požití alergenní 

potraviny může vyvolat reakci na ústní sliznici projevující se svěděním rtů, pálením 

jazyka nebo ústní sliznice, pálením v krku a někdy i chrapotem. Orální alergický 

syndrom po požití určitých potravin, se může vyskytnout i u dětí, kterým dosud tyto 

potraviny nedělaly žádnou reakci. Někdy nastávají zkřížené alergické reakce dané 
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společnými nebo podobnými strukturami (např. některé pyly a ovoce). Požitá 

potravina může vyvolat i další gastrointestinální příznaky, například nevolnost, 

zvracení, bolesti břicha, křeče a průjem. Mohou se objevit i další příznaky jako jsou 

svědění kůže, zarudnutí, otoky, rýma, dušnost i kolaps. Nejzávažnější alergická reakce 

typická pro potravinovou alergii je reakce anafylaktická. Při jejím vzniku se navíc 

objevuje i vazodilatace, pokles krevního tlaku a postupně se rozvíjející šokový stav. 

Tato reakce není vůbec závislá na množství požité potraviny. Nezvládnutá anafylaktická 

reakce ohrožuje nemocnou osobu na životě. [LEBL, 2012] 

V diagnostice se provádí dvojitě zaslepený, placebem kontrolovaný provokační 

test s podezřelou potravinou, tento test se provádí pouze na specializovaném 

pracovišti s lůžkovým zázemím, protože v jeho průběhu může dojít k závažné reakci. 

U kojenců a malých dětí se velmi často setkáváme s reakcí na bílkovinu 

kravského mléka. Při reakci se objevují bolesti bříška, koliky, neklid a pláč, někdy se ve 

stolici mohou najít i nitky krve. Může se objevit alergický ekzém, nebo se projevy 

ekzému ještě zhorší.  

V batolecím a předškolním věku bývá častá alergie na ryby, mořské plody, 

sezam, produkty asijské kuchyně, různá koření. 

Zásadou léčby potravinové alergie je především její důsledné odstranění 

vyvolávající potraviny z jídelníčku. Vyplatí se proto velmi pečlivě studovat a pročítat 

obaly a etikety potravin. U dítěte může být velmi rizikové stravování se například ve 

školních jídelnách nebo zařízeních veřejného stravování. Je nezbytně nutné, aby všichni 

z okolí dítěte a všichni, kteří s ním přicházejí do kontaktu, byli o této potravinové alergii 

informováni. [LEBL, 2012] 

2.8.1 Alergie na hmyzí jed 

Alergie na hmyzí jed je velmi závažnou příčinnou těžkých reakcí a často může 

probíhat pod obrazem anafylaktického šoku. Platí to především pro jed nejčastěji vos, 
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včel a sršní. Štípnutí nejčastěji způsobí pouze lokální reakci, hlavně edém, zarudnutí, 

svědění a často i bolest. Rizikové je samozřejmě štípnutí v oblasti hlavy, krku a úst. 

V tomto případě může i bez celkové reakce vzniknout závažný edém, který uzavře 

dýchací cesty. Základní prevencí alergické reakce je dodržování zásad v rizikových 

oblastech, např.: vyhýbat se jídlu a pití v místech s vysokým výskytem bodavého 

hmyzu, velmi riziková jsou i místa s velkým množstvím kvetoucích stromů jako jsou 

aleje nebo ovocné sady. Hmyz může přitahovat i velmi pestré oblečení. Při celkové 

alergické reakci je indikována alergenová imunoterapie, kdy vakcinace příslušným 

alergenem významně snižuje intenzitu alergické odpovědi a zabrání se tím při dalším 

bodnutí další systémové reakci. [POKORNÝ, 2004] 

Závažné komplikace způsobené hmyzím jedem jsou způsobeny jednou ze tří 

příčin. Mnohonásobné pobodání vede k systémové intoxikaci přímo účinkem velkého 

množství aplikovaného jedu. Za život ohrožující se považuje více než 50 včelích nebo 

vosích bodnutí u dětí a více než 100 bodnutí u adolescentů a dospělých. [POKORNÝ, 

2004] 

K těžké alergické až anafylaktické reakci může dojít i po jediném bodnutí u 

přecitlivělého jedince.  

 

Terapie: 

Otok v místě bodnutí, který je větší než 10 cm, tak jako svědění a nevolnost je 

třeba považovat za abnormální reakci. 

Laická první pomoc: 

U včel zůstává v místě bodnutí celý jedový aparát, který je potřeba opatrně 

vyjmout, aby nedošlo k aplikaci zbylého jedu z jedového váčku. Bolest se zmírní 

lokálním chlazením a zároveň se sníží možnost otoku.  
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Odborná terapie: 

Po bodnutí do krku, úst nebo dýchacích cest hrozí rozvoj život ohrožujícího 

otoku. Při tomto bodnutí se musí zajistit zdravotnické ošetření, nejlépe posádkou 

záchranné služby, protože pacient musí být sledován s možností okamžitého zajištění 

průchodnosti dýchacích cest. Podává se adrenalin v aerosolu a kortikosteroidy v podání 

i. v. a antihistaminika např. Dithiaden®. [POKORNÝ, 2004] 

 

2.8.2 Anafylaktická reakce 

Definice:  

Anafylaktická reakce je systémová multiorgánová reakce, která se rozvíjí velmi 

rychle po vstupu alergenu do organismu a vede k četným závažným příznakům včetně 

ohrožení života. Vzniká u jedince, který byl již na příslušný alergen dříve senzibilizován. 

