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Úvod 
 
Každé náhlé zhoršení zdravotního stavu dítěte znamená nepřirozenou situaci a stres 

nejen pro dítě samotné, ale i pro všechny ostatní, kteří jsou v blízkosti dítěte, tedy 

hlavně rodiče. Nastupuje zděšení či přímo panika, při které není rodič většinou 

schopen účelně reagovat a poskytnout pomoc. Poté přijíždí na místo záchranář, pro 

kterého je výjezd k nemocnému či zraněnému dítěti také velkým stresorem. Musí na 

místě nejen vyšetřit a ošetřit dítě, ale k tomu ještě zklidnit a informovat rodiče, a sám 

musí alespoň navenek zůstat klidný a rozhodný.  

 

Ke své práci jsem si zvolila téma „Poskytování první pomoci u dětských pacientů“, se 

zaměřením na traumatologickou část úrazů. Vzhledem k tomu, že toto téma je velmi 

rozsáhlé, vybrala jsem z úrazových stavů jen některé. Svou práci bych ráda věnovala 

budoucím studentům záchranářství. 

 

V teoretické části práce nejprve rozdělím dětský věk a zároveň s tím zdůrazním typické 

úrazy pro danou věkovou skupinu. Zaměřím se na zvláštnosti dětské anatomie a 

fyziologie, která se odlišuje od anatomie a fyziologie dospělých osob. Dále popíši 

vyšetření a správné ošetření dítěte s důrazem na psychologický přístup. Seznámím 

čtenáře s léky, které se nejčastěji používají ve mnou vybraných urgentních stavech. 

V další části práce se již věnuji jednotlivým vybraným úrazovým stavům. V prvé řadě se 

zabývám neodkladnou resuscitací u dětí, dále krvácení a jeho zástavě, zlomeninám, 

popáleninám a tonutí. U každého stavu, kromě základních informací o příčinách a 

projevech, se zaměřuji na ošetření, které by mělo být poskytnuto v rámci laické první 

pomoci a hned následuje popis ošetření odborného, poskytovaného posádkami 

záchranné služby.  V praktické části práce jsem zpracovala několik kazuistik. 

 

Informace jsem čerpala z dostupné literatury, internetu a pobytu na záchranné službě 

v rámci praktických stáží.   
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1 Cíle absolventské práce 

1.1 Hlavní cíl 

� Cílem mé absolventské práce je vytvořit ucelený pohled u vybraných 

traumatologických stavů.  

 

1.2 Dílčí cíle 

� Popis laické a odborné první pomoci u dětí. 

� Zpracovat kazuistiky z výjezdů posádek ZZS k dětským pacientům. 
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2 Teoretická část práce 

2. 1 Rozdělení dětského věku 

Novorozenecké období – toto období je časově omezeno ode dne narození do 28. dne 

života, prvních 7 dní označujeme jako časný novorozenecký věk. V tomto období 

probíhá adaptace novorozence na dané podmínky. Adaptace v sobě zahrnuje změny 

oběhové, dechové, trávicí, schopnost udržení tělesné teploty, iontové a vodní 

rovnováhy. Pokud je novorozenec rizikový (nedonošený, nízká porodní hmotnost, 

přítomnost vrozených vývojových vad) je tato adaptace snížená. Podle Volfové je 

novorozenecké období spojeno s vyšší úmrtností, která tvoří téměř 70 – 80%. V tomto 

období se tvoří úzký vztah mezi matkou a dítětem.  

Kojenecké období – od 28. dne po porodu do 1. roku života. Pro toto období je 

charakteristický rychlý tělesný a duševní vývoj. Tento růst vyžaduje vhodné složení 

potravy, což zajišťuje nejlépe kojení. Umělá výživa zatěžuje trávicí systém, a vzhledem 

k osídlení nevhodnými bakteriemi vede k rozvoji infekcí a alergií v pozdějším věku. 

V tomto období také dozrává nervový systém a rozvíjí se motorika. Dítě začíná rozumět 

řeči a vyslovovat jednotlivé slabiky i slova.  

Batolecí věk – od dovršení 1. roku života do konce 3. roku života. V tomto období se 

růst dítěte zpomaluje. Největší pokrok v tomto období zaznamenává řeč a myšlení. 

Dítě se začíná učit základním hygienickým návykům. Je obratné, dobře stojí, chodí či 

běhá a snaží se poznávat své okolí.  

Předškolní období – zahrnuje 4., 5. a 6. rok života. Růst stále pokračuje, motorika je 

jemnější a obratnější. Rozvíjí se psychika a řeč dítěte, zvyšuje se slovní zásoba. Rozvíjí 

se smysl pro kolektiv. Začíná se projevovat jeho osobnost a nadání.  

Školní období – zahrnuje období od 6. roku věku do 15 – 16 let. V druhé polovině 

tohoto období nastupuje puberta. V tomto období dochází ke zrychlení růstu a začínají 

se vyvíjet sekundární pohlavní znaky. Dochází také ke změnám citové oblasti a psychice 

dospívajících.  
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Období adolescence trvá do 19 let života. Jedinec se mění psychicky i fyzicky, snaží se 

osamostatnit a zbavit rodičovské autority. Důležitá je v tomto období rodičovská 

podpora, neboť jedinec má sice vzhled dospělého, ale neuvědomuje si často důsledky 

svého chování a jednání. [VOLF, VOLFOVÁ, 2003] 

 

2. 1. 1 Onemocnění typická pro jednotlivé věkové skupiny 

Dle Ertlové u dětí ve věku do 6 let jsou typická onemocnění dýchacího systému 

(nezralost imunitního systému, snížená odolnost k infekčním onemocněním). V tomto 

období se také objevují febrilní a epileptické křeče. 

Otravy v předškolním věku bývají většinou náhodné, pokud se objeví v období 

adolescentním, jde většinou o demonstrační nebo sebevražedné otravy. 

V batolecím období jsou dost časté opařeniny. Ostatní úrazy jsou nejčastější v období 

od 8-10 let. Úrazy mají různý charakter. Dost často se jedná o dopravní nehody, kdy 

děti mají úraz jako chodci či jezdci na kolech, nebo jako spolucestující v automobilech. 

V této věkové skupině další příčinou úrazů je tonutí a dušení z různých příčin. 

V období adolescence narůstá skupina dětí užívajících drogy, nejen příležitostně, ale je 

zde i skupina dětí na drogách závislých. [ERTLOVÁ a kol., 2008] 
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2. 2 Anatomické a fyziologické odlišnosti 

2.2.1 Dýchací systém 

Anatomické odlišnosti:  

Malé děti mají úzké nosní průduchy, relativně velký jazyk, neúplnou osifikaci tvrdého 

patra, měkké patro je uložené nízko, larynx je oproti dospělým uložen výše vzhledem 

ke krční páteři (u novorozenců a kojenců proti C3 – C4, u dospělých C5 – C6), epiglotis 

je úzká a měkká, nejužším místem dýchacích cest je oblast v subglotickém prostoru 

(těsně pod hlasovými vazy) v místě prstenčité chrupavky. Trachea a bronchy mají 

měkké nevyzrálé chrupavky, množství plicních sklípků při narození není definitivní, 

plíce zraje s věkem, počet plicních sklípků narůstá a tím se zvětšuje plocha pro výměnu 

plynů. Stěna hrudníku je elastická a uložení žeber je vodorovné. [ERTLOVÁ a kol., 2008] 

Fyziologické odlišnosti 

Regulace dýchání je závislá na zralosti dechového centra a zejména na hladině kyslíku a 

kysličníku uhličitého v krvi. Je třeba si uvědomit depresi dýchání v důsledku hypoxie, 

ale i při nadbytečném přívodu kyslíku může dojít rovněž k poklesu dechové frekvence a 

dechového objemu.  Vzhledem k velké látkové výměně mají děti vyšší spotřebu kyslíku, 

a to 2 – 3 násobek oproti dospělým. S tím souvisí i vyšší tvorba a výdej kysličníku 

uhličitého se současnou vyšší dechovou frekvencí. Malé děti mají převahu bráničního 

typu dýcháni, proto mají zvýšený meteorismus a následný vysoký stav bránice tvoří 

dítěti dechové potíže. Výměna krevních plynů je u malých dětí omezena jednak nižším 

počtem plicních sklípků a dále širší stěnou mezi plicním sklípkem a plicní kapilárou. 

[ERTLOVÁ a kol., 2008] 
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2.2.2 Srdce a krevní oběh 

Fyziologické odlišnosti 

V prvních hodinách života probíhá náročná přestavba fetálního typu krevního oběhu na 

tzv. postnatální až dospělý typ. Během těhotenství plíce nevykonávají svoji základní 

životní funkci což je výměna krevních plynů. Tuto funkci přebírá placenta. Po porodu, 

kdy dojde k přerušení pupečníkové šňůry a dítě se rozdýchá, dojde k „otevření“ plic a 

následně se zvýší množství kyslíku v krvi. Potom se uzavřou krevní spojky, které během 

těhotenství odváděly krev mimo plíce, a současně byl snížený průtok levou komorou. 

Protože levá komora nebyla během těhotenství zatěžována, je málo vyvinutá, má malý 

tepový objem. Proto má novorozenec vyšší srdeční frekvenci (zvýšené nároky na oběh 

a dodávku kyslíku kompenzuje zvýšenou srdeční frekvencí). Malé děti mají větší objem 

krve v přepočtu na tělesnou hmotnost. Tento objem je však relativní, poněvadž děti 

jsou při ztrátách krve nebo tekutin (průjmy, zvracení) náchylní k rychle se rozvíjející 

hypovolémii. [ERTLOVÁ a kol., 2008] 
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Tabulka č. 1 Přehled fyziologických funkcí u jednotlivých věkových skupin dítěte 

Srdeční frekvence - fyziologické hodnoty 

Věková skupina HR  

Novorozenci 120 - 180  

1 rok 100 - 130  

2 roky 90 - 120  

4 roky 80 - 110  

› 8 let 70 - 110  

Krevní tlak - fyziologické hodnoty  

Věková skupina SY/DI dolní hranice SY/DI horní hranice 

1 - 5 let 80/50 110/80 

5 - 7 let 80/50 120/80 

7 - 10 let 90/55 130/85 

10 - 12 let 95/55 135/85 

12 - 14 let 95/60 140/90 

Dechová frekvence - fyziologické hodnoty  

Věková skupina Dechová frekvence RR/min 

Novorozenci 30 - 50  

6 měsíců 20 - 40  

1 - 2 roky 20 - 30  

2 - 6 let 15 - 25  

› 6 let 13 - 20  

                                                                                                      [ERTLOVÁ a kol., 2008, s. 115] 
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2.2.3 Centrální nervový systém 

Fyziologické odlišnosti 

Po porodu dochází k dozrávání CNS a myelinizaci periferních nervů. Proto se 

novorozenec a kojenec chová poněkud odlišně i od vyšších věkových skupin dětí. Při 

podráždění je zvýšeně dráždivý, má sklon k hypertonu až ke křečím. Má nezralou 

termoregulaci, proto se rychle může podchladit, ale i přehřát (závisí na okolní teplotě). 

Novorozenci a nezralé děti si vytváří teplo tzv. netřesavou tvorbou tepla, kdy dochází 

ke spalování tukových zásob. Nezralé a hypotrofické děti mají zásobu tuku 

nedostatečnou, a proto péče o tělesnou teplotu vyvstává u nich při ošetřovatelské péči 

do popředí. Naopak starší kojenci a batolata mají sklon k hypertermii a následnému 

vzniku febrilních křečí. [ZEMANOVÁ, 2005] 

 

2.2.4 Metabolismus 

Detoxikační funkce jater dozrává v 10. – 12. týdnu života dítěte. Do té doby mají léky 

podané u novorozenců (oproti starším dětem), často delší poločas rozpadu. Nezralost 

jater u nich také projevuje nízkými koncentracemi produktů hepatické syntézy, jako je 

albumin. Nízká hladina albuminu vede k nízkému počtu bílkovinných vazeb s mnohými 

léky, což ve svém důsledku ovlivňuje farmakokinetiku a farmakodynamiku. 

Ledviny u novorozenců mají nižší glomerulární filtraci a koncentrační schopnost ledvin 

je také snížena, přebytečné množství vody může vést k velkým ztrátám sodíku. 

Ledvinné funkce dozrávají okolo 2. roku života. [RYŠAVÁ, 2004] 

 

2.2.5 Imunitní systém 

S buněčnou imunitou, kterou zajišťují T-lymfocyty, se novorozenec již rodí. Protilátky – 

vlastní imunoblobuliny si kojenec začíná tvořit až okolo 6. měsíce života. Do té doby je 

chráněn protilátkami, které prošli do jeho organismu placentou v těhotenství, a dále 

protilátkami které jsou obsaženy v mateřském mléce. [VOLF, VOLFOVÁ, 2003] 
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2. 3 Vyšetření dítěte 

Vyšetření dítěte má spoustu úskalí. Při vyšetření dítěte je třeba brát v úvahu 

psychomotorický vývoj dítěte, je to tzv. „vyšetření bez anamnézy“. Jinak komunikuje, 

ve většině případů nemluví, nebo jen okrajově. Pozorujeme spíše řeč těla. Neumí říct, 

co ho bolí, kde a jak. K vyšetření menších dětí je vhodné si vzít nějakou hračku např. 

medvídka a zeptat se, aby ukázalo, kde to bolí medvídka. 

 

Základem správného vyšetření dítěte je správná anamnéza, kterou získáme nejlépe od 

rodičů či svědků na místě události. Musíme si uvědomit i případnou disimulaci 

v chování či zatajení faktů, zejména pokud jde o otravy, drogovou závislost či některé 

úrazy. Samotné fyzikální vyšetření dítěte se neliší od vyšetření dospělého. V terénu se 

nejprve zaměřujeme na vyšetření základních životních funkcí (vědomí, dýchání, krevní 

oběh). Ke kontrole vědomí použijeme škálovací stupnici Glasgow Coma Scale, 

modifikovanou pro dětský věk (viz. příloha č. 1). Pomocí fyzikálních vyšetření (pohled, 

poslech, pohmat, poklep) dítě vyšetříme „od hlavy až k patě“, včetně zornic. Dále si 

změříme pomocí přístrojové techniky hodnoty pulsu, saturace periferní krve kyslíkem, 

počet dechů, krevní tlak, tělesnou teplotu, event. glykémii a EKG. 

 

V nemocnici následují laboratorní vyšetření a vyšetření pomocí zobrazovacích a 

funkčních vyšetřovacích metod (ultrasonografie, endoskopie, výpočetní tomografie). 

[SLEZÁKOVÁ a kol., 2007] 

 

Pokud na dítěti najdeme starší podlitiny, pohmožděniny, bodové popáleniny (od 

cigaret), mnohočetné zlomeniny s pochybným vysvětlením mechanismu vzniku, nebo 

těžký neurologický nález bez logického vysvětlení (shaking syndrom), musíme myslet i 

na možnost týrání dítěte. [ERTLOVÁ a kol., 2008] 

K vyšetřování dítěte musíme přistupovat velmi trpělivě, snažíme se dítě uklidnit, a 

pokud je to možné, je důležité, aby byl přítomen alespoň jeden z rodičů. Při vyšetření si 

všímáme také velikosti dítěte, snažíme se získat od rodičů údaje o výšce a váze dítěte. 