[LEBL, 2012] 

Nejčastější anafylaktické reakce jsou na potraviny, hmyzí bodnutí a podání léků.  

Projevy: 

Rozvoj anafylaktické reakce je obvykle spojen i s lokálními příznaky v místě 

kontaktu s alergenem, velmi rychle se však objeví i celkové příznaky. Patří k nim 

především svědění, otoky, zarudnutí, slabost, hypotenze až kolaps. Může také dojít 

k otoku v oblasti hrtanu s dušností. Největším rizikem je rozvoj hypovolemického šoku 

při celkové vazodilataci s poklesem krevního tlaku. [LEBL, 2012] 

Terapie: 

Laická první pomoc: 

V terapii anafylaktické reakce je velmi důležité podání adrenalinu, který má co 

nejrychleji stabilizovat oběh a zvýšit krevní tlak. Pacienti s rizikem anafylaktické reakce 
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jsou vybavováni automatickými injekčními stříkačkami s přesně odměřenou dávkou 

adrenalinu (0,15 mg pro děti do hmotnosti 30 kg a 0,3 mg pro děti s hmotností vyšší 

než 30 kg a pro dospělé). Pacienti jsou zároveň důkladně poučení jak adrenalin 

aplikovat při začínající reakci. Lék s obsahem adrenalinu (např. Epipen®) se aplikuje 

kolmo v horní části stehna. Uvolnění dýchacích cest záklonem hlavy a v případě 

potřeby zahájit kardiopulmonální resuscitaci dle pravidel první pomoci. V případě 

průniku vyvolávající příčiny do organismu vpichem (bodnutí hmyzu, injekce léku) je 

nutno místo vpichu zchladit a dle možnosti zaškrtit na končetině nad místem průniku, 

aby se zpomalila rychlost vstřebávání alergenu do organismu. 

Odborná terapie: 

V případě aplikace autoinjektoru s obsahem adrenalinu je nutno volat 

záchrannou službu. Dětem se podává 100 μg (tj. 0,1 ml) na 10 kg váhy do maximální 

výše 500 μg ( 0,5 ml). Intramuskulární podání je účinnější vzhledem k rychlejší resorpci. 

V průběhu prvních deseti minut rozvoje reakce se může až 50 % cévní náplně dostat 

mimo cévy. V této době je již podání adrenalinu téměř neúčinné. Základní polohou při 

alergické reakci, je poloha na zádech se zvednutými dolními končetinami. Lékařská 

první pomoc pak spočívá v podání antihistaminika (Dithiaden®). Dětem do 6 let se 

podává 0,5 mg (1 ml), maximum je 3 mg za 24 hodin, kortikosteroidu (Prednison® tbl 

nebo Dexamed® inj). Hydrocortison 50 – 150 mg/kg váhy za 24 hodin. V případě 

selhání životních funkcí, musí být okamžitě zahájena kardiopulmonální resuscitace. 

[LEBL, 2012] 

Velmi důležitá je především prevence anafylaxe, ta spočívá především ve 

vyhýbání se známým rizikovým alergenům. Nutná je také edukace nemocného a jeho 

okolí, aby byly včas rozpoznány příznaky začínající anafylaktické reakce a aby nemocný 

a jeho okolí dokázali včas a správně reagovat 
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2.9 Tonutí, utonutí 

Definice 

Utonutí je stav, kdy postižený umírá z důvodu asfyxie (dušení z nedostatku 

vzduchu) okamžitě nebo do 24 hodin od nehody. Pokud dítě přežívá déle než 24 hodin 

po topení s následnou asfyxií, která vyžadovala resuscitační péči, jedná se o tonutí. 

[LEBL, 2012] 

Patofyziologie 

Patofyziologické mechanismy se liší podle toho, zda jde o tonutí ve slané nebo 

sladké vodě. 

Při aspiraci sladké vody dochází k hypoxemii (snížená koncentrace kyslíku 

v krvi), voda způsobuje zředění krve zvýšením objemu tekutiny v cévách, hemolýzu 

(rozpad červených krvinek) poruchy iontů. Naopak slaná voda zůstává v plicních 

alveolech a způsobuje přestup tekutiny z intravaskulárního systému a vzniká plicní 

edém, který může vzniknout i za 24–28 hodin. Nejzávažnější následek tonutí je 

asfyktické poškození mozku. Rozsah jeho poškození závisí na délce trvání tonutí a 

částečně i na teplotě vody, ve které došlo k tonutí. Voda o teplotě menší než 20°C 

snižuje dýchací pohyby, zpomaluje srdeční frekvenci. [LEBL, 2014] 

Terapie 

Laická první pomoc: 

Ihned po vytažení postiženého z vody se pomoc dělí dle stavu vědomí. V 

případě zachovalého vědomí uložíme pacienta se zvýšenou polovinou těla. Při 

bezvědomí se zachovalým dýcháním ukládáme pacienta do zotavovací polohy, jako 

prevenci při zvracení vody. V případě bezvědomí-nedýchající zahajujeme 

kardiopulmonální resuscitaci. Pokud máme jakékoli podezření i na úraz páteře, tak 

musíme nutně zajistit její stabilizaci. 
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Odborná terapie: 