Někdy je nutné před vyšetřením a ošetřením dítě zklidnit medikamentózně (aplikace 

léků ústy nebo konečníkem). 
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2. 4 Zásady při ošetřování dítěte 

K ošetření dítěte přistupujeme podle jeho aktuálního zdravotního stavu. Snažíme se o 

trpělivý přístup, zklidnění a vysvětlení postupu, který bude následovat. Snažíme se o 

šetrné provádění jakýkoliv zákroků. Pokud provádíme zákroky invazivní (kanylace 

periferní žíly), je nutné dítě vždy fixovat tak, abychom nemuseli zákrok zbytečně 

opakovat. Dále je nutné dbát: 

� na udržení tělesné teploty 

� při potřebě aplikace léků se řídíme tělesnou hmotností. Dle velikosti 

terapeutické dávky léky ředíme, aby nedošlo k jejich předávkování 

� i. v. linku zajišťujeme kanylou na periferii, u kojenců je možno užít venózní 

vstup na hlavičce. Centrální vstupy u menších dětí v terénu neprovádíme, je 

bezpečnější zajistit intraoseální vstup (nejčastěji volíme místo vpichu do tibie) 

� k intubaci dítěte volíme odpovídající instrumentárium. Pozor na techniku volby, 

při respirační tísni na zánětlivém podkladě zásadně děti nerelaxujeme, volíme 

intubaci při zachované spontánní dechové aktivitě s topickou anestézií vchodu 

do hrtanu. Intubované děti neponecháváme na spontánní ventilaci, dle povahy 

onemocnění volíme podpůrnou, nejlépe řízenou ventilaci s nastaveným 

pozitivním přetlakem ve výdechu 

� kyslíkovou terapii podáváme za současného sledování saturace hemoglobinu 

kyslíkem 

� odsávání z dýchacích cest provádíme šetrně, odpovídajícími velikostmi 

odsávacích cévek, za monitorování srdeční frekvence a sledování saturace 

hemoglobinu kyslíkem 

� krevní ztráty a tekutiny hradíme náhradními roztoky, při větších krevních 

ztrátách volíme plazmaexpandéry, katecholaminy podáváme po předchozí 

objemové náhradě [ERTLOVÁ a kol., 2008] 
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2. 5 Psychologický přístup 

Již výše jsem uvedla, že trpělivost, šetrnost a komunikace jsou důležité vlastnosti při 

ošetřování dítěte. Zároveň i kontakt mezi rodinou a dítětem je nezbytností. Je třeba 

matce dát možnost doprovodu dítěte i v PNP dokud to možnosti dovolují. Platí to i při 

transportu. Zde jsem vybrala některé vypjaté situace, při kterých se děti dostávají do 

stresu. 

Kojenci jsou ve stresu, když jsou odtrženy od matky a střídají se okolo nich neznámí 

lidé. Jejich obranou je vzteklost, která často komplikuje potřebné výkony. Udržení 

kontaktu dítěte a matky je důležité z etického hlediska, ale i léčebným opatřením.  

Předškolním dětem vadí to, že jsou upoutány na lůžko nebo mají omezený pohyb 

(dlahy, sádry…), mají velký strach z bolesti. Nemají abstraktní myšlení a neznají úzkost, 

a proto víc trpí strachem ze situací, které neznají.  

V časném školním věku mají děti strach a úzkost z nemoci a obavy, že jsou opuštěny a 

zapomenuty.  

U adolescentů přichází stud z nahoty, ze ztráty tělesné integrity a intelektu. Velkým 

omylem je, že si lidé myslí čím menší dítě, tím lépe snáší bolest. [POKORNÝ a kol., 

2004] 

 

2. 6 Farmakoterapie u dětí 

U novorozenců a dětí nacházíme odlišnosti ve všech fyziologických procesech, které 

ovlivňují osud a účinek léků v organismu a mnohé vlastnosti se navíc v průběhu dětství 

výrazně mění. Farmakodynamické rozdíly u dětí se mohou projevit třeba zvýšenou 

citlivostí receptorů a transdukčních systémů (zejména v CNS) k některým lékům, což 

může vést až ke kontraindikacím léčiv do určitého věku dítěte nebo do dospělosti nebo 

k úpravě dávkování (např. objevuje se zvýšený útlum dechového centra po podání 

morfinu = což vede ke kontraindikaci morfinu do 1 roku života), snížení prahu pro vznik 

křečí po antihistaminicích (proto je nutno snížit dávkování). 
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Může se objevit hyperreaktivita po sedativech a hypnotikách (jedná se o paradoxní 

reakci) = látky, které u dospělých působí tlumivě a protikřečově, u dětí mohou naopak 

vyvolat neklid, nespavost, případně křeče. Paradoxně tlumivě mohou působit u dětí 

naopak některá psychostimulancia (= látky, působící budivě na mozek), který je u 

dospělých určen k léčbě nadměrné spavosti = narkolepsie, se užívá ke zklidnění u 

hyperkinetického syndromu u dětí.  

 

Specificky dětská je také velmi závažná (může být až smrtelná, naštěstí vzácná) 

nežádoucí reakce po salycilátech (např. kyselina acetylsalicylová v Acylpyrinu), která se 

může vyskytnout zejména po podání u virových horečnatých onemocnění (tzv. Reyův 

syndrom), proto jsou v těchto případech salicyláty kontraindikovány a je vhodné užít 

jiné léky ze stejné indikační skupiny (např. ibuprofen). U dětí také není vhodné 

podávání léků, které zpomalují a zastavují růst (např. statiny, dlouhodobě kortikoidy). 

 

K největším změnám farmakokinetiky dochází v období fyziologických změn, jako je 

předčasné narození, narození a puberta. V těchto obdobích se setkáváme s největší 

variabilitou u téhož pacienta i mezi jednotlivými pacienty, bezpečnost i účinnost 

farmakoterapie zde bývá kritická, mnohdy je nutné monitorování hladin (zejména u 

léčiv s nízkým terapeutickým indexem). Ve srovnání s dospělými (50 – 60%) je u 

novorozenců větší obsah vody v těle (70 – 75%), u nedonošených je to až 85%, podíl 

mimobuněčné vody je také vyšší (40% proti 20% u dospělého). U léků rozpustných ve 

vodě se tak výrazně zvyšuje distribuční objem (např. aminoglykosidy). U donošených 

novorozenců je asi 15% tuku z celkové tělesné hmotnosti, u nedonošených jen 1%, což 

zvyšuje účinnost i toxicitu lipofilních látek, které se hromadí v tukové tkáni. Zejména v 

prvních dnech po narození je výrazně snížen jaterní metabolismus, např. oxidační 

procesy jsou o 50 – 70% nižší, některé konjugační reakce jsou srovnatelné s úrovní 

dospělých až 3. – 4. rok života. Jaterní i ledvinná clearance je u novorozenců (zejména 

nedonošených) výrazně snížená. Pro řadu léků platí, že během prvního roku života se 

clearance nestejnoměrně variabilně zvyšuje, až zhruba v 1 roce dosáhne hodnot 

dospělých. Především jaterní clearance pak u starších dětí dále stoupá, až převýší 

hodnoty dospělých, proto je někdy třeba zvolit dávkování vyšší než u dospělých (v 
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přepočtu na kg hmotnosti). V pubertě (dříve u dívek než u chlapců) se clearance začne 

opět snižovat na hodnoty dospělé.  

 

Všechny výše uvedené údaje komplikují volbu správného dávkování u dětí a proto, 

pokud je lék schválen pro podávání u dětí, bývá dávkování přímo uvedeno v 

příbalovém letáku přípravku (buď podle váhy, nebo věku dítěte). Pokud je potřeba 

dávku pro dítě přepočítat z dávky pro dospělého (v případě, že je to dostačující), užívá 

se raději povrch těla, než tělesná hmotnost, protože povrch těla lépe koreluje s 

bazálním metabolismem (tedy i s distribucí a metabolismem léčiv). Povrch těla dítěte 

lze odečíst z nomogramu podle výšky a hmotnosti dítěte. Pro přepočet dávky se užívá 

vzorec: 

                                                      povrch těla dítěte v m2   

           dávka pro dítě = ---------------------------------------------------- x dávka pro dospělého  

                                              povrch těla dospělého v m2 (=1,73)  

 

Pokud nejsou k dispozici přesnější informace o dítěti pro výpočet dávky podle vzorce, 

můžeme orientačně použít následující pravidlo: 

 

Tabulka č. 2 Orientační dávky léků pro dětské pacienty 

                                                                                                      [ŠUSTKOVÁ, učební materiály] 

 

 

 

Pro dítě ve věku:  Odpovídá tělesné hmotnosti:  Podíl z dávky pro dospělého:  

     asi 1 rok         asi 10 kg          ¼  

     asi 6 let        asi 20 kg          ½ 

     asi 12 let        asi 40 kg          ¾  
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2. 6. 1 Vybrané léky použité u níže uvedených stavů 

 

� Adrenalin 0,01 mg/kg (1 mg do 9 ml 1/1 fyziologického roztoku, pak = 0,1 ml = 

0,01 mg, dávku je možno za 3 – 5 min opakovat, druhá a další dávka je 

desetinásobná (= 0,1 mg/kg). 

� Amiodaron5 mg/kg tělesné hmotnosti i.v. Ampule obsahuje 150 mg. 

� Mesokain1-3 mg/kg tělesné hmotnosti i.v. Ampule obsahuje 100 mg.  

� Dormicum 0,1 mg/kg tělesné hmotnosti i.v. Ampule obsahuje 5 mg. 

                        0,3 mg/kg tělesné hmotnosti i.m. 

                        0,5 mg/kg tělesné hmotnosti rectálně 

� Succinylcholinjodid1-2 mg/kg tělesné hmotnosti i.v. Ampule obsahuje 100 mg. 

� Fentanyl 2 mg/kg tělesné hmotnosti i.v. Ampule obsahuje 100 mg. Pozor! 

Musíme měřit tlak, protože po fentanylu může klesat a pozor na dýchání. Může 

se stát, že „zapomíná“ pacient dýchat, tlumí dýchací centrum. Nejprve se dává 

půl dávky a hlídat a před manipulací druhou dávku. 

� Calypsol 1-2 mg/kg tělesné hmotnosti i.v. 

                      5-7 mg/kg tělesné hmotnosti i.m. Odtahovací lahvička – 500 mg v 10 ml. 

To je 1 ml Calypsolu obsahuje 50mg účinné látky Ketaminu, dotáhnout do 5 ml 

fyziologického roztoku (FR) = 1 ml obsahuje 10 mg Ketaminu. [ŘÍZENÉ DOKUMENTY ZZS 

KRAJE VYSOČINA] 

 

2. 7 Neodkladná resuscitace u dětí 

 

Je to soubor léčebných postupů, které na sebe navazují a slouží k zajištění kolujícího 

krevního oběhu u postižených osob náhlým selháním jedné nebo více základních 

životních funkcí (ZŽF). Jejím cílem je chránit mozek a srdce (myokard) před hypoxickým 

postižením. Neodkladnou resuscitaci rozdělujeme na základní a rozšířenou. 

Základní životní funkce jsou: vědomí, dýchání, krevní oběh. [POKORNÝ a kol., 2004] 
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Diagnostika NZO: 

Kontrola ZŽF: vědomí, dýchání, a event. kontrola krevního oběhu. 

Vědomí: oslovení, zatřesení, bolestivý podnět. 

Dýchání: Na hřbetu ruky necítíme vydechovaný vzduch postiženého, nevidíme dýchací 

pohyby hrudníku, neslyšíme vdech ani výdech postiženého.    

V případě, že je postižený v bezvědomí a nedýchá, má zastaven krevní oběh (KO), 

okamžitě zahajujeme resuscitaci a nedetekujeme pulz na krční tepně. 

 

2.7.1 Základní resuscitace 

Provádění základní neodkladné resuscitace (NR) je povinností každého člověka. Nejsou 

k ní potřeba žádné zvláštní potřeby (pouze 2 ruce). Včasné zahájení NR rozhoduje o 

prognóze postiženého. V dnešní době je kladen důraz hlavně na provádění nepřímé 

srdeční masáže. U dětí se dýchání z plic do plic nevyhýbáme, u dospělého to není 

prioritou. 

 

 

2.7.2 Rozšířená resuscitace 

Navazuje na základní NR. Cílem rozšířené NR je, po předchozí oxygenaci, obnovit 

spontánní srdeční činnost a krevní oběh. Je prováděna zdravotníky RLP/RZP, s využitím 

nejrůznějších pomůcek, přístrojů a léků. Prioritou je masáž srdce a 

elektroimpulzoterapie, následuje zajištění dýchacích cest, zajištění žilního vstupu a 

farmakoterapie. 

 

 

Kardiopulmonální resuscitace (KPR) u novorozence a kojence (základní): 

Dítě nereaguje: 

� FIRST CALL!!! - volám ZZS 

� položíme na ruku nebo pevnou podložku 

� neprovádíme záklon hlavy, jen zvedneme bradu 

� vyčistíme DÚ 
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� provedeme 5 vdechů do úst i nosu – pouze obsah dutiny ústní 

� kontrola pulsu – není hmatný – nepřímá srdeční masáž 

o uprostřed sterna, špičkami dvou prstů nebo palci po obejmutí hrudníku 

o frekvence 120/min 

o hloubka 1/3 – ½ hrudníku 

o poměr stlačení vdechy je 3:1 

 

Kardiopulmonální resuscitace u dětí nad 1 rok (základní): 

Dítě nereaguje: 

� FIRST CALL!!! - volám ZZS 

� položíme ho na pevnou podložku 

� mírný záklon hlavy 

� vyčištění dutiny ústní 

� provedeme 5 vdechů 

� kontrola pulsu – není hmatný – nepřímá srdeční masáž 

o jednou rukou, napnutá paže 

o frekvence 100/min 

o hloubka 1/3 sterna 

o poměr stlačení vdechy je 15 : 2 (event. 30:2) 

 

 

Rozšířená KPR 

� Podáme kyslík (O2), zajistíme oxygenii, pokračujeme v nepřímé srdeční masáži. 

� Zajistíme DC tracheální intubací, kterou musí provádět zkušený lékař. 

Tracheální intubace se provádí u novorozenců krátkou rovnou lžící, u dětí od 1 

roku už můžeme použít lžíci zahnutou, endotracheální rourkou (ETI) vhodné 

velikostí a zavedeme jí přes ústa. Musí při ní být správná poloha hlavy, může 

být lehký předklon, dostatečné podložení ramen. V případě použití zavaděče, je 

nutné ho po zavedení ETI vytáhnout. Kontrola polohy zavedené rourky 

poslechem přes stetoskop. Kontrola zrakem v ústech mezi zuby, fixace náplastí 

rourky ke kůži na tváři. Napojíme na ambuvak a dýcháme po celou dobu 
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transportu, ve správných objemech a frekvenci. Ventilátor neumí tak malé 

objemy. Přibližně od věku 3let, lze již ventilátor použít. 

� Dále masírujeme.  

� Provádíme monitoring srdeční akce (rytmus), vždy po 2 minutách.  V případě, že 

je na monitoru přítomen defibrilovatelný rytmus, provedeme defibrilaci. 

Použijeme multifunkční nalepovací elektrody, které nalepíme na kůži 

předozadně (zepředu v oblasti srdce a vzadu pod lopatkou). Nikdo se nesmí 

dítěte dotýkat, provedeme výboj 2-4 J/kg a okamžitě pokračujeme v masáži, po 

dobu dalších 2 min. Tento postup stále opakujeme a před 3. výbojem se podává 

adrenalin, po tomto výboji pak amiodaron. 

� Zajistíme žilní vstup. Pokud se nepodaří zajistit vstup do periferní žíly, zavedeme 

intraoseální vstup (přístup do kostní dřeně: po dezinfekci kůže provedeme 

vpich speciální jehlou do holenní kosti – tibie). Jehlu fixujeme. 

� Podáme farmakoterapii: adrenalin, amiodaron, mesokain 

� Kontrola ZŽF a monitoring. [GUIDELINES 2005, 2010] 

 

 

2.7.3 Specifika resuscitace dětského věku 

NR u dětí provádíme vždy kontrolou dutiny ústní, průchodností dýchacích cest, 

kontrolou pulsu na hlavičce na fontanele, nebo na a. femoralis (stehenní tepna) na 

stehně. 

NR zahájit vždy 2-5 vdechy.  

Záklon hlavy: u novorozenců je krk v neutrální poloze. Čím menší dítě, tím menší 

záklon, protože hrozí natažení a zúžení krkavice. [ERTLOVÁ a kol., 2008] 

 

Dýchací vak: pro novorozence max. do 750 ml, vždy s kyslíkovým rezervoárem.                                            

Maska: pro novorozence nejmenší velikost, která ještě překryje nos, ústa i špičku 

brady, vždy je lepší anatomicky tvarovaná maska, pro novorozence lze použít i 

okrouhlou. 
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Zavádění ústního vzduchovodu: u dětí nejprve konvexitou proti jazyku, potom rotace 

o 180 stupňů, jen u novorozence hned od začátku konkavitou vpřed – podél jazyka, bez 

rotace. 

Velikost a tvar lžíce laryngoskopu: u nedonošených novorozenců lžíce č. 0, u 

donošených č. 1, u novorozenců lžíce rovné. 

Způsob zavádění laryngoskopu: rovnou lžíci u novorozence pod příklopku hrtanovou, 

kterou laryngoskopem nadzvedáváme. 

Endotracheální rourka: velikost minimálně 2,5, zásadně rourky bez nafukovací 

manžety! 

Diagnostika zástavy oběhu: u novorozence má přednost poslech srdce před palpací 

tepen. 

Zahájení nepřímé masáže: u novorozenců už při bradykardii pod 60/min. 

Objem vdechu: novorozenci 20-35 ml, kojenci 40-100 ml, starší děti 150-500 ml. 

Vdechy/min: novorozenci 30, kojenci 20, starší děti 6.   

Přibližně od asi 8 let věku dítěte, provádíme KPR jako u dospělého. [ERTLOVÁ a kol., 

2008] 

 

2. 8 Dětské úrazy 

Přednemocniční neodkladná péče (PNP), které následuje po poskytnutí první pomoci je 

u poraněných velmi důležitá, protože na ní může záviset konečný efekt léčby a záleží 

na tom, jak byla poskytnuta a jaký měla efekt. [POKORNÝ a kol., 2004]    

 

Přibližně asi 50% úmrtnosti v dětském věku představuje trauma. V 70% jde o dopravní 

nehody, dítě je buď přímým účastníkem silničního provozu, vběhne do silnice, jede na 

kole nebo je jako spolujezdec v autě. Zbylou část úrazů tvoří popáleniny, pády z výšek, 

úrazy elektrickým proudem, tonutí. [RYŠAVÁ, 2004] 
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Obecné principy PNP jsou u dětí skoro stejné jako u dospělých. Ale existují odlišnosti, 

které musíme akceptovat hlavně u dětí nejnižších věkových kategorií (novorozenci, 

kojenci, batolata a předškolní věk). U dětských úrazů platí, že často chybějí podrobné 

informace o tom, jak k úrazu došlo, protože malé dítě nám informace neposkytne a 

nejsou úplné. Proto je důležité pátrat po přesném mechanismu úrazu. V případě, že má 

dítě doprovod, informace nemusí být také úplné, protože doprovod nemusí dítě 

pořádně znát a vše o něm vědět, anebo mohou být zkreslené z důvodu snahy zamlčet 

správné informace, aby nevyšla najevo pravda (týrané dítě, špatný dozor, 

nedostatečná péče). Proto je důležité, abychom předpokládali radši hrubší úrazový 

mechanismus, než je udáván. [POKORNÝ a kol., 2004]  

 

2. 8. 1 Krvácení 

Krvácení je stav, kdy krev různě rychle uniká porušenou cévní stěnou mimo krevní 

řečiště. Vždy to znamená oslabení a ohrožení organismu, které je úměrné rychlosti 

úniku krve. Při malých ztrátách krve umí tělo kompenzovat ztrátu bez závažnějších 

projevů. Podle velikosti a rychlosti ztráty krve se rozvíjí hemoragická hypotenze a 

hemoragický šok. 

Krvácení rozlišujeme: 

� Podle intenzity – malé, střední, velké. 

� Podle rychlosti krevní ztráty – náhlé, pozvolné. 

� Podle druhu – tepenné, žilní, kapilární, smíšené. 

                              . tepenné – z rány vystřikuje jasně červená krev 

                              . žilní – vytéká tmavě červená krev 

� Podle směru projevu – zevní, vnitřní, z tělesných otvorů. 
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2.8.1.2 Zevní krvácení 

Každé zevní krvácení je prakticky dobře stavitelné, neboť je známo, kde postižený 

krvácí.  

2.8.1.3 Vnitřní krvácení 

Důležité je znát mechanismus úrazu, kdy musíme počítat s vnitřním krvácením, když 

zevní známky krvácení nejsou patrné. 

Závažnost vnitřního krvácení spočívá v tom, že proud krve, není vidět. Posuzujeme ho 

podle nepřímých příznaků, které se mohou vyvíjet nenápadně, a proto se snadno 

podcení. Podle příčiny rozdělujeme vnitřní krvácení na neúrazové a úrazové. 

Neúrazové krvácení je velmi časté do dutiny břišní. Do této skupiny patří krvácení 

z jícnu, žaludku, střev, krvácení do močových cest, do mozku. Také sem můžeme 

zařadit gynekologické krvácení.  Postižení mají intenzivní bolesti v postižené oblasti.  

Úrazové krvácení je způsobené většinou úrazem s následkem krvácení do tělesných 

dutin nebo mezi vrstvy měkkých tkání. Nejzávažnější je krvácení do lebeční dutiny a 

spodiny lební, do hrudníku, do břišní dutiny, do oblasti retroperitonea, oblasti pánevní 

a masivní vrstvy svalové (hýždě, stehna).  

 

2.8.1.4 Krvácení z tělesných otvorů 

Krvácení z nosu je buď traumatické, nebo jako příznak interního onemocnění. Většinou 

není nebezpečné a lze ho zastavit běžnými postupy první pomoci. Stavíme pevným 

stiskem kořene nosu na dobu asi pěti minut a s mírně předkloněnou hlavou. Závažnější 

epistaxi je nutné ošetřit přední nebo zadní tamponádou na odborném pracovišti ORL. 

Krvácení z ucha může být drobné, kdy došlo ke zranění zevní části cizím tělesem. 

Krvácení, kdy současně  vytéká mozkomíšní mok, nebo při známkách zlomeniny báze 

lební, je závažné. Na ucho se přiloží jen sterilní obvaz a postiženého položíme na stranu 

krvácení. 

Krvácení z dutiny ústní je nebezpečné. Hlavně krvácení z jazyka, měkkého patra, 

nosohltanu. Větší krvácení může být způsobeno i vylomením zubu. Krvácení se 
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pokusíme zastavit stlačením tlakového krčního nebo lícního bodu, anebo vytvořením 

jakéhosi tlakového obvazu (mul a pacient si ho skousne). 

Krvácení z plic může být způsobeno úderem na hrudník, projevuje se vykašláváním 

nebo pliváním krve (hemoptoe). Postiženého při vědomí uložíme do polosedu nebo 

stabilizované polohy. 

Krvácení z močových cest, které je způsobeno úrazem, ošetříme přiložením sterilního 

krytí. Transportujeme na zádech s podloženýma nohama.  [ERTLOVÁ a kol., 2008] 

 

2.8.1.5 Příznaky náhlé ztráty krve a míra ohrožení organismu: 

Klinický nález se mění podle závažnosti krvácení (na množství ztracené krve) a do jisté 

míry na její příčině a stavu organismu před inzultem. Děti mají dobré kompenzační 

mechanismy, TK klesá až v závěrečné fázi. V závislosti na věku může šok u dětí vyvolat i 

relativně malé ztráty. Všeobecně ale u dětí vzhledem k naprosto odlišné velikosti a 

hmotnosti v různém věku obecná čísla neexistují. Objem krve tvoří zhruba 8% tělesné 

hmotnosti. Při ztrátě do cca 25% celkového objemu krve, lze tuto ztrátu ještě hradit 

krystaloidy, při ztrátě větší hrozí rozvoj hemoragického šoku a dalších komplikací, zde 

je třeba podat transfuzy. 

Např.: Dítě o hmotnosti 25 kg, má cca 2 l krve a při ztrátě víc než 500 ml krve, hrozí 

šokový stav, ztrátu je potřeba hradit koloidy. 

 

2.8.1.6 Odhad krevní ztráty u starších dětí 

Hrudník 500 – 1500 ml 

Břicho 500 – 1500 ml 

Pánev 1000 – 4000 ml 

Paže 200 – 800 ml 

Femur 1000 – 2000 ml 
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Bérec 500 – 1000 ml 

 

Krvácení podle závažnosti rozdělujeme do 4 skupin: 

Tabulka č. 5 Krevní ztráty u starších dětí.          

  1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 

Krev. ztráta do 750 ml 750 - 1500 ml 1500 - 2000 ml nad 2000 ml 

Puls do 100/min nad 100/min nad 120/min nad 140/min 

TK normální normální snížený snížený 

Dýchání 14 - 20/min 20 - 30/min 30 - 40/min nad 35/min 

Ztráta 

objemu 0 - 15% 15 - 30% 30 - 40% víc jak 40% 

  úzkost úzkost 

úzkost, 

zmatenost 

zmatenost, 

apatie 

                                                                                              [Adams, Harold, 1999, s. 245-246] 

 

2.8.1.7 Laická první pomoc při zevním krvácení 

Krvácející dítě posadíme nebo položíme, krvácející část těla zvedneme do výšky. 

V případě život ohrožující krvácení z velké tepny, poraněnou tepnu stiskneme prsty 

přímo v ráně, je to nejrychlejší a nejúčinnější způsob zástavy krvácení. Pokud se nám 

podaří krvácení takto zastavit, nepouštíme tepnu a voláme ZZS. 

V případě tepenného krvácení stavíme stlačením příslušného tlakového bodu. Na ránu 

přiložíme tlakový obvaz. Je tvořený ze 3 částí: 

a) Vrstva krycí – přiložíme těsně na ránu (čistá nebo sterilní). 

b) Vrstva tlaková -  měla by být savá. Je hlavní částí obvazu, musí být masivní, aby 

stlačila cévu v ráně a zastavila krvácení. Musí být dostatečně vysoká 3 – 5cm a 

pevná. 
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c) Vrstva připevňovací – obinadlo nebo trojcípý šátek, pevně stlačuje obvaz k ráně. 

Obvaz nesmí být připevněn moc volně (prosakuje krví), ani příliš silně 

(končetina je bledá, chladná, bez pulsu).  

Když se podaří krvácení zastavit, kontrolujeme, jestli obvaz neprosakuje krví. 

Poraněnou část znehybníme a voláme ZZS. V případě, že nám dítě upadá do šoku, 

zahájíme protišoková opatření. [SRNSKÝ, 2007] 

 

2.8.1.8 Odborná první pomoc při zevním krvácení 

� Na krvácení malého rozsahu přiložíme pouze obvaz. Když se tvoří v ráně 

sraženina, neodstraňujeme ji. Ránu moc nestahujeme, aby tlak obvazu nebránil 

prokrvování příslušného místa.  

� Při silném žilním krvácení zvedneme postiženou končetinu do výšky a přiložíme 

tlakový obvaz. 

� U tepenného krvácení přiložíme tlakový obvaz, stlačíme nebo zaškrtíme 

postiženou končetinu. 

� Masivní krvácení se můžeme pokusit zastavit i manuální kompresí, která se 

provádí holou rukou (prsty nebo dlaní a provedeme kompresi přímo v ráně). 

V případě přiložení tlakového obvazu, který prosakuje, můžeme použít i 

manžetu od tonometru. 

� Zaškrcení provádíme jen u tepenného krvácení, které nelze zastavit jiným 

způsobem. Musí být, ale provedeno správně, jinak bychom mohli pacientovi 

ublížit. Při nesprávném provedení dochází k městnání a krvácení zesiluje. Při 

použití nesprávných pomůcek (lanka, provázky…) dochází ke zhmoždění 

měkkých tkání a nervů. 

� Podle velikosti odhadované krevní ztráty zajistíme 1 nebo 2 žilní vstupy, a 

podáme krystaloidní event. koloidní roztoky. 

� U masivního tepenného krvácení nebo z pahýlu po amputaci se nejčastěji se 

používá pružné Esmarchovo škrtidlo, nebo manžeta tonometru, ve které ale 

musí být převýšen tlak o 20 – 50 torrů než je krevní systolický tlak. 
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� U tepenného krvácení ve stehně se doporučuje zaškrcení složeným trojcípým 

šátkem, na kterém se udělá uzel, vloží se do něj např. tyč a otáčet s ní tak 

dlouho, až krvácení ustane. Vždy musíme zaznamenat čas zaškrcení. 

� Kontrola ZŽF a monitorace (TK, P, SрO₂). 

� Podáme farmakoterapii (vazokonstringencia - Dycinone). 

� Transport na traumacentrum nebo urgentní příjem. [ERTLOVÁ a kol., 2008, 

ŘÍZENÉ DOKUMENTY ZZS KRAJE VYSOČINA] 

2.8.1.9 První pomoc při vnitřním krvácení 

Laická 

� Podezření na vnitřní krvácení posuzujeme podle zevního stavu pacienta (neklid, 

bledost, pocení, event. ztráta vědomí) a podle mechanismu úrazu. Vzhledem 

k tomu, že není v naší moci (rukama) zastavit vnitřní krvácení okamžitě voláme 

ZZS! 

� Zajistíme klid, tepelný komfort a psychologickou podporu pacienta. 

� Nepodáváme nic ústy. 

� Můžeme podložit dolní končetiny (DK). [SRNSKÝ, 2007] 

 

Odborná  

Zajistíme klid, pacienta položíme do polohy v polosedě s pokrčenými a podloženými 

dolními končetinami. Nikdy nepodáváme tekutiny ani nic jiného ústy. [ERTLOVÁ a kol., 

2008] 

� Zavedeme 2 silné žilní vstupy nebo intraoseální vstup a zahájíme doplňování 

objemu. Podáme elektrolytové roztoky (Hartmann, Ringer, fyziologický roztok). 

Úvodní bolus podáme během 10-15 minut 20ml/kg dítěte. 

� Kontrola ZŽF monitoring. 

� Transport na traumacentrum nebo urgentní příjem. [POKORNÝ 2005] 
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2. 8. 2 Zlomeniny 

2.8.2.1 Poranění hlavy 

Je u dětí velmi časté. Když je u malých dětí viditelný hematom nebo oděrky, krvácení 

z nosu nebo ucha a dítě je nápadně spavé a malátné, je nutné považovat úraz za vážný. 

Může být poraněný i mozek (komoce, kontuze, krvácení). Pokud je ještě v bezvědomí, 

nebo bylo dítě v bezvědomí, je nutné dítě hospitalizovat. [POKORNÝ a kol., 2005] 

Hloubka bezvědomí odpovídá stupni postižení mozku, event. rozvoji mozkového 

edému. U dětí narůstá otok rychleji, ale děti mají větší šanci na zhojení bez následků 

trvalého poškození. [ERTLOVÁ a kol., 2008]  

  

Laická první pomoc při úrazech mozku, hlavy 

� Když je dítě při vědomí, uložíme ho do vodorovné polohy na zádech s mírně 

podloženou hlavou.  

� Ošetříme případná poranění hlavy, nebo přidružená poranění hlavy. 

�  Dítě uklidňujeme, mluvíme na něj a tím, kontrolujeme stav vědomí. Hodnotíme 

odpovědi a případné poruchy vědomí, sdělíme lékaři.  Pokusíme se od dítěte, 

rodičů nebo svědků zjistit co se přesně stalo a jakým způsobem.  

� Zkontrolujeme zornice, puls. 

� Kontrola celého těla (jestli nemá nějaké zlomeniny, odřeniny…). Nikdy 

nepodáváme nic ústy – jídlo, léky, pití.  

� Kontrolujeme po celou dobu, než přijede ZZS. 

� Dbáme na tepelný komfort.  

� Pokud je dítě v bezvědomí, zajistíme průchodné DC, zkontrolujeme ZŽF a 

uložíme dítě do stabilizované polohy. 

� Při podezření na poranění krční páteře, uvolníme DC předsunutím dolní čelisti a 

nadzvednutím brady, nedáváme ho do stabilizované polohy. 

�  U otevřeného poranění lebky, ránu sterilně kryjeme a měkce obložíme. Při 

krvácení nebo výtoku mozkomíšního moku přiložíme na ucho nebo nos sterilní 

obvaz. Ihned voláme ZZS.  [SRNSKÝ, 2007] 
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Odborná první pomoc při úrazech mozku, hlavy 

� Při příjezdu zhodnotíme stav dítěte.  

� Zprůchodníme DC, event. zajistíme endotracheální intubací a napojíme na UPV. 

�  Zajistíme žilní vstupy, event. intraoseální vstup, podáme krystaloidní roztoky. 

�  Zajistíme drenážní polohu hlavy (30° nad podložku). 

� Intubaci provedeme za současné analgosedace (Dormicum) a podání svalových 

myorelaxancií (Succinylcholinjodid), aby nedošlo ke kašli při intubaci a tím 

zvedání nitrolebního tlaku. Během transportu doplňujeme analgosedaci.  

� Kontrola ZŽF a monitoring. 

� Transport na dětskou traumatologii – LZS. [RYŠAVÁ, 2004] 

 

2.8.2.2 Úrazy páteře 

Nejsou u dětí časté. Nebezpečné jsou úrazy krční páteře, na které je třeba myslet u 

každého poranění hlavy. V těchto případech je nutné zabezpečit krční páteř krčním 

fixačním límcem a nemanipulovat s hlavou, pokud to není nezbytně nutné. [POKORNÝ 

a kol., 2005]   

Ve věku do 9 let jsou tyto úrazy nejčastější, je zde zvýšená elasticita páteře, jsou 

volnější vazy a nedostatečně vyvinuté svaly krku a obratlů, a proto jsou více pohyblivé. 