 Při zachovaném a dostatečném spontánním dýchání u pacienta při vědomí je 

třeba podat co nejdříve kyslík obličejovou maskou v množství 10 l/min, zajistit žilní 

přístup, monitorovat srdeční akci, změřit tělesnou teplotu a sledovat SpO2. Poslechové 

vyšetření plic se zaměří především na spastické a vlhké fenomény. Při vlhkém 

poslechovém nálezu a při zvýšených inspiračních tlacích se podá 5-10 mg furosemidu 

i.v., při manifestním plicním edému se dávka zvýší na 1 mg / kg. t.hm. U pacienta se 

spontánním dýcháním v bezvědomí je třeba bezpečně zajistit dýchací cesty, jako           

u pacienta se zástavou dýchání. Dýchací cesty se zajistí tracheální intubací, v nouzi 

combirourkou. Umělé dýchání je řízené s FIO2 = 1,0. s přetlakem na konci výdechu 

(PEEP) = 5 – 10 cm H2O. [Ticháček, 2002] 

 

2.10 Kardiopulmonální resuscitace v dětském věku 

Definice 

Kardiopulmonální resuscitace (KPR) je soubor výkonů vedoucích k okamžitému 

zajištění nebo obnovení oběhu okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým 

selháním jedné nebo více základních životních funkcí.  

KPR se rozděluje na základní neodkladnou resuscitaci (basic life support – BLS) – 

resuscitace bez pomůcek a na rozšířenou neodkladnou resuscitaci (advanced life 

support – ALS) – zahrnuje již elektropostupy a farmakopostupy. Na ni poté navazuje 

pokračující intenzivní péče. 

Kardiopulmonální resuscitace se dětský věk dělí na novorozenecké období, 

skupinu kojenců, batolat, předškolní děti a na školní děti (věk nad 8 let, hmotnost nad 

25kg a výška nad 125 cm).  
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KPR se zahajuje ihned, pokud je postižený neoslovitelný a nejeví známky života. 

Nezahajuje se při jistých známkách smrti, u traumat neslučitelných se životem, 

uplynulo-li od srdeční zástavy prokazatelně déle než 20 minut a při hypotermii 

(podchlazení) 40 minut nebo při prokázané smrti mozku.  

U novorozenců je poměr kompresí a dechů 3 : 1. U všech ostatních věkových 

kategorií je poměr při jednom zachránci 30 : 2. Poměr 15 : 2 se doporučuje pouze 

v případě, kdy KPR provádí dva profesionálové.  

Resuscitace se provádí do příjezdu odborné pomoci (zdravotnická záchranná 

služba), která má možnosti rozšířené kardiopulmonální resuscitace (medikace, 

intubace, defibrilace, monitorování). [LEBL, 2012] 

Viz. Příloha číslo 4 

 

Pokud je dostupný automatický externí defibrilátor (AED), stává se defibrilace 

součástí základní neodkladné resuscitace, použití postupů A, C a event. B je ovšem 

prioritou. Srdeční rytmus se po výboji zjišťuje po 2 minutách, během kterých je nutno 

pokračovat v nepřímé srdeční masáži a umělém dýchání.  

Pozor, u dětí je však nutné u některých AED použít dětský klíč, který je součástí.
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3 PRAKTICKÁ ČÁST  

3.1 Dotazníkové šetření 

Jak jsem již zmínila v úvodu absolventské práce, praktickou částí mé 

absolventské práce je výzkum. Vypracovala jsem anonymní dotazník, který obsahuje 

patnáct uzavřených otázek s možností výběru z uvedených možností. U první a druhé 

otázky bylo možno uvést několik odpovědí, u zbývajících třinácti otázek byla možná 

pouze jedna odpověď. Tento dotazník je součástí přílohy. Dotazníky jsem rozdala 

v mateřských školách v Žamberku a několik dotazníků také vyplnili rodiče předškolních 

dětí, kteří bydlí v blízkém okolí. Respondenty tvořily rodiče dětí ve věku od narození do 

šesti let. Umístněním dotazníku v mateřských školách jsem se zaměřila na věk dětí, 

jejichž možné akutní stavy jsou popsány v teoretické části absolventské práce. 

Dotazníky byly v mateřských školách umístněny po předchozí domluvě s jejich 

ředitelkami v průběhu dvou týdnu na přelomu měsíců února a března letošního roku. 

Vytvořila jsem 68 dotazníků, vyplněno jich bylo 52, což představuje návratnost 76 %. 

V dotazníku nebylo zkoumáno vzdělání respondentů, počet dětí a ani přesný počet dětí 

v rodině. Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit informovanost rodičů v poskytování 

první pomoci při výskytu akutních stavů u dětí převážně do šesti let věku.  

U každé otázky v grafu je uveden i počet odpovědí na jednotlivé otázky, protože 

ne každý respondent v dotazníku vyplnil odpovědi na všechny otázky. 

Je zde potřeba zmínit, že se jedná o práci s malými statistickými čísly, avšak 

k vyhodnocení dotazníku je tento vzorek z mého pohledu dostačující.  
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Stanovení hypotéz: 

H1: 50% respondentů řešilo se svým dítětem akutní stav (nemoc, úraz) 

H2: 70% respondentů by správně poskytlo první pomoc svému dítěti 

H3: 40% respondentů zná při resuscitaci poměr nepřímé srdeční masáže a vdechů u 

dítěte 

H4: 70% respondentů rozezná akutní onemocnění u dítěte 

 

 

 

 

 

 

 

Z celkového počtu 68 rozdaných dotazníků jich bylo vyplněno a vráceno 52, což 

představuje návratnost dotazníků 76 %. 
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52 

Rozdané dotazníky Vrácené dotazníky 

Návratnost dotazníků 
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Vyhodnocení jednotlivých otázek dotazníkového šetření: 

 

Otázka č. 1: Řešili jste se svým dítětem nějaký z uvedených stavů? (Lze označit i více 
odpovědí) 

A – Epiglotitida – zánět hrtanové příklopky 

B – Laryngitida – zánět hrtanu 

C – Aspirace – vdechnutí cizího tělesa 

D – Meningitida 

E – Intoxikace – otravy 

F – Prudká alergická reakce 

G – žádný z těchto stavů jsme dosud neřešili 

 

 

V této otázce bylo možno označit více odpovědí. Z odpovědí z celkového počtu 52 

respondentů vyplynulo, že epiglotitidu neřešil žádný respondent, laryngitidu celkem 

řešilo 15 (28,8 %) respondentů, aspiraci řešil 1 (1,9 %) respondent, meningitidu opět 
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nemusel řešit žádný z respondentů, intoxikaci řešilo 3 (5,8 %) respondentů, prudkou 

alergickou reakci řešilo 8 (15,4 %) respondentů a žádný z uvedených stavů nemuselo 

řešit 28 (53,8 %) respondentů. 

 

Otázka č. 2: Zažili jste se svým dítětem úraz způsobený: (Lze označit i více odpovědí) 

A – úraz způsobený působením tepla (popáleniny, omrzliny) 

B – úraz způsobený pádem z výšky (schody, postel) 

C – úraz způsobený sportem (kolo, brusle, lyže) 

D – žádný úraz jsme dosud neřešili 

 

 

V této otázce bylo možno opět označit více odpovědí. Z odpovědí z celkového počtu 52 

respondentů vyplynulo, že úraz působením tepla dosud řešilo 6 (11,5 %) respondentů, 

úraz pádem z výšek dosud řešilo 16 (30,8 %) respondentů, úraz způsobený sportem 
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dosud řešilo 12 (23,1 %) respondentů a žádný úraz dosud nemuselo řešit 24 (46,2 %) 

respondentů.  

 

Otázka č. 3: Jak budete postupovat, kdyby Vaše dítě začalo mít v noci suchý, štěkavý 

kašel? 

A – dát dítěti napít 

B – zajistit, aby dítě dýchalo suchý chladný vzduch, zajistit transport k lékaři nebo 

volat  ZZS 

C – počkat, až dítě přestane kašlat 

 

 

Na tuto otázku odpovědělo 51 respondentů, z odpovědí vyplynulo, že 9 (17,6 %) 

respondentů by dítěti dalo pouze napít, 40 (78,4 %) respondentů odpovědělo správně, 

že by dítě nechalo dýchat chladný vzduch a zajistilo lékařské ošetření a 2 (4 %) 

respondentů by dokonce dítě nechalo, až přestane samo kašlat 
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Otázka č. 4: Jak byste poskytli první pomoc dítěti, které bylo pokousáno psem? 

A – sterilní krytí rány, přivolání ZZS,popřípadě i policie 

B – přiložení škrtidla a polití rány peroxidem vodíku 

C – oplach rány vodou a mýdlem, podání léku proti bolesti 

 

 

 

Na tuto otázku odpovědělo všech 52 respondentů, z jejich odpovědí vyplynulo, že 38 

(73,1 %) respondentů by správně zajistilo lékařské ošetření, popřípadě i přivolání 

policie, protože nebylo uvedeno, zda se jedná o psa známého, nebo cizího majitele. 4 

(7,7 %) respondenti by pouze přiložili škrtidlo a ránu polili peroxidem vodíku a 10 (19,2 

%) respondentů by pouze ránu opláchlo vodou a mýdlem a podalo lék proti bolesti. 
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Otázka č. 5: Jak byste řešili první pomoc dítěti, které uštkla zmije? 

A – ránu rozříznout 

B – ránu vysát 

C – ránu pouze dezinfikovat, sterilně krýt a zajistit co nejdříve lékařské ošetření 

 

 

 

Na tuto otázku opovědělo 51 respondentů. 1 (2 %) respondent by ránu rozříznul,          

4 (8 %) respondenti by ránu po uštknutí dokonce vysálo a správně odpovědělo 46 

(90%) respondentů, že by ránu vydesinfikovali, sterilně kryli a zajistili co nejdříve 

lékařské ošetření. 
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Otázka č. 6: Jak byste postupovali, kdyby Vaše dítě vypilo aviváž? 

A – vyvolat zvracení 

B – nevyvolávat zvracení, kvůli riziku vdechnutí pěny 

C – nechat dítěti vypít 1dcl pitné vody a vyvolat zvracení 

 

 

 

Na tuto otázku odpovědělo 50 respondentů. Z výsledků vyplynulo, že 11 (22 %) 

respondentů by vyvolalo zvracení, jenom 15 (30 %) respondentů správně odpovědělo, 

že by nevyvolávalo zvracení a 24 (48 %) respondentů by dítěti dalo vypít vodu a teprve 

poté vyvolalo zvracení. 
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Otázka č. 7: Jak byste postupovali, kdyby Vaše dítě snědlo (vypilo) louh sodný? 