Nejčastější postižení je v oblasti C2. Při PP stabilizujeme páteř, ale neprováníme záklon 

hlavy. [ERTLOVÁ a kol., 2008] 

 

Laická první pomoc při úrazech páteře 

� Se zraněným dítětem nepohybujeme, jen v případě, že hrozí další nebezpečí. 

V případě nutné manipulace dítěte, provádíme velmi šetrně a ve 3 – 4 

zachráncích. Nikdy nezvedáme dítě za ruce a nohy.  

� V případě nutnosti dítě transportovat, uložíme ho na tvrdou podložku a 

zajistíme proti pádu.  

� Přidružené poranění ošetříme v poloze, ve které leží, a zajistíme tepelný 

komfort. 
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� Když je dítě v bezvědomí, zajistíme dostatečný počet zachránců a otočíme dítě 

na záda, ale pozor na rotaci páteře.  

� DC uvolníme předsunutím dolní čelisti a vytažením brady, a zahájíme umělé 

dýchání. 

�  Při podezření na poranění krční páteře zajistíme její stabilitu pevným 

uchopením hlavy dítěte do svých rukou, hlavou nepohybujeme, udržujeme se 

střední poloze. Můžeme obložit hlavu a ramena pevnými, měkkými předměty.                             

[SRNSKÝ, 2007] 

 

Odborná první pomoc při úrazech páteře 

� Páteř stabilizujeme pevným límcem a vakuovou matrací. 

�  Při nutnosti provedeme intubaci, kterou prováníme v neutrální poloze a 

zajistíme odpovídající ventilaci. 

�  Zajistíme žilní vstupy, podporu oběhu krystaloidy a koloidy, analgosedace 

(Dormicum), anestezie – ne myorelaxancia. 

� Kontrola ZŽF a monitoring. 

�  Transport na dětskou traumatologii – LZS.  [RYŠAVÁ, 2004] 

 

2.8.2.3 Úrazy končetin  

Patří mezi nejčastější. Zlomená končetina musí být při imobilizaci uložena na dlaze tak, 

aby byl hmatný tep na periferii. Pokud je zlomenina při dislokaci zdeformovaná tak, že 

není puls na periferii, je možné pokusit se o nápravu, tak, že mírným tahem v podélné 

ose končetiny upravíme polohu distální části, což vede často k obnově prokrvení. 

Podáváme vždy analgetika. Pokud to není možné, nebo se rovnání nepodaří, musíme 

zaznamenat časové údaje, jak dlouho není puls na periferii. Tato poranění jsou spojená 

s velkými krevními ztrátami. [POKORNÝ a kol., 2004]   
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Laická první pomoc při úrazech končetin 

� Při poranění kloubu se nikdy nesnažíme o nápravu končetiny do přirozené 

polohy, s poraněným kloubem hýbeme co nejméně. Zabráníme dítěti stavět se 

na postižený kloub, má to vždy následek zvýšeného krvácení do kloubního 

pouzdra, otok, bolestivost a delší hojení.  

� Můžeme se pokusit o zmírnění bolestivosti a otoku chlazením postiženého 

kloubu. Znehybníme poraněný kloub, tím dosáhneme menší bolestivosti. 

Vykloubenou končetinu necháme v poloze, ve které je, nesnažíme se o nápravu 

a vypodložíme ji. 

�  Horní končetinu znehybníme zpevňujícím závěsem k tělu.  

� Dolní končetinu znehybníme dlahami, nebo svázáním obou končetin k sobě. 

� Při podezření na zlomeninu se vždy snažíme o znehybnění zlomené kosti a 

kloubu nad a pod zlomeninou. Zabráníme tak větší bolestivosti a dalším 

komplikacím. 

� Horní končetinu znehybníme ve fyziologické poloze – ohnutou v úhlu 90% před 

tělem a zavěsíme do šátkového závěsu.  

� Otevřené zlomeniny dolní končetiny znehybníme dlahami nebo jejich 

improvizací. Zastavíme krvácení. 

� U poranění pánve se pokusíme o šetrné znehybnění pánve stažením do 

přikrývky nebo prostěradla. 

� Při ošetřování otevřených zlomenin musíme dbát na sterilitu. 

�  Zajistíme protišoková opatření a tepelný komfort. [SRNSKÝ, 2007] 

 

 

Odborná první pomoc při úrazech končetin 

� Zastavíme krvácení přiložením tlakových obvazů nebo škrtidel, při tepenném 

krvácení, zajistíme žilní vstupy, pokud to jde, když ne provedeme intraoseální 

vstup. 

�  Aplikujeme analgosedaci (Fentanyl). 
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�  Imobilizujeme postiženou končetinu. Použijeme vakuovou dlahu, event. u 

mimina můžeme použít vakuovou dlahu na nohu pro dospělé. Nebo po 

analgosedaci menší dlahy. 

� Chráníme před prochladnutím.  

� Transport na dětskou chirurgii.  

� Kontrola ZŽF a monitoring. [RYŠAVÁ, 2004] 

 

U dětských úrazů v PNP platí, že musí být co nejdříve rozhodnuto, jak je úraz vážný a 

celkový stav pacienta a zda jsou důvodem k hospitalizaci. Pokud ano, rozhoduje se o 

způsobu transportu – LZS, RLP nebo RZP. Více než na rychlosti transportu, záleží na 

kvalitní PNP. [POKORNÝ a kol., 2004]  

 

2. 8. 3 Popáleniny 

Častými příčinami domácích dětských úrazů jsou opařeniny, popáleniny vznikající při 

grilování, při manipulaci s ohněm a zábavnou pyrotechnikou nebo při domovních 

požárech. 

Termické postižení způsobuje nekrózy tkání, kapilární koagulaci a postižení endotelu. 

Dochází ke ztrátám tekutin a tepla. Uvolněné mediátory (bradykinin, histamin, 

leukotrieny) mají za vinu lokální edémy a při popálení více než 10% - 15% tělesného 

povrchu (u kojenců 5% - 8%) jde o generalizovanou popáleninovou nemoc. Zvýšená 

kapilární permeabilita vede ke ztrátám tekutin, solí a bílkovin do intersticia a následuje 

hypovolemický šok. Je zde velké riziko infekčních komplikací. [MUNTAU, 2009] 

Popáleniny vznikají při působení teploty 52°C (dochází ke koagulaci bílkovin), 40% 

z nich tvoří dětští pacienti.  

Závažnost popálenin je dána věkem, vyšší je u malých dětí a starých osob. Dále 

zdravotním stavem, rozsahem, který lze orientačně zhodnotit pomocí pravidla devíti, 

hloubkou (stupněm), mechanismem vzniku, dobou expozice a lokalizací popáleniny. [ 

BYDŽOVSKÝ, 2004] 
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2.8.3.1 Rozsah popálenin 

Čím větší, tím větší problém. Rozsah odhadujeme podle % popáleného povrchu těla. U 

dospělých je to 15 – 20%, u dětí 5 – 10% a více povrchu těla. Tento rozsah způsobuje 

popáleninový šok. Příznaky popáleninového šoku jsou: hypotenze, tachykardie, neklid, 

zmatenost, šoková ledvina (snížená tvorba moči: oligurie, anurie). Dochází ke ztrátám 

krevní plazmy. Musí se hradit. 

 Vzorec pro hrazení tekutin:   

                                 3ml x hmotnost v kg popáleného x % popálenin povrchu těla 

Polovinu z této dávky musí dostat v prvních 8 hod a zbytek během 16 hod.  

1% = dlaň i s prsty postiženého, pravidlo 9. 

Tabulka č. 4 Procentuální odhad rozsahu popálených ploch povrchu u dětí. 

Část těla Dospělý Děti Kojenci Novorozenci 

Hlava 9% 14% 18% 21% 

Trup 18% 18% 18% 18% 

Záda 18% 18% 

13%+5% 

hýždě 18% 

Obě HK 18% 18% 18% 18% 

Obě DK 36% 32% 28% 28% 

Pohl. 

org. 1%       

 

Tabulka č. 5 Těžké popáleniny 

Věk  Rozsah 

0 - 2 

roky více než 5% 

3 - 10 

let 

více než 

10% 

11 - 15 

let 

více než 

15% 

dospělí 

více než 

30% 

                                                                    [NOVÁK, učební materiály, ERTLOVÁ a kol., 2008] 



 35 
 

2.8.3.2 Stupeň závažnosti 

1)Stupeň – erythém – zarudnutí, vzniká od 43°C - 60°C. Chladíme studenou 

vodou, hojí se bez problémů. 

2)Stupeň – IIa: zčervenání, puchýře, bolest, poškození povrchových vrstev, 

hojení bez jizev 

                     IIb: puchýře, bolest, anemická kůže, poškození hlubokých vrstev, 

tvorba jizev 

3)Stupeň – nekróza, příškvary, kůže je bílá, šedá, černá, necitlivá. Hojí se 

velkými jizvami. Teplo působí až do podkoží. [ERTLOVÁ a kol., 2008] 

Povrchové popálení 

Odpovídá I. stupni (zarudnutí, zduření, bolestivost) a IIa stupni (tvorba puchýřů 

s růžovou spodinou). 

Hluboké popálení 

Je hlubší popálení IIb stupně (spodina puchýřů, často stržených, je sušší, tmavě 

červená) a III. stupně (kůže je suchá, tvrdá, studená často pergamenového vzhledu, 

necitlivá na dotyk a bolest. [NOVÁK, učební materiály, ERTLOVÁ a kol., 2008] 

 

2.8.3.3 Ošetření 

Laická první pomoc u popálenin a opařenin 

� Musíme zabránit dalšímu působení tepla (odstranit z dosahu horkého 

předmětu, odnést z hořícího prostředí, svléknout oděv, sundat hodinky, 

prstýnky z popálených ploch, když je to ještě možné).  

� Snažíme se orientačně zjistit hloubku a rozsah popálenin. 

� Co nejdříve začneme popáleniny chladit. Chlazení snižuje stupeň popálení, 

bolest, působí protišokově. Chladíme 10 – 20 min. Vzniklé puchýře 

nepropichujeme, příškvary (oděv…) neodtrháváme.  

� Popáleniny nikdy nezasypáváme práškem, nemažeme mastmi. 

�  Oči, ústa, obličej vypláchneme chladnou čistou vodou.  
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� Při popálení úst a hrdla dáme dítěti pít studenou vodu po locích, nebo dáme 

cucat kostky ledu, abychom omezili bolestivosti a otoku měkkých tkání, které 

mohou způsobit udušení. 

�  U velkých těžkých popálenin začneme provádět okamžitě protišoková opatření 

a voláme ZZS. [SRNSKÝ, 2007] 

 

 Odborná první pomoc u popálenin a opařenin 

� Odstraníme zdroj tepla. 

� Snažíme se orientačně zhodnotit hloubku a rozsah popálenin. 

� Při popáleninách malého rozsahu dáme chladivé roušky a sterilně kryjeme. 

� Zajistíme žilní vstupy, podáme analgosedaci (Calypsol, Dormicum). 

� Chladivé roušky jen do 10 % povrchu těla, zbytek sterilní krytí. 

�  Zajistit tepelný komfort.  

� Při popáleninách obličeje a DC podáme inhalačně kortikoidy a v případě 

potřeby intubujeme.  

� Kontrola ZŽF a monitoring. 

� Transport na popáleninové centrum – LZS.  [RYŠAVÁ, 2004, ŘÍZENÉ 

DOKUMENTY ZZS KRAJE VYSOČINA] 

 

 

2. 8. 4 Tonutí 

Utonutí je častou příčinou smrti u dětí do 15 let. U plavců je častou příčinou utonutí 

dlouhé apnoické plavání pod vodou a také alkohol. Utonutí je setrvání pod vodou, 

nebo jinou tekutinou s následkem asfyxie a smrti. U 7% - 10% utonulých je udušení bez 

aspirace. [POKORNÝ a kol., 2005] Vlastní tonutí může probíhat jako tzv. „suché tonutí 

bez aspirace“.  Tonoucí obvykle vodu polyká, ta podráždí vstupní část hrtanu a dochází 

ke vzniku laryngospasmu, který může aspiraci vody zabránit, s kritickou dobou 10 min. 

[ERTLOVÁ a kol., 2008]                                

V 90% utonulých je aspirace vody nebo vody a zvratků. „Vlhké tonutí“ je aspirace do 

dýchacích cest a zatečení až do plicních sklípků. K aspiraci žaludečního obsahu dochází 
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asi v terminální fázi tonutí, kdy v bezvědomí z důvodu dušení dochází k masivní aspiraci 

vody, která je smíšená s regurgitovaným žaludečním obsahem. V menším počtu 

případů utonutí dochází z důvodu asfyxie z laryngospasmu a pasivním průnikem vody 

do plic. Složení vody ovlivňuje organismus tonoucího, všechny oběti jsou hypoxemické. 

U těch, kteří vodu neaspirovali, je hypoxemie závislá na délce apnoe. Kromě 

hypoxemie je u většiny pacientů po tonutí zjištěná metabolická acidóza a výrazné 

změny v hladině elektrolytů. Stavy po tonutí jsou komplikovány anoxicko-ischemickým 

poškozením mozku a dalších orgánů. Rozsah poškození závisí na úspěšnosti léčení. 

Délka asfyxie ovlivňuje rozvoj nitrolebeční hypertenze. [POKORNÝ a kol., 2004] 

Dále rozlišujeme tonutí primární a sekundární. 

K primárnímu tonutí dochází po aspiraci vody do dýchacích cest různými tekutinami 

(sladká, slaná, odpadová voda, močůvka atd.), po ponoření pod hladinu nebo i jako 

následek inhalace aerosolu, který se tvoří až do výšky 30 cm nad hladinu při prudkém 

větru a dešti. [ERTLOVÁ a kol., 2008] 

K sekundárnímu tonutí dochází při ostatních náhlých příhodách, např. při poranění 

krční páteře po skocích do vody, chladová vagová vazodilatace s následným kolapsem 

při velmi rychlém ochlazení organismu, CMP, koronární příhoda, hypoxie po fyzické 

zátěži na břehu, plicní vzduchová embolie při přetlaku v plicích. Patří sem i tzv. 

syndrom z ponoření (drowing sy), voda se většinou nedostane do všech alveolů, ale 

ovlivní vnitřní prostředí. Záleží na tom, jakou, vodu tonoucí aspiruje do plicních sklípků, 

jestli slanou (mořskou) nebo sladkou. [ERTLOVÁ a kol., 2008] 

 

2.8.4.1 Sladká a slaná voda 

Sladká voda je hypotonická, velmi rychle se vstřebá do krevního oběhu a naředí krev, 

způsobí hypervolemii, která zapříčiní přetížení srdce a jeho selhání a proniknutí vody 

do červených krvinek a jejich popraskání, způsobí hemolýzu a poklesne koncentrace 

důležitých elektrolytů (iontů). [ERTLOVÁ a kol., 2008, MUNTAU 2009] 

Slaná voda je hypertonická, nasává tekutinu z krve do plicních sklípků a tím způsobí 

plicní edém a zahustí krev a hypovolémii. [ERTLOVÁ a kol., 2008, MUNTAU 2009] 
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Pacienti, kteří tonutí přežijí, nejsou ještě úplně mimo nebezpečí. U pacientů skoro 

utonulých může vzniknout těžký plicní edém ještě po několika minutách nebo 

hodinách, který může vést k smrti i po úspěšné záchraně. [ERTLOVÁ a kol., 2008] 

 

2.8.4.2 Postižení plic 

Po tonutí jsou poruchy ventilace: tachypnoe, dyspnoe, vlhký nález v DC (chrčivé 

dýchání), cyanóza akrálních částí nebo centrální, tachykardie, studená, šedá bledá 

kůže, bezvědomí s lapavým dýcháním, apnoe, NZO. Pokud je tonoucí při vědomí - 

zmatenost, zvracení, regurgitace. Výjimečně se může objevit stridor. Aspirace většího 

množství sladké vody poškozuje povrchové napětí plicních alveolů.  Voda se rychle 

vstřebává do krevního oběhu a následuje vznik nepoměru mezi ventilací, perfúzí a 

alveolárního kolapsu, hemodiluce a hemolýzy. V závislosti na množství aspirované vody 

vzniká různě závažná hyperkalémie, hyponatrémie a hypochlorémie. Slaná voda 

zůstává v alveolech a prostupuje z intravaskulárního prostoru do plic. Když je většina 

plicního surfaktantu poškozená nebo zničená, i přesto může být zbylý surfaktant 

funkční. Často dochází k pravo-levému zkratu. Při tonutí ve sladké i slané vodě se rozvíjí 

plicní edém vlivem zvýšené kapilární prostupnosti a plicní poddajnost se snižuje. 

Nekardiogenní plicní edém se může vyvinout do 48 – 72 hod. po tonutí. Při aspiraci 

slané vody vzniká různě závažná hemokoncentrace, hypovolémie, hypernatrémie a 

hypoproteinémie. [POKORNÝ a kol., 2004] 

 

2.8.4.3 Postižení kardiovaskulární 

Nejčastější je bradykardie, která je spojená s výraznou vazokonstrikcí. Mohou se 

objevit jako odpověď na hypoxémii a acidózu. Hypotermie a hyperkatecholaminémie 

zvyšují cévní napětí a mohou ovlivňovat látkovou přeměnu. U tonutí ve slané vodě, 

bychom očekávali hypovolémii, po tonutí ve sladké vodě hypervolémii se zvětšeným 

cirkulujícím objemem. V klinické praxi ovšem zjišťujeme, že tonoucí oběti málo kdy 

nadechnou takové množství vody, které by působilo změny v krevním objemu. 

Většinou nacházíme hypovolémii. Při monitoraci srdce zjišťujeme různé poruchy rytmu 
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a další změny. Např. A-V disociaci, komorovou tachykardii až fibrilaci, rozšíření 

intervalu P-R, elevaci S-T, absenci vln P. [POKORNÝ a kol., 2004] 

 

2.8.4.4 Poruchy elektrolytové rovnováhy 

Po tonutí ve slané vodě můžeme čekat zvýšené plazmatické hodnoty sodíku a chloridů 

(mořská voda obsahuje 509 mmol/l sodíku). U tonutí ve sladké vodě měříme nízké 

hodnoty. Těžké poruchy elektrolytové rovnováhy nejsou běžné a nejsou určující pro 

přežití. Hyperkalémie je spojená s metabolickou acidózou a akutní ledvinovou 

nedostatečností. Hyperkalémie z hemolýzy po absorpci velkého množství sladké vody 

nebývá stavem bezprostředně ohrožující život. Po tonutí ve slané vodě mohou být 

zvýšeny hodnoty magnézia. [POKORNÝ a kol., 2004] 

 

2.8.4.5 Poruchy tělesné teploty 

Hypotermie by mohla hrát důležitou roli pro životně důležité orgány před hypoxicko-

ischemickým poškozením. Výraznější hypotermie může snížit spotřebu kyslíku až o 

30%. Při poklesu tělesné teploty (TT) pod 35°C nastává porucha vědomí, při poklesu TT 

na 33°C dochází k bezvědomí. Při TT 30°C může vzniknout komorová fibrilace až 

asystolie, která nereaguje na elektroimpulzoterapii. Komplikuje také neodkladnou 

resuscitaci. U pacientů po tonutí musíme zabránit dalším ztrátám tepla a v co nejkratší 

době obnovit a stabilizovat jeho TT. Ztráty TT u dětí při hypotermii jsou rychlejší, 

z důvodu menšího množství tělesného tuku. Zástava oběhu při hluboké hypotermii 

nesmí být důvodem k přerušení nebo ukončení KPR. [POKORNÝ a kol., 2004] 

 

2.8.4.6 Neurologické  poškození 

Ischemické poškození mozku vzniká po dlouhodobé asfyxii a hypoxémii. Může se 

vyvinout i mozkový edém s následnou intrakraniální hypertenzí. Pacienti, kteří jsou 

vytaženi z vody, a bylo jim poskytnuto umělé dýchání z plic do plic, by mohli být 

schopni komunikace, ale nejedná se o stabilní stav. Rychle se mění neurologickým, 
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plicním a hemodynamickým nálezem. Po tonutí je velmi nutné požít skórovací schéma 

Glasgow Coma Scale (GCS). [POKORNÝ a kol., 2004] 

 

2.8.4.7 Ošetření 

 Laická první pomoc při tonutí 

� Dítě co nejrychleji vytáhneme z vody, dáme do polohy s mírně skloněnou horní 

polovinou těla a hlavu otočíme ke straně, kdyby dítě začalo zvracet, aby 

nedošlo k aspiraci (vdechnutí) zvratků a vody do DC. Může se stát, že voda 

z velkých DC začne vytékat.  

� Zkontrolujeme průchodnost DC, životně důležité funkce ZŽF (puls, dýchání), 

když je třeba zahájíme resuscitaci.  

� Když má dítě ZŽF v pořádku, nebo jsou obnoveny po úspěšné resuscitaci, 

uložíme ho do stabilizované polohy a dále kontrolujeme dýchání a srdeční 

činnost.  

� Z dítěte svlékneme mokrý oděv a zajistíme tepelný komfort (přikryjeme dekou, 

suchý oděv…), abychom zabránili dalším ztrátám tepla.  

� Při záchraně větších dětí v přírodě, je dobré mít u sebe pevný předmět, aby se 

mohlo zachytit. Vždy musíme dbát na svoji bezpečnost.  

� Připlaveme k tonoucímu zezadu, otočíme ho na záda, uchopíme podhmatem za 

bradu a pokusíme se ho dostat z vody ven.  

� Ke všem dětem, které se topily, i když jsou dobře ošetřené, a dojde k rychlému 

zotavení, voláme ZZS, vzhledem k možným komplikacím. [SRNSKÝ, 2007] 

 

 

Odborná první pomoc při tonutí 

Při úrazech ve vodě musíme myslet na poranění krční páteře. Při vyprošťování z vody 

musí být poloha na zádech, hlavu je nutné udržovat v neutrální poloze (bez flexe a 

extenze). Uvolnění DC se musí provést bez záklonu hlavy. Přežití po tonutí záleží na 

včasnoti a kvalitě první pomoci na místě nehody: 
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� Při NZO a bezvědomí zahájíme neodkladnou resuscitaci, musíme se přesvědčit, 

jestli nedošlo k aspiraci bahna (tonutí v mělkých rybnících), písku, zvratků, 

jiných nečistot, které musíme odstranit odsátím. Co nejdříve zahájíme umělé 

dýchání z plic do plic nebo pomocí ručního dýchacího přístroje. Při zástavě 

oběhu provádíme zevní srdeční masáž. U pacientů, kteří hypoventilují, mají 

známky dechové nedostatečnosti, hypoxie, cyanózy, s poruchami vědomí a 

plicním nálezem, okamžitě provedeme intubaci trachey a zahájíme UPV se 

100% kyslíkem a přetlakem na konci výdechu PEEP. Musíme brát v úvahu 

poranění páteře, na břehu okamžitě stabilizujeme krční páteř.  

� Při tonutí ve sladké vodě neztrácíme čas odsáváním vody. Okamžitě 

zabezpečíme nitrožilní vstup kanylou a podáme udržovací infuzi Ringeru. 

� Při tonutí se slané vodě podáme plasmaexpandéry. 

� Při spolykání většího množství tekutiny zavedeme žaludeční sondu. 

� Pacienti, kteří nabili vědomí po úspěšné resuscitaci, nejsou moc schopni 

komunikovat. Musíme brát na vědomí, že může nastat rychlý rozvoj těžkého 

plicního edému během několika minut až hodin. 

� Při stabilizaci ZŽF dbáme na to, aby pacient neztrácel tělesné teplo a o obnovu 

tepelné homeostázy. Srdeční arytmie se při úpravě TT na 36°C většinou upraví. 

� Kontrolujeme ZŽF, monitorace (TK, P, SрO₂). 

� Transportujeme na urgentní příjem. [ERTLOVÁ a kol., 2008] 
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3 Kazuistiky 

3. 1. Kazuistika č. 1 

Dne 2. 4. 20011 byla nahlášena výzva v bytě – úraz, krvácení z úst, dívka je 5 dní po 

propuštění z nemocnice po výkonu tonsilektomie (7 let). Při vědomí, poslána posádka 

RLP. 

Při příjezdu RLP podle matky zakopla a upadla na zem a začala krvácet. 

 

Laická první pomoc 

Matka dívku posadila na židli do předklonu s otevřenými ústy a nechala krev volně 

vytékat do umyvadélka. Dívka je neklidná, bojí se a pláče. 

 

Odborná první pomoc 

Při příjezdu RLP pacientka orientována, při vědomí, spolupracuje, byla klidná, již 

nekrvácela. Posádka vyšetřila pacientku a zhodnotila stav: podle odhadu lékaře ztratila 

cca 100 ml krve. Dýchání slyšitelné, v celém rozsahu, eupnoe. Tepová frekvence (TF) 

120/min, tlak krve TK 100/60, SрO₂ 96%. D – 16/min.  AS pravidelná, pulz na periferii 

hmatný. Zajistili jsme i.v. vstup, kanylou (průsvit 18 G), pro doplnění cirkulujícího 

objemu, vzhledem k tomu, že lze předpokládat opětovné krvácení a ztrátu krve. Na 

základě tohoto podán Fyziologický roztok (100ml, i.v.). Zornice izo, foto +/+, HK a DK 

bez otoků, skelet pevný, bez patol. nálezu, čití a hybnost končetin symetrická; nauzea a 

zvracení 0. Na bolesti si pacientka nestěžovala. Břicho měkké, prohmatné, bez patol. 

změn. Bez febrilie. Na základě tohoto vyšetření vyloučena komoce mozku, či další 

poranění (způsobená pádem). 

Transport na odborné pracoviště ORL (v polosedě), beze změn. 

Dg.: sups. krvácení (po provedené tonsilektomii) 

 

Předání bez komplikací, stav beze změn. Dne 3. 4. 2011 dívka přeložena na ARO kvůli 

zhoršení stavu – dívku vyšetřovali na ORL pracovišti, kde zkolabovala. Vzhledem 

k náhlé zástavě oběhu, okamžitě byla zahájena KPCR, kterou prováděli lékaři  ORL, ARO 

a pediatři. Kanylu nebylo možné použít (aktuálně nebyla používána) nezdařilo se zajistit 

nový i. v. vstup, není možnost zavedení intraoseálního vstupu, proto opět volána RLP, 



 43 
 

která přijela v 7.55 hod. Lékař RLP zajistil 2x intraoseální vstup – pravá tibie a levý 

femur, a zde aplikován krystaloidní roztok (Ringer, 500ml, i.o.) k doplnění objemu, a 

následně se podařilo obnovit krevní oběh – D – 13/min, spont., TK 90/60, Sp02 98 %, P 

70/min. Lékař z RLP doprovodil s ostatními kolegy dívku na ARO (možnost opětovné 

zástavy kr. oběhu a možnost ventilace) a odjel.  

 

Bylo nutné provést revizi po tonsilektomii, proto téhož dne volána opět RLP na 

sekundární transport dívky z ARO na vyšší pracoviště. ORL centrální sály vzdálené 29 

km, odkud vyjíždí též posádka RLP. Při příjezdu na pracoviště podané hlášení:  

Dívka ve voze RLP opět začala masivně krvácet, došlo k aspiraci, zástavě dechu a 

oběhu. Ihned zahájena resuscitace, která trvala 60 min. Zajištěny dýchací cesty, OTI 

4,5, ŘD – frekvence 24/min, režim IPPV (režim s pozitivním přetlakem při výdechu 4 l) 

PEEP. Zdroj krvácení z lůžka po tonsilektomii, nyní krvácí i přes provizorní tamponádu. 

Během transportu byl podán krystaloidní roztok, Ringer 500 ml i.o. k doplnění 

cirkulujícího objemu krve; dále koloidní roztok, Gelaspan 150 ml (rovněž doplnění 

objemu krve – nejvíce se podobá plazmě), dále podán vzhledem k nízkému tlaku 

Noradrenalin 2 ampule ve FR, 100 ml, kontinuálně (zvýšení tlaku krve). 

Pacientka monitorována, řízeně ventilovaná, režimem IPPV, včetně PEEP, hypotermie 

32°C (řízená hypotermie po KPR), voskově bledá, aktivní krvácení z úst i nosu, 

anizokorie, fotoreakce není, dýchání nedostatečné, poslechově symetrické, s hrubými 

chropy, chrčí, oběh nestabilní, puls na a. radialis nitkovitý, kapilární návrat není, na EKG 

sinusová tachykardie, břicho pod úrovní měkké, 2x i.o. vstupy, funkční pouze na levém 

femuru, proto ještě punkce vena jugularis externa.  

 

V nemocnici dostala 2x erymasu 480 ml, 1 plasma 260 ml, Haemacel 500 ml (masivním 

krvácením dochází k velkým ztrátám krve, proto podány tyto roztoky, které jsou určeny 

k doplnění objemu krve). Všechny podány i.o. Dívka předána v nezměněném stavu na 

operační sály. 

Poté hospitalizace na dětském JIPu. 

 

Masivní krvácení z lůžka po tonsilektomii. 
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I přes veškerou snahu lékařů pacientka nereaguje na léčbu ani farmakoterapii. Pro 

masivní a neztišitelné krvácení z lůžka po tonsilektomii zemřela po 4 dnech na JIPu. 

 

3. 2 Kazuistika č. 2 

Dne 15. 3. 2011 byla nahlášena tísňová výzva na silnici – úraz (chlapec 2 roky). 

V bezvědomí, poslána posádka RV. 

Laická první pomoc 

Otec žádnou první pomoc nezahájil. 

Odborná první pomoc 

Při příjezdu posádky RV a vyšetření pacienta lékařem, volána okamžitě LZS. Otec uvádí, 

že na procházce v lese byl chlapec zavalen uvolněnou kládou. Chlapec leží v kufru auta, 

nápadně bledý, na pravém boku, nekomunikuje, nepláče, tichý, bradypnoe, cca 8/min., 

dýchání nepravidelné, bez distančních fenoménů, podle sdělení otce nezmodral, 

zvracel, nekomunikoval.  

Pacient celkově vyšetřen, pro zjištění celkového stavu: anizokorie cca P 4, L 3mm, 

fotoreakce zachovalá, na bolest chabě naznačuje obranné reakce HK. Pulsace periferně 

0, na aa. carotides slabě. 

GCS 5 (otevření očí 1 – nereaguje, slovní odpověď 1 – žádná, motorika 3 – abnormální 

reflexe), srdeční rytmus – sinusový, TK nezměřen, SF 75/min., SрO₂ 76%, DF 8/min. 

Ihned zajištěna C – páteř límcem, pravděpodobné poranění v této oblasti (vzato na 

vědomí mechanismus úrazu). Pacient přeložen do vozu RLP a zahajujeme KPR. 

Ambuing obličejovou maskou (o objemu zhruba 150-200 ml a frekvence 100/min) + O₂ 

(4 l/min), bez komplikací, ventilace účinná, vzestup SрO₂ na 96%, periferie chladné, 

centrální oběh ano – zajištěn tepelný komfort. Příprava na intubaci, AS zachovaná, TK 

neměřitelný, OTI, ET kanyla 5.0 s obsturační manžetou, hladce, zcela bez komplikací 

(bez farmak). Dále probíhala ventilace UPV v příslušných objemech a frekvenci. 
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DÚ v přehledném dosahu bez poranění a patologického obsahu, 16 cm in, obě plíce 

rozvinuté, dýchání slyšitelné v celém rozsahu, vpravo výrazné vlhké chrůpky, nic 

neodsáváme z DC- kontuze plic vpravo, vlevo dýchání alveolární, čisté. 

Kapnometr kolem 5.0 kPa se daří držet (používá se pro měření hodnot pCO₂), který 

musíme znát při resuscitaci. Po OTI vzestup SF na hodnoty cca kolem 130/min, TK 

90/60, jinak dýchání a reaktivita beze změn, pokus 1x o žilní vstup v levé kubitě (pro 

aplikaci farmak a doplnění cirkulujícího objemu, avšak neúspěšně, proto zajištěn 

intraoseální vstup BIG lege artis, pravá tibie (je bez zjevných poranění), aspirace 

minimální, aplikace zcela volně, infuze kape (chlorid sodný 0,9 %). Hmotnost pacienta 

asi 15 kg: analgosedace Dormicum 1,5 mg (sedativum, jako součást analgosedace, má 

amnestické účinky – ztráta paměti na proběhlý zákrok, využívá se právě u dětí), 

Fentanyl 25 mcgr i. o. (na bolest vzhledem k charakteru poranění), pro pokles TK 

přerušen a nasazen Noradrenalin (na zvýšení tlaku krve). 

Druhé měření: pro zjištění zda se stav mění a zda reaguje na farmakoterapii, nebo 

naopak, jestli se stav nezhoršuje: GCS 3 (otevření očí 1 – nereaguje, slovní odpověď 1 – 

žádná, motorika 1 – nereaguje), srdeční rytmus – sinusový, TK 60/40, SF 130/min, SрO₂ 

96%, DF 10/min. 

Po několika minutách dochází opět k zástavě oběhu, proto opět zahájena KPR. 