A – vyvolat zvracení 

B – nevyvolávat zvracení 

C – louh je neškodný 

 

 

 

Na tuto otázku odpovědělo celkem 47 respondentů. Z toho vyplývá, že 26 (55,4 %) 

respondentů odpovědělo, že by vyvolalo u dítěte zvracení a správně odpovědělo 21 

(44,6 %) respondentů, že by nevyvolalo zvracení. Že je louh neškodný neoznačil žádný 

respondent. 
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Otázka č. 8: Co byste udělali, kdyby se Vaše dítě opařilo horkou vodou od lokte po 

dlaň? 

A – ránu chladit studenou vodou a sterilně krýt 

B – pokud je puchýř, tak ho propíchnout 

C – ránu zasypat zásypem 

 

 

 

Na tuto otázku odpovědělo všech 52 respondentů. Z výsledků vyplynulo, že 50 (96,2 %) 

respondentů správně odpovědělo, že by ránu chladilo studenou vodou a sterilně krylo. 

1 (1,9 %) respondent by puchýř propíchnul a jeden respondent (1,9 %) by opařeninu 

zasypal zásypem. 
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Otázka č. 9: Kardiopulmonální resuscitaci u dítěte zahajujeme: 

A – hlubokým záklonem hlavy 

B – údery mezi lopatky 

C – pěti vdechy 

 

 

 

Na tuto otázku odpovědělo 49 % respondentů. 33 (67,3 %) odpovědělo, že se 

resuscitace u dítěte zahajuje hlubokým záklonem hlavy, 2 (4,1 %) respondenti 

odpověděli, že by resuscitaci zahájili údery mezi lopatky a 14 (28,6 %) správně uvedlo, 

že se zahajuje u dítěte pěti vdechy. 
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Otázka č. 10: Poměr nepřímé srdeční masáže a vdechů u čtyřletého dítěte je: 

A – 30 stlačení hrudníku a 2 vdechy 

B – 10 stlačení hrudníku a 5 vdechů 

C – 20 stlačení hrudníku a 5 vdechů 

 

 

 

Na tuto otázku odpovědělo 46 respondentů. Z výsledků vyplynulo, že 23 (50 %) 

respondentů odpovědělo správně, že poměr nepřímé srdeční masáže a vdechů je 30:2. 

17 (37 %) respondentů uvedlo poměr 10:5 a 6 (13 %) respondentů uvedlo poměr 20:5. 
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Otázka č. 11: Poměr nepřímé srdeční masáže a vdechů u novorozence je: 

A – 3 stlačení hrudníku a 1 vdech 

B – 3 stlačení hrudníku a 3 vdechy 

C – 10 stlačení hrudníku a 2 vdechy 

 

 

 

Na tuto otázku odpovědělo celkem 41 respondentů. Správnou odpověď, že poměr 

nepřímé srdeční masáže a vdechů je 3:1, uvedlo 25 (61 %) respondentů. Poměr stlačení 

hrudníku a vdechů v poměru 3:3 uvedli 2 (4,9 %) respondenti a poměr stlačení 

hrudníku a vdechů v poměru 10:2 uvedlo 14 (34,1 %) respondentů. 

 

 

41 

25 

2 

14 

Počet odpovědí A B C 

Poměr nepřímé srdeční masáže a vdechů u 
novorozence je : 

47 

 



Otázka č. 12: Co uděláte, pokud Vaše dítě aspiruje (vdechne) potravu? 

A – počkat, až vdechnutou potravu dítě samo vykašle 

B – tři údery mezi lopatky 

C – sedm úderů mezi lopatky 

 

 

 

Na tuto otázku odpovědělo celkem 51 respondentů. Z výsledků vyplynulo, že 6 (11,8 %) 

respondentů odpovědělo, že by počkalo, až dítě vdechnutou potravu samo vykašle.   

45 (88,2 %) respondentů správně uvedlo, že by provedlo tři údery mezi lopatky a žádný 

z respondentů neuvedl jako odpověď sedm úderů mezi lopatky. 
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Otázka č. 13: Co uděláte, pokud Vaše dítě štípne sršeň do hlavy nebo krku a dítě začne 

být dušné? 

A – dám dítěti jenom např: Zyrtec, Zodac, Fenistil 

B – štípnutí chladit a volat ZZS 

C – dám dítěti léky proti bolesti při štípnutí 

 

 

 

Na tuto otázku odpovědělo všech 52 respondentů. Jenom léky proti alergii by dítěti 

dalo 3 (5,8 %) respondentů. Správnou odpověď, že by štípnutí chladili a volali ZZS 

označilo 48 (92,3 %) respondentů. 1 (1,9 %) respondent by dítěti dal léky na tlumení 

bolesti. 
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Otázka č. 14: Pokud má dítě horečky, na končetinách a trupu červené skvrny, je 

světloplaché, jde o onemocnění: 

A – meningitida 

B – epiglotitida 

C – angína 

 

 

 

Na tuto otázku celkem odpovědělo 41 respondentů. Z jejich odpovědí vyplynulo, že 

správnou odpověď, že se jedná o onemocnění meningitida, uvedlo 39 (95,2 %) 

respondentů. Odpověď, že jde epiglottidu, uvedli 2 (4,8 %) respondenti a žádný 

neuvedl jako odpověď, že se jedná při popsaných příznacích o angínu. 
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Otázka č. 15: Pokud v noci dítě začne být dušné, má suchý dráždivý a štěkavý kašel a 

lehce zvýšenou teplotu, jde o onemocnění: 

A – angína 

B – laryngitida 

C – astma 

 

 

 

Na tuto otázku odpovědělo celkem 49 respondentů. Odpověď, že jde o angínu, 

označilo 3 (6,1 %) respondentů. Správnou odpověď, že jde o laryngitidu, označilo 45 

(91,9 %) respondentů a odpověď, že se jedná o astma, označil 1 (2 %) respondent. 

 

 

 

49 

3 

45 

1 

Počet odpovědí A B C 

Pokud v noci dítě začne být dušné, má suchý 
dráždivý a štěkavý kašel a lehce zvýšenou 

teplotu, jde o onemocnění: 

51 

 



4 Diskuze 

V průběhu zpracování předkládané absolventské práce jsem čerpala materiály 

především ze studia a odborných přednášek z předmětu pediatrie a odborné literatury. 

Přínosným efektem přispěla i diskuze s lékařem zdravotnické záchranné služby 

s atestací z oboru pediatrie, který mi velmi pomohl s výběrem nejčastějších akutních 

stavů u dětí. Za jeho pomoci byly vybrány nejčastější stavy případných úrazů a 

onemocnění, které nevyskytují velmi často a tvoří podstatnou část výjezdů 

zdravotnické záchranné služby k dětem do šesti let věku, ale i ty které jsou méně časté, 

ale svou podstatou mohou být velmi nebezpečné. 

Teoretickou část jsem se snažila pojmout jako přehled základních akutních 

stavů. Jsem přesvědčena, že aktuálnost tohoto tématu je stále vysoká, když literatury 

na toto téma bylo již mnoho napsáno. Cílem práce nebylo doslova opisovat odbornou 

literaturu a popisovat detailně jednotlivé akutní stavy. Cílem bylo zpracovat souhrn 

vybraných akutních stavů v této věkové kategorii. 

Praktická část předložené absolventské práce je prací výzkumnou. Provedeným 

výzkumným šetřením jsem se snažila zjistit, do jaké míry rodiče zejména předškolních 

dětí ovládají nebo neovládají základní první pomoc. Zjistit, zda by v případě výskytu 

akutního stavu u svého dítěte, dokázali poskytnout adekvátní první pomoc. 

Domnívám se, že největší problém pro rodiče při poskytování první pomoci 

představuje velmi vysoký stresový faktor, jelikož je to velmi citlivé téma, pokud se 

jedná o akutní stavy dotýkající se přímo jejich dětí. 

Záměrně v možnostech odpovědí v předloženém dotazníku nebyla automaticky 

uváděna jako možnost „volat zdravotnickou záchrannou službu“. Pokud by tato 

možnost byla uvedena, tak by s největší pravděpodobností byla rodiči ihned označena. 

Možnosti odpovědí v dotazníku byly zvoleny jako první v reakci na danou situaci ještě 

před volání záchranné služby. 
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Kapitola kardiopulmonální resuscitace byla zpracována stručně, neboť se 

domnívám, že v případě potřeby rodiče okamžitě volají na linku zdravotnické 

záchranné služby 155, odkud jsou pod vysoce školenými operátory velmi důkladně 

naváděni v postupech vedoucích k záchraně života. 

Součástí praktické části bylo zároveň stanovení a vyhodnocení hypotéz. 

Hypotéza č. 1: „50 % respondentů řešilo se svým dítětem akutní stav (nemoc nebo 

úraz)“ se dotazníkovým šetřením potvrdila. 

Hypotéza č. 2: „70 % respondentů by správně poskytlo první pomoc svému dítěti“ se 

dotazníkovým šetřením potvrdila. 69 % respondentů by podle výsledků dotazníkového 

šetření správně poskytlo první pomoc svému dítěti. 

Hypotéza č. 3: „ 40 % respondentů zná při resuscitaci poměr nepřímé srdeční masáže a 

vdechů“ se dotazníkovým šetřením nepotvrdila. 55,5 % respondentů podle výsledků 

dotazníkového šetření zná poměr nepřímé srdeční masáže a vdechů. 

Hypotéza č. 4: „70 % respondentů rozezná akutní onemocnění u dítěte“ se 

dotazníkovým šetřením nepotvrdila. Akutní onemocnění by podle výsledků 

dotazníkového šetření rozeznalo 93,6 % respondentů. 
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ZÁVĚR 

 Pro tuto absolventskou práci jsem zvolila téma „Vybrané akutní stavy u dětí 

v přednemocniční neodkladné péči“.  

Absolventská práce je rozdělena na dvě části, teoretická část seznamuje čtenáře 

s problematikou nejčastějších onemocnění a úrazů u pacientů dětského věku do šesti 

let. 

 Praktická část je tvořena vlastním dotazníkem, který slouží k potvrzení nebo 

vyvrácení stanovených hypotéz. Praktická část je výzkumné šetření, kvantitativní 

výzkum, vzhledem k počtu respondentů se jedná o práci se statisticky malými čísly a 

výsledky tohoto šetření slouží pouze pro tuto absolventskou práci. 