Kraniotrauma s hlubokým bezvědomím (koma), velká ztráta krve – nad 500 ml, kontuze 

plic. 

Pacient nereaguje na KPR, doplňování objemu ani na farmakoterapii a bohužel zemřel 

během KPR na místě. 

 

3. 3 Kazuistika č. 3 

Dne 11. 4. 2011 nahlášena tísňová výzva v bytě – bezvědomí, tonutí ve vaně (chlapec 2 

roky). Bezvědomí, tonutí poslána posádka RLP. 
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Laická první pomoc 

Matka první pomoc nezahájila. 

Odborná první pomoc 

Kolem 13. hod. nalezen matkou ve vaně bez známek života. Jak dlouho byl ve vaně, 

nikdo neví, jedná se o sociálně slabší rodinu, mají 5 dalších dětí různého věku. Chlapce 

zjevně nikdo nehlídal.  

Obj.: na místě posádka RLP provádí zevní srdeční masáž, ventilace ambuvakem, 

protože pacient nedýchá a nemá pulz. Dítě je vytažené na chodbě před bytem, kde je 

celkově vyšetřen jeho stav: bezvědomí, bez AS, nedýchá, zornice široké, bez reakce, 

cyanóza aker, sliznic. Známky zranění nejsou zjevné. Je připojen na monitor, který 

zobrazuje asystolii a proto pokračujeme v resuscitaci. Pacient nedýchá, proto jsou 

zajištěny dýchací cesty laryngálním tubusem, plíce s vlhkým poslechem, odsáto trochu 

tekutiny a též zvratků. Plíce dýchají symetricky. IV flexila 2x para, použit intraoseální 

vstup na levé tibii, pro farmakoterapii. Podán postupně Adrenalin (jako srdeční terapie, 

podává se při KPR při asystolii) celkem 3 mg ředěný do 10 ml aqua. Pacientův stav se 

nemění, proto pokračujeme v zevní srdeční masáži a ventilace ambuvakem průběžně. 

Temofólie. Na monitoru trvá asystolie, zornice dále široké, KPCR neúspěšná, ukončena 

po 50 minutách. Exitus letalis. Náhodné utonutí. Pacient nereagoval na KPR ani na 

farmakoterapii a vzhledem k mechanismu úrazu došlo ke smrti.  Předán na patologii, 

volána Policie ČR, sociální pracovnice na místě. 

GCS 3 (otevření očí 1 – nereaguje, slovní odpověď 1 – žádná, motorika 1 – nereaguje), 

srdeční rytmus – asystolie, TK neměřitelný, SF 0, SрO₂ 0, DF 0. 

3.4 Kazuistika č. 4 

Dne 18. 6. 2011 byla nahlášena tísňová výzva v bytě – úraz, tržná rána na hlavě (dívka 

18 let). Při vědomí, poslána posádka RZP. 

Při příjezdu RZP podle svědků zakopla a upadla na zem, uhodila se o roh kuchyňské 

linky do hlavy, v bezvědomí nebyla.  
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Laická první pomoc 

Dívce byla poskytnuta první pomoc svou kamarádkou, která jí na ráně na hlavě držela 

ručník, protože krvácela a položila ji do stabilizované polohy. Dívka si na situaci 

pamatuje. 

Odborná první pomoc 

Pacientka celkově vyšetřena: při vědomí, orientovaná, spolupracuje, ebrieta, 

nezvracela, nauzea není, tržná rána ve vlasové části hlavy.  

Pacientka dále vyšetřena, pro zjištění rozsahu zranění: 

Hlava - trauma ne, bulby střední postavení, zornice izokorické, fotoreakce ano, nos 

deformace ne, sekrece ne, uši sekrece ne, jazyk plazí středem. 

Krk – pulsace aa. carotides hmatná, náplň krčních žil nezvětšená. 

Hrudník – symetrický, stabilní, trauma ne, dušnost ne, akce srdeční pravidelná. 

Břicho – trauma ne, tuhost ne, bolestivost ne, peristaltika ano. 

Páteř – trauma ne, bolestivost ne, citlivost HK ano, hybnost HK ano, citlivost DK ano, 

hybnost DK ano. 

Pánev – stabilní ano, bolestivá ne. 

Horní končetiny – trauma ne, bolestivost ne, otoky ne. 

Dolní končetiny – trauma ne, bolestivost ne, otoky ne. 

Neurologické vyšetření – lateralizace (přesun, přemístění ke straně) ne, křeče ne. 

GCS – 15 (otevření očí 4, slovní odpověď 5, motorika 6), TK 120/80, Srdeční frekvence 

(SF) 125/min., SрO₂ 98%, dýchací frekvence (DF) 13/min, glykémie 7,2. 

Th: Toaleta a sterilní krytí rány na hlavě. Susp.: otřes mozku.  

Dg: Tržná rána ve vlasové části hlavy. 
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Pacientka transportována na chirurgickou ambulanci, transport bez komplikací, 

v polosedě. 

 

3.5 Kazuistika č. 5 

Dne 14. 1. 2012 nahlášena tísňová výzva v terénu – úraz DK na sjezdovce (chlapec 12 

let). Při vědomí, vyslána posádka RZP. 

Při lyžování na sjezdovce se mu zvrátila lyže směrem nahoru, ucítil prudkou bolest 

v bérci.  

Laická první pomoc 

Chlapec dostal první pomoc od rodičů, sundali mu kalhoty, aby se podívali, co má 

chlapec s nohou, udělali provizorní dlahu, zajistili tepelný komfort a dopravili ze 

sjezdovky na parkoviště. Chlapec je plačtivý, neklidný. 

Odborná první pomoc 

Při příjezdu RZP při vědomí, orientovaný, do hlavy se neuhodil, bolestivost pravé dolní 

končetiny (PDK) v oblasti bérce, citlivost prstů a pohyblivost zachována.  

Pacient celkově vyšetřen, abychom zjistili rozsah zranění, event. další přidružené 

zranění: 

Hlava – trauma ne, bulby střední postavení, zornice izokorické, fotoreakce ano, nos 

deformace ne, sekrece ne, uši sekrece ne, jazyk poranění ne, plazí středem. 

Krk – pulsace aa. carotides  hmatná, náplň krčních žil nezvětšená. 

Hrudník – symetrický, stabilní, trauma ne, dušnost ne, akce srdeční pravidelná. 

Břicho – trauma ne, tuhost ne, bolestivost ne, peristaltika ano. 

Páteř – trauma ne, bolestivost ne, citlivost HK ano, hybnost HK ano, citlivost DK ano, 

hybnost DK ano. 

Pánev – stabilní ano, bolestivá ne. 
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Horní končetiny – trauma ne, bolestivost ne, otoky ne.  

Dolní končetiny – trauma ano bérec vpravo, bolestivost ano bérec vpravo, otoky ne. 

Neurologické vyšetření – lateralizace ne, křeče ne. 

GCS – 15 (otevření očí 4, slovní odpověď 5, motorika 6), TK 120/80, SF 78/min., SрO₂ 

98%, DF 12/min., lehká bolest. 

Th: Ošetření zlomeniny dolní končetiny vakuovou dlahou bez medikace a odvoz na 

příslušné oddělení do nemocnice. Susp. fraktura DK. 

Dg: zlomenina jiných částí bérce. 

Pacient transportován na chirurgickou ambulanci, vleže na zádech, bez komplikací. 

 

3. 6 Kazuistika č. 6 

Dne 6. 1. 2012 nahlášena tísňová výzva ve veřejné místnosti – úraz kotníku (chlapec 17 

let). Při vědomí, vyslána posádka RLP. 

Při příjezdu posádka zjistila příčinu úrazu a vyšetřila celkový stav pacienta. Chlapec 

sdělil, že na florbale při běhu na bránu zakopl a pravou nohu vytočil v kotníku vně a 

spadl na zem, udává bolest kotníku, citlivost je zachována, hybnost s mírnou bolestí, na 

situaci si pamatuje, v bezvědomí nebyl, nezvracel, jiné zranění ani bolest nemá. 

Hlava – trauma ne, bulby střední postavení, zornice izokorické, fotoreakce ano, nos 

deformace ne, sekrece ne, uši sekrece ne, jazyk bez poranění, plazí středem. 

Krk – pulsace aa. carotides hmatná, náplň krčních žil nezvětšená.  

Hrudník – symetrický, stabilní, trauma ne, dušnost ne, akce srdeční pravidelná – 

hypertenze. 

Břicho – trauma ne, tuhost ne, bolestivost ne, peristaltika ano.  

Páteř – trauma ne, bolestivost ne, citlivost HK ano, hybnost ano, citlivost DK ano, 

hybnost ano. 
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Pánev – stabilní ano, bolestivá ne. 

Horní končetiny – trauma ne, bolestivost ne, otoky ne. 

Dolní končetiny – trauma ano, bolestivost ano, otoky ne. 

Neurologické vyšetření – lateralizace ne, křeče ne. 

GCS 15 (otevření očí 4, slovní odpověď 5, motorika 6), srdeční rytmus – sinusový, TK 

160/100, SF 115/min., SрO₂ 98%, DF 12/min., těžší bolest. 

Th: Vzhledem k lokalizované bolesti a mechanismu pádu a s přihlédnutím na stav DK 

byla přiložena vakuová dlaha, bez medikace. Susp. distorze kotníku. 

Dg: Podvrtnutí a natažení kotníku. 

Pacient transportován na chirurgickou ambulanci, ve Fowlerově poloze (polosed), bez 

komplikací. 

 

3. 7 Analýza kazuistik 

Použila jsem několik kazuistik, kde jsem právě uvedla rozdíl v laické a odborné pomoci. 

Ale i přesto bych se k nim nyní chtěla vrátit a „doplnit“ drobnosti v odborné pomoci. 

 

V případě kazuistik č. 1 – 3 k odborné pomoci není co dodat. I přes usilovnou snahu 

lékařů a záchranářů tyto případy nedopadly dobře a skončily úmrtím. 

Ke kazuistice č. 4 také nemám žádné připomínky, myslím, že záchranáři udělali vše, co 

bylo potřeba. 

 

U případu č. 5 si, ale myslím, že tento chlapec by si zasloužil analgosedaci. PDK byla 

fixovaná pouze vakuovou dlahou. Já bych zavedla periferní vstup intravenozní kanylou 

a aplikovala fentanyl dle váhy. První dávku ještě před manipulací na místě a druhou 

dávku před příjezdem do nemocnice (opět manipulace, RTG). Mezitím by kapal např. 

fyziologický roztok. 
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U poslední kazuistiky, kterou popisuji bych také ráda doplnila malé poznatky. Kotník byl 

také fixován pouze vakuovou dlahou. Opět bych zavedla periferní vstup intravenozní 

kanylou a podala fentanyl, opět dle váhy. A se stejným postupem jako u předchozí 

kazuistiky. 

 

Oba dva případy jsou totiž velmi bolestivé a proto je třeba bolest tlumit, proto bych 

podala fentanyl. 
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4 Diskuze 

Tématem mé absolventské práce je poskytování první pomoci u dětských pacientů 

v PNP. Toto téma je velmi obsáhlé, proto jsem se rozhodla popsat pouze 

traumatologickou část, a to úrazy. Snažila jsem se přiblížit rozdíl v laické a odborné 

první pomoci, které uvádím na příkladech (NR, krvácení, zlomeniny, popáleniny a 

tonutí). V neposlední řadě, mě toto téma zajímá i jako matku malých dětí. 

 

Spoustu lékařů a záchranářů se těchto výjezdů „obává“. Je to odůvodněno menším 

počtem výjezdů k dětským pacientům. V PNP jsou „omezené“ možnosti vyšetření a 

ošetření než v nemocniční péči. 

 

Jsem toho názoru, že v odborné literatuře a učebních osnovách se o této problematice 

moc nedočteme a nedovíme. Cílem mé práce je přiblížit tyto poznatky a postupy 

budoucím studentům záchranářství, ale je určena i laikům (rodičům, učitelům aj.) 

Myslela jsem si, že k uvedenému tématu, bude hodně podkladů, ale např. o krvácení 

jsem toho v knihách moc nesehnala. Proto jsem se rozhodla shánět informace u lékařů 

na ZZS, pediatričky mých dětí a ve škole od vyučujících. 

 

U kazuistik jsem narazila na neochotu a nepochopení. Po velké námaze jsem pár 

příkladů kazuistik sehnala. Mrzí mě, že některé končí tragicky.  

 

Velkým přínosem pro mě také byla moje praxe na ZZS, získané informace jsem použila 

pro doplnění mé práce. 
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Závěr 

Jak jsem se už zmínila v předešlých kapitolách, ve své práci jsem se zabývala rozdílem 

v laické a odborné pomoci u dětí. 

 

V teoretické části jsem uvedla rozdělení dětského věku a jejich charakteristiku. Dále 

anatomické a fyziologické odlišnosti, vyšetření, ošetření, psychologický přístup a 

farmakologické zvláštnosti. KPR jsem rozdělila na základní a rozšířenou a uvedla její 

specifika. Potom přecházím na dětské úrazy, kde popisuji jejich charakteristiku a 

ošetření laikem a poté odbornou péčí ZZS. 

 

Praktickou část tvoří kazuistiky, ve kterých poukazuji na tento rozdíl. Myslím si, že u 

některých kazuistik by si pacienti zasloužili i trochu lepší ošetření. O tomto problému 

jsem se zmínila v analýze kazuistik své práce. 

 

Doufám, že se mi podařilo objasnit tuto problematiku a dodržet své cíle.  
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Zusammenfassung 

Das Thema meiner Abschlussarbeit ist „Erste-Hilfe-Leistung bei Kinderpatienten“. Weil 

dieses Thema sehr unfangreich ist, widme ich mich vor allem an Kinderunfälle und 

Ertrinken. Die Unfälle passieren überall, d. h. in der Schule, zu Hause, bei Kinderspiel 

(drauβen) und bei Verkehrsunfällen (Fuβgänger, Radler und Mitreisende). Edenfals bei 

Ertrinken, nicht nur bei Baden in Grünen sondern auch zu Hause im Gartenteichen 

oder Schwimmbecken, sowie bei Wintersporte (Schlittschuhlaufen). 

 

Im ersten Teil beschreibe ich die Erste Hilfe und ihre einteilung. Es gibt sentliche 

Unterschiede zwischen der Laien Hilfe und Profesionalen. Auch die Laien solten diese 

Hilfe im Gefahr auch können. Man braucht keine besondere Hilfsmittel, es genügen 

uns, unsere Hände und verstandt. In der vorliegende konzertriere ich mich Notruf zu 

benutzen und den Rettungsdienst anzurufen. Unterschiede Abweichungen in 

Anatomie in Bezug Kinder und Farmakologie, Psychologie, Glasgow Coma Scale. 

 

Im zweiten Teil meiner Arbeit befasse ich mich mit den möglichsten Riesen beim 

baden (Symptome im Süs- und Salzwasser, Beschädigung der Lungen, des Herzes und 

des Gehirns). Mit diesen Fählen kann man auch Ertrinken.  

Man unterschiedet mehrere Arten von Frakturen (einfachen, koplizierten, offenen und 

geschlosenen). Am häufigsten begegnet man Arm und Hand, Bein-, Rippen und 

Schädelbruchen. Ich bescheftige mich mit dem Behandlung den Frakturen, mit der 

Einstehlung und Imobilisierung, unter besondere Beachtung Blutungen (z. B. 

Muskelblutung, verschiedene Blutungarten: Arterien-, Venen- Blutung, Blutschtilen. Zu 

den häufigsten Unfälle bei Kleinkindern gehören Verbrennungen (Feuer oder Strom). 

Für die Behandlung von Verbrennung sind Umfang und Stufen entscheidet. Beim 

Verbrennungsschock ist Zufuhr Flüssigkeiten Analgesie und Schmerzmittelgabe 

wichtig. 

 

In der praktischen Teil der Arbeit führe ich sechs Kazuistiken an. In diesen Fall 

beschreibe ich: einen Unfall mit Blutung, das rollende Holzblok auf das Kind, die Unfall 

von der Betrunkenheit. Auf die Entrinkenheit und zwei Falle mit der Brechung der 
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Füβe. Mein Beschtreben war die ausarbeitung zwischen Unterschiedene Erste Hilfe 

von den Laien und Profesionalarbeit von Kinderpatienten und daran erfüllen meine 

Ziele der Arbeit. 