 Nejvíce překvapujícím v dotazníkovém šetření bylo zjištění, že rodiče se nejvíce 

mýlili v otázkách týkajících se požití chemikálie dítětem. Ani v otázkách resuscitace 

dítěte se rodiče v takové míře nemýlili. Myslím si, že je to dáno také tím, že Žamberk 

leží v okrese Ústí nad Orlicí a právě porodnice v Ústí nad Orlicí zařadila v rámci 

předporodních kurzů také kurzy resuscitace dítěte s praktickým nácvikem na 

resuscitačních modelech. 

 Za vhodné bych považovala, pokud by mateřské školy zařadily také kurzy první 

pomoci, například v rámci třídních schůzek s rodiči dětí. Myslím si, že by to bylo vhodné 

jak pro učitelky v mateřských školách tak i hlavně pro rodiče dětí. 
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SUMMARY 

Selected Acute Conditions in Children in Emergency Care 

 

Paediatrics is the medical speciality that deals with healthcare of children or young 

people   from their birth to the age of 18 years. Childhood and adolescence may be 

divided into the following stages: an infant, a toddler, a child, a teenager. A physician 

who specializes in medical care of children is called a paediatrician. 

Children are very specific patients. Care of them is different than caring for adults. The 

aim is to acquaint a reader with the selected acute conditions in children younger than 

six years.  Acute conditions are divided into diseases, disorders and injuries. 

Children are not small adults. There are many anatomical, physiological, 

immunological and psychological differences between adults and children. Many 

diseases occur only at the age of children, treating a child is not treating a miniature 

adult. Doses of drugs according  to their weight are indicated to children. A major 

difference between paediatrics and adult medicine is that children are minors and 

cannot make decisions themselves. 

Laryngitis, epiglottitis, drowning, aspiration, and meningitis belong to the most 

common diseases and illnesses of the respiratory system. Other acute conditions may 

be allergy and anaphylactic shock, intoxication by drugs, carbon monoxide, dog bite, 

burns and cardio-pulmonary resuscitation. 

For the practical part the questionnaire was used consisting of 15 questions. This 

questionnaire was placed in two nursery school in Žamberk. It was addressed to 

parents who visited with their children nursery school.  

68 questionnaires were distributed.  Only 52 people requested, parents were not 

willing to fill in questionnaires. The questionnaires were focused on childhood diseases 
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that occurred in their children and on their acute conditions e. g. dog bites, snake 

bites, poisoning by chemicals.    

Key words: acute conditions, children, paediatrics, paediatrician, children’s diseases, 

children’s injuries, dog bite, poisoning 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 Dotazník 

Dobrý den, 

 Jsem studentkou VOŠ (obor diplomovaný zdravotnický záchranář) a na ukončení 
studia píši absolventskou práci týkající se nemocí a úrazů dětí v předškolním věku. 

Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku, který bude složit pouze pro 
účely mé práce. Snažila jsem se zvolit jednoduchost vyplnění, označením jedné 
z nabízených možností. 

Moc si cením Vašich odpovědí a předesílám, že je vše na anonymní úrovni. 

Velmi děkuji za Váš čas a odeslané odpovědi.  

Vrabcová Anna 

1) Řešili jste se svými dětmi nějaký z uvedených stavů? (Lze i více odpovědí) 

  A – Epiglotitida – zánět příklopky hrtanové 

  B – Laryngitida – zánět hrtanu 

  C - Aspirace – vdechnutí cizího tělesa 

  D - Meningitida 

  E - Intoxikace - otravy 

  F - Prudká alergická reakce 

  G – žádný z těchto stavů jsme dosud neřešili 

2) Zažili jste se svým dítětem úraz způsobený: 
A – působením tepla (popáleniny, omrzliny) 

B – pádem z výšky (schody, postel) 

C – úrazem způsobeným sportem (kolo, brusle, lyže) 

D – úraz jsme dosud neřešili 

 

 

 



3) Jak budete postupovat, kdyby Vaše dítě začalo mít v noci suchý, dráždivý a 
štěkavý kašel? 
A – dám dítěti napít  

B – zajistím, aby dýchalo suchý chladný vzduch, zajistit transport k lékaři nebo 

volat zzs 

C – počkám, až přestane kašlat 

4) Jak byste poskytli první pomoc pokousanému dítěti psem 
A – sterilní krytí rány, přivolání zzs, policie 

B – přiložení škrtidla a polití rány peroxidem vodíku 

C – oplach vodou a mýdlem, podání léku proti bolesti 

5) Jak byste řešili první pomoc dítěti, které uštkla zmije? 
A – ránu rozříznout 

B – ránu vysát 

C – ránu pouze vydesinfikovat, sterilně krýt a zajistit co nejdříve lékařské 

ošetření  

6) Jak byste postupovali, kdyby Vaše dítě vypilo aviváž? 
A – vyvolat zvracení 

B – nevyvolávat zvracení, kvůli riziku vdechnutí pěny 

C – nechat mu vypít 1dcl pitné vody a vyvolat zvracení 

7) Jak byste postupovali, kdyby Vaše dítě snědlo (vypilo) louh sodný? 
A – vyvolat zvracení 

B – nevyvolávat zvracení 

C – louh je neškodný 

8) Co byste udělali, kdyby se Vaše dítě opařilo horkou vodou od lokte po dlaň? 
A – ránu chladit studenou vodou a sterilně přikrýt 

B – pokud je puchýř, tak ho propíchnout 

C – zasypat ránu zásypem 

9) Kardiopulmonální resuscitaci u dítěte zahajujeme: 
A – hlubokým záklonem hlavy 