 

Schlüsselwörter – unverzügliche, dringliche Reanimation, Anatomie des Kinderkörpers, 

Unfallgefahr bei Kinder, Spezifika der Kinderpharmakologie, die häufigsten Frakturen 

im Kinderalter, Erste-Hilfe-leistung von Laien und Profesioneler Erste Hilfe, 

Verbrennungsschock 
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Seznam příloh 

Příloha č. 1 – Hodnocení stavu vědomí Glasgow Coma Scale [ERTLOVÁ a kol., 2008, s. 

318]      

 

 

Přílohy 

Příloha č. 1 Hodnocení stavu vědomí Glasgow Coma Scale. 

 

GCS kojenec dítě body 

otevírání očí spontánní spontánní 4 

  na oslovení na oslovení 3 

  na bolest na bolest 2 

  bez odpovědi bez odpovědi 1 

slovní odpověď brumlá, žvatlá orientovaná 5 

  dráždivý pláč zmatená 4 

  pláč na bolest dezorientovaná 3 

  sténá na bolest nesrozumitelná 2 

  bez odpovědi bez odpovědi 1 

motorická odpověď spontánní, účelná vyhoví výzvě 6 

  úhyb před dotykem 

cílená reakce na 

bolest 
5 

  úhyb před bolestí úhyb před bolestí 4 

  dekortikační reakce flexe na bolest 3 

  decerebrační reakce extenze na bolest 2 

  bez odpovědi bez odpovědi 1 

                                                                                    [ERTLOVÁ a kol., 2008, s. 318]      
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Úvod 
 
Každé náhlé zhoršení zdravotního stavu dítěte znamená nepřirozenou situaci a stres 

nejen pro dítě samotné, ale i pro všechny ostatní, kteří jsou v blízkosti dítěte, tedy 

hlavně rodiče. Nastupuje zděšení či přímo panika, při které není rodič většinou 

schopen účelně reagovat a poskytnout pomoc. Poté přijíždí na místo záchranář, pro 

kterého je výjezd k nemocnému či zraněnému dítěti také velkým stresorem. Musí na 

místě nejen vyšetřit a ošetřit dítě, ale k tomu ještě zklidnit a informovat rodiče, a sám 

musí alespoň navenek zůstat klidný a rozhodný.  

 

Ke své práci jsem si zvolila téma „Poskytování první pomoci u dětských pacientů“, se 

zaměřením na traumatologickou část úrazů. Vzhledem k tomu, že toto téma je velmi 

rozsáhlé, vybrala jsem z úrazových stavů jen některé. Svou práci bych ráda věnovala 

budoucím studentům záchranářství. 

 

V teoretické části práce nejprve rozdělím dětský věk a zároveň s tím zdůrazním typické 

úrazy pro danou věkovou skupinu. Zaměřím se na zvláštnosti dětské anatomie a 

fyziologie, která se odlišuje od anatomie a fyziologie dospělých osob. Dále popíši 

vyšetření a správné ošetření dítěte s důrazem na psychologický přístup. Seznámím 

čtenáře s léky, které se nejčastěji používají ve mnou vybraných urgentních stavech. 

V další části práce se již věnuji jednotlivým vybraným úrazovým stavům. V prvé řadě se 

zabývám neodkladnou resuscitací u dětí, dále krvácení a jeho zástavě, zlomeninám, 

popáleninám a tonutí. U každého stavu, kromě základních informací o příčinách a 

projevech, se zaměřuji na ošetření, které by mělo být poskytnuto v rámci laické první 

pomoci a hned následuje popis ošetření odborného, poskytovaného posádkami 

záchranné služby.  V praktické části práce jsem zpracovala několik kazuistik. 

 

Informace jsem čerpala z dostupné literatury, internetu a pobytu na záchranné službě 

v rámci praktických stáží.   
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1 Cíle absolventské práce 

1.1 Hlavní cíl 

� Cílem mé absolventské práce je vytvořit ucelený pohled u vybraných 

traumatologických stavů.  

 

1.2 Dílčí cíle 

� Popis laické a odborné první pomoci u dětí. 

� Zpracovat kazuistiky z výjezdů posádek ZZS k dětským pacientům. 
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2 Teoretická část práce 

2. 1 Rozdělení dětského věku 

Novorozenecké období – toto období je časově omezeno ode dne narození do 28. dne 

života, prvních 7 dní označujeme jako časný novorozenecký věk. V tomto období 

probíhá adaptace novorozence na dané podmínky. Adaptace v sobě zahrnuje změny 

oběhové, dechové, trávicí, schopnost udržení tělesné teploty, iontové a vodní 

rovnováhy. Pokud je novorozenec rizikový (nedonošený, nízká porodní hmotnost, 

přítomnost vrozených vývojových vad) je tato adaptace snížená. Podle Volfové je 

novorozenecké období spojeno s vyšší úmrtností, která tvoří téměř 70 – 80%. V tomto 

období se tvoří úzký vztah mezi matkou a dítětem.  

Kojenecké období – od 28. dne po porodu do 1. roku života. Pro toto období je 

charakteristický rychlý tělesný a duševní vývoj. Tento růst vyžaduje vhodné složení 

potravy, což zajišťuje nejlépe kojení. Umělá výživa zatěžuje trávicí systém, a vzhledem 

k osídlení nevhodnými bakteriemi vede k rozvoji infekcí a alergií v pozdějším věku. 

V tomto období také dozrává nervový systém a rozvíjí se motorika. Dítě začíná rozumět 

řeči a vyslovovat jednotlivé slabiky i slova.  

Batolecí věk – od dovršení 1. roku života do konce 3. roku života. V tomto období se 

růst dítěte zpomaluje. Největší pokrok v tomto období zaznamenává řeč a myšlení. 

Dítě se začíná učit základním hygienickým návykům. Je obratné, dobře stojí, chodí či 

běhá a snaží se poznávat své okolí.  

Předškolní období – zahrnuje 4., 5. a 6. rok života. Růst stále pokračuje, motorika je 

jemnější a obratnější. Rozvíjí se psychika a řeč dítěte, zvyšuje se slovní zásoba. Rozvíjí 

se smysl pro kolektiv. Začíná se projevovat jeho osobnost a nadání.  

Školní období – zahrnuje období od 6. roku věku do 15 – 16 let. V druhé polovině 

tohoto období nastupuje puberta. V tomto období dochází ke zrychlení růstu a začínají 

se vyvíjet sekundární pohlavní znaky. Dochází také ke změnám citové oblasti a psychice 

dospívajících.  



 8 
 

Období adolescence trvá do 19 let života. Jedinec se mění psychicky i fyzicky, snaží se 

osamostatnit a zbavit rodičovské autority. Důležitá je v tomto období rodičovská 

podpora, neboť jedinec má sice vzhled dospělého, ale neuvědomuje si často důsledky 

svého chování a jednání. [VOLF, VOLFOVÁ, 2003] 

 

2. 1. 1 Onemocnění typická pro jednotlivé věkové skupiny 

Dle Ertlové u dětí ve věku do 6 let jsou typická onemocnění dýchacího systému 

(nezralost imunitního systému, snížená odolnost k infekčním onemocněním). V tomto 

období se také objevují febrilní a epileptické křeče. 

Otravy v předškolním věku bývají většinou náhodné, pokud se objeví v období 

adolescentním, jde většinou o demonstrační nebo sebevražedné otravy. 

V batolecím období jsou dost časté opařeniny. Ostatní úrazy jsou nejčastější v období 

od 8-10 let. Úrazy mají různý charakter. Dost často se jedná o dopravní nehody, kdy 

děti mají úraz jako chodci či jezdci na kolech, nebo jako spolucestující v automobilech. 

V této věkové skupině další příčinou úrazů je tonutí a dušení z různých příčin. 

V období adolescence narůstá skupina dětí užívajících drogy, nejen příležitostně, ale je 

zde i skupina dětí na drogách závislých. [ERTLOVÁ a kol., 2008] 
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2. 2 Anatomické a fyziologické odlišnosti 

2.2.1 Dýchací systém 

Anatomické odlišnosti:  

Malé děti mají úzké nosní průduchy, relativně velký jazyk, neúplnou osifikaci tvrdého 

patra, měkké patro je uložené nízko, larynx je oproti dospělým uložen výše vzhledem 

ke krční páteři (u novorozenců a kojenců proti C3 – C4, u dospělých C5 – C6), epiglotis 

je úzká a měkká, nejužším místem dýchacích cest je oblast v subglotickém prostoru 

(těsně pod hlasovými vazy) v místě prstenčité chrupavky. Trachea a bronchy mají 

měkké nevyzrálé chrupavky, množství plicních sklípků při narození není definitivní, 

plíce zraje s věkem, počet plicních sklípků narůstá a tím se zvětšuje plocha pro výměnu 

plynů. Stěna hrudníku je elastická a uložení žeber je vodorovné. [ERTLOVÁ a kol., 2008] 

Fyziologické odlišnosti 

Regulace dýchání je závislá na zralosti dechového centra a zejména na hladině kyslíku a 

kysličníku uhličitého v krvi. Je třeba si uvědomit depresi dýchání v důsledku hypoxie, 

ale i při nadbytečném přívodu kyslíku může dojít rovněž k poklesu dechové frekvence a 

dechového objemu.  Vzhledem k velké látkové výměně mají děti vyšší spotřebu kyslíku, 

a to 2 – 3 násobek oproti dospělým. S tím souvisí i vyšší tvorba a výdej kysličníku 

uhličitého se současnou vyšší dechovou frekvencí. Malé děti mají převahu bráničního 

typu dýcháni, proto mají zvýšený meteorismus a následný vysoký stav bránice tvoří 

dítěti dechové potíže. Výměna krevních plynů je u malých dětí omezena jednak nižším 

počtem plicních sklípků a dále širší stěnou mezi plicním sklípkem a plicní kapilárou. 

[ERTLOVÁ a kol., 2008] 
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2.2.2 Srdce a krevní oběh 

Fyziologické odlišnosti 

V prvních hodinách života probíhá náročná přestavba fetálního typu krevního oběhu na 

tzv. postnatální až dospělý typ. Během těhotenství plíce nevykonávají svoji základní 

životní funkci což je výměna krevních plynů. Tuto funkci přebírá placenta. Po porodu, 

kdy dojde k přerušení pupečníkové šňůry a dítě se rozdýchá, dojde k „otevření“ plic a 

následně se zvýší množství kyslíku v krvi. Potom se uzavřou krevní spojky, které během 

těhotenství odváděly krev mimo plíce, a současně byl snížený průtok levou komorou. 

Protože levá komora nebyla během těhotenství zatěžována, je málo vyvinutá, má malý 

tepový objem. Proto má novorozenec vyšší srdeční frekvenci (zvýšené nároky na oběh 

a dodávku kyslíku kompenzuje zvýšenou srdeční frekvencí). Malé děti mají větší objem 

krve v přepočtu na tělesnou hmotnost. Tento objem je však relativní, poněvadž děti 

jsou při ztrátách krve nebo tekutin (průjmy, zvracení) náchylní k rychle se rozvíjející 

hypovolémii. [ERTLOVÁ a kol., 2008] 
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Tabulka č. 1 Přehled fyziologických funkcí u jednotlivých věkových skupin dítěte 

Srdeční frekvence - fyziologické hodnoty 

Věková skupina HR  

Novorozenci 120 - 180  

1 rok 100 - 130  

2 roky 90 - 120  

4 roky 80 - 110  

› 8 let 70 - 110  

Krevní tlak - fyziologické hodnoty  

Věková skupina SY/DI dolní hranice SY/DI horní hranice 

1 - 5 let 80/50 110/80 

5 - 7 let 80/50 120/80 

7 - 10 let 90/55 130/85 

10 - 12 let 95/55 135/85 

12 - 14 let 95/60 140/90 

Dechová frekvence - fyziologické hodnoty  

Věková skupina Dechová frekvence RR/min 

Novorozenci 30 - 50  

6 měsíců 20 - 40  

1 - 2 roky 20 - 30  

2 - 6 let 15 - 25  

› 6 let 13 - 20  

                                                                                                      [ERTLOVÁ a kol., 2008, s. 115] 
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2.2.3 Centrální nervový systém 

Fyziologické odlišnosti 

Po porodu dochází k dozrávání CNS a myelinizaci periferních nervů. Proto se 

novorozenec a kojenec chová poněkud odlišně i od vyšších věkových skupin dětí. Při 

podráždění je zvýšeně dráždivý, má sklon k hypertonu až ke křečím. Má nezralou 

termoregulaci, proto se rychle může podchladit, ale i přehřát (závisí na okolní teplotě). 

Novorozenci a nezralé děti si vytváří teplo tzv. netřesavou tvorbou tepla, kdy dochází 

ke spalování tukových zásob. Nezralé a hypotrofické děti mají zásobu tuku 

nedostatečnou, a proto péče o tělesnou teplotu vyvstává u nich při ošetřovatelské péči 

do popředí. Naopak starší kojenci a batolata mají sklon k hypertermii a následnému 

vzniku febrilních křečí. [ZEMANOVÁ, 2005] 

 

2.2.4 Metabolismus 

Detoxikační funkce jater dozrává v 10. – 12. týdnu života dítěte. Do té doby mají léky 

podané u novorozenců (oproti starším dětem), často delší poločas rozpadu. Nezralost 

jater u nich také projevuje nízkými koncentracemi produktů hepatické syntézy, jako je 

albumin. Nízká hladina albuminu vede k nízkému počtu bílkovinných vazeb s mnohými 

léky, což ve svém důsledku ovlivňuje farmakokinetiku a farmakodynamiku. 

Ledviny u novorozenců mají nižší glomerulární filtraci a koncentrační schopnost ledvin 

je také snížena, přebytečné množství vody může vést k velkým ztrátám sodíku. 

Ledvinné funkce dozrávají okolo 2. roku života. [RYŠAVÁ, 2004] 

 

2.2.5 Imunitní systém 

S buněčnou imunitou, kterou zajišťují T-lymfocyty, se novorozenec již rodí. Protilátky – 

vlastní imunoblobuliny si kojenec začíná tvořit až okolo 6. měsíce života. Do té doby je 

chráněn protilátkami, které prošli do jeho organismu placentou v těhotenství, a dále 

protilátkami které jsou obsaženy v mateřském mléce. [VOLF, VOLFOVÁ, 2003] 
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2. 3 Vyšetření dítěte 

Vyšetření dítěte má spoustu úskalí. Při vyšetření dítěte je třeba brát v úvahu 

psychomotorický vývoj dítěte, je to tzv. „vyšetření bez anamnézy“. Jinak komunikuje, 

ve většině případů nemluví, nebo jen okrajově. Pozorujeme spíše řeč těla. Neumí říct, 

co ho bolí, kde a jak. K vyšetření menších dětí je vhodné si vzít nějakou hračku např. 

medvídka a zeptat se, aby ukázalo, kde to bolí medvídka. 

 

Základem správného vyšetření dítěte je správná anamnéza, kterou získáme nejlépe od 

rodičů či svědků na místě události. Musíme si uvědomit i případnou disimulaci 

v chování či zatajení faktů, zejména pokud jde o otravy, drogovou závislost či některé 

úrazy. Samotné fyzikální vyšetření dítěte se neliší od vyšetření dospělého. V terénu se 

nejprve zaměřujeme na vyšetření základních životních funkcí (vědomí, dýchání, krevní 

oběh). Ke kontrole vědomí použijeme škálovací stupnici Glasgow Coma Scale, 

modifikovanou pro dětský věk (viz. příloha č. 1). Pomocí fyzikálních vyšetření (pohled, 

poslech, pohmat, poklep) dítě vyšetříme „od hlavy až k patě“, včetně zornic. Dále si 

změříme pomocí přístrojové techniky hodnoty pulsu, saturace periferní krve kyslíkem, 

počet dechů, krevní tlak, tělesnou teplotu, event. glykémii a EKG. 

 

V nemocnici následují laboratorní vyšetření a vyšetření pomocí zobrazovacích a 

funkčních vyšetřovacích metod (ultrasonografie, endoskopie, výpočetní tomografie). 

[SLEZÁKOVÁ a kol., 2007] 

 

Pokud na dítěti najdeme starší podlitiny, pohmožděniny, bodové popáleniny (od 

cigaret), mnohočetné zlomeniny s pochybným vysvětlením mechanismu vzniku, nebo 

těžký neurologický nález bez logického vysvětlení (shaking syndrom), musíme myslet i 

na možnost týrání dítěte. [ERTLOVÁ a kol., 2008] 

K vyšetřování dítěte musíme přistupovat velmi trpělivě, snažíme se dítě uklidnit, a 

pokud je to možné, je důležité, aby byl přítomen alespoň jeden z rodičů. Při vyšetření si 

všímáme také velikosti dítěte, snažíme se získat od rodičů údaje o výšce a váze dítěte. 