B – údery mezi lopatky 

C – pěti vdechy 

10) Poměr nepřímé srdeční masáže a vdechů u čtyřletého dítěte je:  
A – 30 stlačení hrudníku a 2 vdechy 

 

 



B – 10 stačení hrudníku a 5 vdechů 

C -  20 stlačení hrudníku a 5 vdechů 

11) Poměr nepřímé srdeční masáže a vdechů u novorozence je: 
A – 3 stlačení a 1 vdech 

B – 3 stlačení a 3 vdechy 

C – 10 stlačení a 2 vdechy 

12) Co uděláte, pokud Vaše dítě aspiruje (vdechne) potravu? 
A – počkat, až vdechnutou potravu dítě samo vykašle 

B – tři údery mezi lopatky 

C – sedm úderů mezi lopatky 

13) Co uděláte, pokud Vaše dítě štípne sršeň do hlavy nebo krku a dítě začne být 
dušné? 
A – dám jenom dítěti např: Zyrtec, Zodac, Fenistil 

B – štípnutí chladit a volat zzs 

C – dám dítěti léky proti bolesti při štípnutí 

14) Pokud má dítě horečky, na končetinách a trupu červené skvrny, je světloplaché 
jedná se o: 
A – meningitida 

B – epiglotitida 

C – angína 

15) Pokud v noci dítě začne být dušné, má suchý štěkavý kašel, dráždivý kašel a 
lehce zvýšenou teplotu jedná se o: 
A – angína 

B – laryngitida 

C -  astma 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č.2 Tabulky 

Tabulka číslo 1 – Fyziologické odlišnosti v množství krve 

6 měsíců 700 ml 

1 rok 800 ml 

3 roky 1180 ml 

7 let 1600 ml 

10 let 2000 ml 

12 let 2700 ml 

14 let 3500 ml 

16 let 4000 ml 

Dospělí 5000 ml 

[www.dobiasovci.sk] 

 

Tabulka číslo 2 – Fyziologické hodnoty pulzu a krevního tlaku u dětí 

Věk Pulz Tlak 

0 – 6 měsíců 130 – 160 80/45 

3 roky 120 95/65 

5 let 115 97/65 

10 let 100 110/70 

15 let 80 120/70 

[www.dobiasovci.sk] 

 

 



Tabulka číslo 3 – dechová frekvence u dětí v poměru k dospělému 

novorozenec 30 – 45 

1 měsíc 25 – 30 

6 měsíců 20 – 25 

1 -2 roky 20 -  25 

2 – 6 let 15 – 20 

6 – 12 let 12 – 20 

12 – 14 let 10 – 16 

dospělí Ø 12 

[www.dobiasovci.sk] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabulka číslo 4 - Rozdělení laryngitidy a epiglotitidy 

Laryngitida Epiglotitida 

virus bakterie 

Nejmenší děti Starší děti 

Vzniká náhle, v noci „z plného zdraví“, 

dramatický začátek při probuzení 

Postupná progrese, zhoršení může nastat 

kdykoli během dne, během hodin 

Bez horečky, případně subfebrilie Horečka, schvácenost, dítě prošedává 

Inspirační, ostrý stridor Inspiračně-exspirační stridor 

Chrapot až afonie Dítě odmítá pro bolest mluvit 

Štěkavý kašel (kokrhavý, ovčí) Snaha nekašlat pro bolest 

Polyká dobře Polykání bolí, dítě nepolyká, sliní 

Ostrý okraj epiglottis Epiglottis oteklá, až balonovitá, zarudlá 

Dítě neklidné Dítě nápadně klidné, soustředěné na 

dýchání, vynucuje si polohu vsedě 

[LEBL, 2012] 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Tabulka číslo 5 - Downesovo skóre inspirační dušnosti 

Příznak 2 body 1 bod 0 bodů 

Poslechový nález 

plic 

Ticho Oslabený, vrzoty Normální 

Stridor V inspiriu i exspiriu V inspiriu Není 

Dechová námaha Zatahuje měkké 

části hrudníku, 

dýchá s otevřenými 

ústy 

Zatahuje jugulum, 

má alární souhyb 

Dýchání je volné 

Kašel Štěkavý, suchý Drsný, 

neproduktivní 

Není 

Cyanóza I přes Fi O₂ > 0,4 Při dýchání vzduchu Není 

[LEBL, 2012] 

Při hodnocení podle Downese > 2 se doporučuje hospitalizace, při hodnocení > 4 se 

doporučuje odvoz RZP a > 7 bodů je indikací k intubaci. 

Tabulka číslo 6 – Antidota na nejčastější otravy 

Noxa (škodlivina) Generický název antidota 

paracetamol N-acetyl – cystein (ACC®) 

Oxid uhelnatý 100% kyslík, hyperbaroxie 

saponáty Dimeticon (Sab simplex®) 

Anticholinergika (atropin, rulík) Fyzostigmin (Anticholium®) 

Benzodiazepiny, zolpidem® Flumazenil (Anexate®) 

metanol Etanol;  4-metylpyrazol (Fomepizol®) 

Opiáty Naloxon® 

[BYDŽOVSKÝ, 2010] 

 

 



Příloha č. 4 Základní neodkladná resuscitace dítěte 

 

[www.resuscitace.cz] 
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