Někdy je nutné před vyšetřením a ošetřením dítě zklidnit medikamentózně (aplikace 

léků ústy nebo konečníkem). 

 



 14 
 

2. 4 Zásady při ošetřování dítěte 

K ošetření dítěte přistupujeme podle jeho aktuálního zdravotního stavu. Snažíme se o 

trpělivý přístup, zklidnění a vysvětlení postupu, který bude následovat. Snažíme se o 

šetrné provádění jakýkoliv zákroků. Pokud provádíme zákroky invazivní (kanylace 

periferní žíly), je nutné dítě vždy fixovat tak, abychom nemuseli zákrok zbytečně 

opakovat. Dále je nutné dbát: 

� na udržení tělesné teploty 

� při potřebě aplikace léků se řídíme tělesnou hmotností. Dle velikosti 

terapeutické dávky léky ředíme, aby nedošlo k jejich předávkování 

� i. v. linku zajišťujeme kanylou na periferii, u kojenců je možno užít venózní 

vstup na hlavičce. Centrální vstupy u menších dětí v terénu neprovádíme, je 

bezpečnější zajistit intraoseální vstup (nejčastěji volíme místo vpichu do tibie) 

� k intubaci dítěte volíme odpovídající instrumentárium. Pozor na techniku volby, 

při respirační tísni na zánětlivém podkladě zásadně děti nerelaxujeme, volíme 

intubaci při zachované spontánní dechové aktivitě s topickou anestézií vchodu 

do hrtanu. Intubované děti neponecháváme na spontánní ventilaci, dle povahy 

onemocnění volíme podpůrnou, nejlépe řízenou ventilaci s nastaveným 

pozitivním přetlakem ve výdechu 

� kyslíkovou terapii podáváme za současného sledování saturace hemoglobinu 

kyslíkem 

� odsávání z dýchacích cest provádíme šetrně, odpovídajícími velikostmi 

odsávacích cévek, za monitorování srdeční frekvence a sledování saturace 

hemoglobinu kyslíkem 

� krevní ztráty a tekutiny hradíme náhradními roztoky, při větších krevních 

ztrátách volíme plazmaexpandéry, katecholaminy podáváme po předchozí 

objemové náhradě [ERTLOVÁ a kol., 2008] 
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2. 5 Psychologický přístup 

Již výše jsem uvedla, že trpělivost, šetrnost a komunikace jsou důležité vlastnosti při 

ošetřování dítěte. Zároveň i kontakt mezi rodinou a dítětem je nezbytností. Je třeba 

matce dát možnost doprovodu dítěte i v PNP dokud to možnosti dovolují. Platí to i při 

transportu. Zde jsem vybrala některé vypjaté situace, při kterých se děti dostávají do 

stresu. 

Kojenci jsou ve stresu, když jsou odtrženy od matky a střídají se okolo nich neznámí 

lidé. Jejich obranou je vzteklost, která často komplikuje potřebné výkony. Udržení 

kontaktu dítěte a matky je důležité z etického hlediska, ale i léčebným opatřením.  

Předškolním dětem vadí to, že jsou upoutány na lůžko nebo mají omezený pohyb 

(dlahy, sádry…), mají velký strach z bolesti. Nemají abstraktní myšlení a neznají úzkost, 

a proto víc trpí strachem ze situací, které neznají.  

V časném školním věku mají děti strach a úzkost z nemoci a obavy, že jsou opuštěny a 

zapomenuty.  

U adolescentů přichází stud z nahoty, ze ztráty tělesné integrity a intelektu. Velkým 

omylem je, že si lidé myslí čím menší dítě, tím lépe snáší bolest. [POKORNÝ a kol., 

2004] 

 

2. 6 Farmakoterapie u dětí 

U novorozenců a dětí nacházíme odlišnosti ve všech fyziologických procesech, které 

ovlivňují osud a účinek léků v organismu a mnohé vlastnosti se navíc v průběhu dětství 

výrazně mění. Farmakodynamické rozdíly u dětí se mohou projevit třeba zvýšenou 

citlivostí receptorů a transdukčních systémů (zejména v CNS) k některým lékům, což 

může vést až ke kontraindikacím léčiv do určitého věku dítěte nebo do dospělosti nebo 

k úpravě dávkování (např. objevuje se zvýšený útlum dechového centra po podání 

morfinu = což vede ke kontraindikaci morfinu do 1 roku života), snížení prahu pro vznik 

křečí po antihistaminicích (proto je nutno snížit dávkování). 
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Může se objevit hyperreaktivita po sedativech a hypnotikách (jedná se o paradoxní 

reakci) = látky, které u dospělých působí tlumivě a protikřečově, u dětí mohou naopak 

vyvolat neklid, nespavost, případně křeče. Paradoxně tlumivě mohou působit u dětí 

naopak některá psychostimulancia (= látky, působící budivě na mozek), který je u 

dospělých určen k léčbě nadměrné spavosti = narkolepsie, se užívá ke zklidnění u 

hyperkinetického syndromu u dětí.  

 

Specificky dětská je také velmi závažná (může být až smrtelná, naštěstí vzácná) 

nežádoucí reakce po salycilátech (např. kyselina acetylsalicylová v Acylpyrinu), která se 

může vyskytnout zejména po podání u virových horečnatých onemocnění (tzv. Reyův 

syndrom), proto jsou v těchto případech salicyláty kontraindikovány a je vhodné užít 

jiné léky ze stejné indikační skupiny (např. ibuprofen). U dětí také není vhodné 

podávání léků, které zpomalují a zastavují růst (např. statiny, dlouhodobě kortikoidy). 

 

K největším změnám farmakokinetiky dochází v období fyziologických změn, jako je 

předčasné narození, narození a puberta. V těchto obdobích se setkáváme s největší 

variabilitou u téhož pacienta i mezi jednotlivými pacienty, bezpečnost i účinnost 

farmakoterapie zde bývá kritická, mnohdy je nutné monitorování hladin (zejména u 

léčiv s nízkým terapeutickým indexem). Ve srovnání s dospělými (50 – 60%) je u 

novorozenců větší obsah vody v těle (70 – 75%), u nedonošených je to až 85%, podíl 

mimobuněčné vody je také vyšší (40% proti 20% u dospělého). U léků rozpustných ve 

vodě se tak výrazně zvyšuje distribuční objem (např. aminoglykosidy). U donošených 

novorozenců je asi 15% tuku z celkové tělesné hmotnosti, u nedonošených jen 1%, což 

zvyšuje účinnost i toxicitu lipofilních látek, které se hromadí v tukové tkáni. Zejména v 

prvních dnech po narození je výrazně snížen jaterní metabolismus, např. oxidační 

procesy jsou o 50 – 70% nižší, některé konjugační reakce jsou srovnatelné s úrovní 

dospělých až 3. – 4. rok života. Jaterní i ledvinná clearance je u novorozenců (zejména 

nedonošených) výrazně snížená. Pro řadu léků platí, že během prvního roku života se 

clearance nestejnoměrně variabilně zvyšuje, až zhruba v 1 roce dosáhne hodnot 

dospělých. Především jaterní clearance pak u starších dětí dále stoupá, až převýší 

hodnoty dospělých, proto je někdy třeba zvolit dávkování vyšší než u dospělých (v 
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přepočtu na kg hmotnosti). V pubertě (dříve u dívek než u chlapců) se clearance začne 

opět snižovat na hodnoty dospělé.  

 

Všechny výše uvedené údaje komplikují volbu správného dávkování u dětí a proto, 

pokud je lék schválen pro podávání u dětí, bývá dávkování přímo uvedeno v 

příbalovém letáku přípravku (buď podle váhy, nebo věku dítěte). Pokud je potřeba 

dávku pro dítě přepočítat z dávky pro dospělého (v případě, že je to dostačující), užívá 

se raději povrch těla, než tělesná hmotnost, protože povrch těla lépe koreluje s 

bazálním metabolismem (tedy i s distribucí a metabolismem léčiv). Povrch těla dítěte 

lze odečíst z nomogramu podle výšky a hmotnosti dítěte. Pro přepočet dávky se užívá 

vzorec: 

                                                      povrch těla dítěte v m2   

           dávka pro dítě = ---------------------------------------------------- x dávka pro dospělého  

                                              povrch těla dospělého v m2 (=1,73)  

 

Pokud nejsou k dispozici přesnější informace o dítěti pro výpočet dávky podle vzorce, 

můžeme orientačně použít následující pravidlo: 

 

Tabulka č. 2 Orientační dávky léků pro dětské pacienty 

                                                                                                      [ŠUSTKOVÁ, učební materiály] 

 

 

 

Pro dítě ve věku:  Odpovídá tělesné hmotnosti:  Podíl z dávky pro dospělého:  

     asi 1 rok         asi 10 kg          ¼  

     asi 6 let        asi 20 kg          ½ 

     asi 12 let        asi 40 kg          ¾  
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2. 6. 1 Vybrané léky použité u níže uvedených stavů 

 

� Adrenalin 0,01 mg/kg (1 mg do 9 ml 1/1 fyziologického roztoku, pak = 0,1 ml = 

0,01 mg, dávku je možno za 3 – 5 min opakovat, druhá a další dávka je 

desetinásobná (= 0,1 mg/kg). 

� Amiodaron5 mg/kg tělesné hmotnosti i.v. Ampule obsahuje 150 mg. 

� Mesokain1-3 mg/kg tělesné hmotnosti i.v. Ampule obsahuje 100 mg.  

� Dormicum 0,1 mg/kg tělesné hmotnosti i.v. Ampule obsahuje 5 mg. 

                        0,3 mg/kg tělesné hmotnosti i.m. 

                        0,5 mg/kg tělesné hmotnosti rectálně 

� Succinylcholinjodid1-2 mg/kg tělesné hmotnosti i.v. Ampule obsahuje 100 mg. 

� Fentanyl 2 mg/kg tělesné hmotnosti i.v. Ampule obsahuje 100 mg. Pozor! 

Musíme měřit tlak, protože po fentanylu může klesat a pozor na dýchání. Může 

se stát, že „zapomíná“ pacient dýchat, tlumí dýchací centrum. Nejprve se dává 

půl dávky a hlídat a před manipulací druhou dávku. 

� Calypsol 1-2 mg/kg tělesné hmotnosti i.v. 

                      5-7 mg/kg tělesné hmotnosti i.m. Odtahovací lahvička – 500 mg v 10 ml. 

To je 1 ml Calypsolu obsahuje 50mg účinné látky Ketaminu, dotáhnout do 5 ml 

fyziologického roztoku (FR) = 1 ml obsahuje 10 mg Ketaminu. [ŘÍZENÉ DOKUMENTY ZZS 

KRAJE VYSOČINA] 

 

2. 7 Neodkladná resuscitace u dětí 

 

Je to soubor léčebných postupů, které na sebe navazují a slouží k zajištění kolujícího 

krevního oběhu u postižených osob náhlým selháním jedné nebo více základních 

životních funkcí (ZŽF). Jejím cílem je chránit mozek a srdce (myokard) před hypoxickým 

postižením. Neodkladnou resuscitaci rozdělujeme na základní a rozšířenou. 

Základní životní funkce jsou: vědomí, dýchání, krevní oběh. [POKORNÝ a kol., 2004] 
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Diagnostika NZO: 

Kontrola ZŽF: vědomí, dýchání, a event. kontrola krevního oběhu. 

Vědomí: oslovení, zatřesení, bolestivý podnět. 

Dýchání: Na hřbetu ruky necítíme vydechovaný vzduch postiženého, nevidíme dýchací 

pohyby hrudníku, neslyšíme vdech ani výdech postiženého.    

V případě, že je postižený v bezvědomí a nedýchá, má zastaven krevní oběh (KO), 

okamžitě zahajujeme resuscitaci a nedetekujeme pulz na krční tepně. 

 

2.7.1 Základní resuscitace 

Provádění základní neodkladné resuscitace (NR) je povinností každého člověka. Nejsou 

k ní potřeba žádné zvláštní potřeby (pouze 2 ruce). Včasné zahájení NR rozhoduje o 

prognóze postiženého. V dnešní době je kladen důraz hlavně na provádění nepřímé 

srdeční masáže. U dětí se dýchání z plic do plic nevyhýbáme, u dospělého to není 

prioritou. 

 

 

2.7.2 Rozšířená resuscitace 

Navazuje na základní NR. Cílem rozšířené NR je, po předchozí oxygenaci, obnovit 

spontánní srdeční činnost a krevní oběh. Je prováděna zdravotníky RLP/RZP, s využitím 

nejrůznějších pomůcek, přístrojů a léků. Prioritou je masáž srdce a 

elektroimpulzoterapie, následuje zajištění dýchacích cest, zajištění žilního vstupu a 

farmakoterapie. 

 

 

Kardiopulmonální resuscitace (KPR) u novorozence a kojence (základní): 

Dítě nereaguje: 

� FIRST CALL!!! - volám ZZS 

� položíme na ruku nebo pevnou podložku 

� neprovádíme záklon hlavy, jen zvedneme bradu 

� vyčistíme DÚ 
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� provedeme 5 vdechů do úst i nosu – pouze obsah dutiny ústní 

� kontrola pulsu – není hmatný – nepřímá srdeční masáž 

o uprostřed sterna, špičkami dvou prstů nebo palci po obejmutí hrudníku 

o frekvence 120/min 

o hloubka 1/3 – ½ hrudníku 

o poměr stlačení vdechy je 3:1 

 

Kardiopulmonální resuscitace u dětí nad 1 rok (základní): 

Dítě nereaguje: 

� FIRST CALL!!! - volám ZZS 

� položíme ho na pevnou podložku 

� mírný záklon hlavy 

� vyčištění dutiny ústní 

� provedeme 5 vdechů 

� kontrola pulsu – není hmatný – nepřímá srdeční masáž 

o jednou rukou, napnutá paže 

o frekvence 100/min 

o hloubka 1/3 sterna 

o poměr stlačení vdechy je 15 : 2 (event. 30:2) 

 

 

Rozšířená KPR 

� Podáme kyslík (O2), zajistíme oxygenii, pokračujeme v nepřímé srdeční masáži. 

� Zajistíme DC tracheální intubací, kterou musí provádět zkušený lékař. 

Tracheální intubace se provádí u novorozenců krátkou rovnou lžící, u dětí od 1 

roku už můžeme použít lžíci zahnutou, endotracheální rourkou (ETI) vhodné 

velikostí a zavedeme jí přes ústa. Musí při ní být správná poloha hlavy, může 

být lehký předklon, dostatečné podložení ramen. V případě použití zavaděče, je 

nutné ho po zavedení ETI vytáhnout. Kontrola polohy zavedené rourky 

poslechem přes stetoskop. Kontrola zrakem v ústech mezi zuby, fixace náplastí 

rourky ke kůži na tváři. Napojíme na ambuvak a dýcháme po celou dobu 
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transportu, ve správných objemech a frekvenci. Ventilátor neumí tak malé 

objemy. Přibližně od věku 3let, lze již ventilátor použít. 

� Dále masírujeme.  

� Provádíme monitoring srdeční akce (rytmus), vždy po 2 minutách.  V případě, že 

je na monitoru přítomen defibrilovatelný rytmus, provedeme defibrilaci. 

Použijeme multifunkční nalepovací elektrody, které nalepíme na kůži 

předozadně (zepředu v oblasti srdce a vzadu pod lopatkou). Nikdo se nesmí 

dítěte dotýkat, provedeme výboj 2-4 J/kg a okamžitě pokračujeme v masáži, po 

dobu dalších 2 min. Tento postup stále opakujeme a před 3. výbojem se podává 

adrenalin, po tomto výboji pak amiodaron. 

� Zajistíme žilní vstup. Pokud se nepodaří zajistit vstup do periferní žíly, zavedeme 

intraoseální vstup (přístup do kostní dřeně: po dezinfekci kůže provedeme 

vpich speciální jehlou do holenní kosti – tibie). Jehlu fixujeme. 

� Podáme farmakoterapii: adrenalin, amiodaron, mesokain 

� Kontrola ZŽF a monitoring. [GUIDELINES 2005, 2010] 

 

 

2.7.3 Specifika resuscitace dětského věku 

NR u dětí provádíme vždy kontrolou dutiny ústní, průchodností dýchacích cest, 

kontrolou pulsu na hlavičce na fontanele, nebo na a. femoralis (stehenní tepna) na 

stehně. 

NR zahájit vždy 2-5 vdechy.  

Záklon hlavy: u novorozenců je krk v neutrální poloze. Čím menší dítě, tím menší 

záklon, protože hrozí natažení a zúžení krkavice. [ERTLOVÁ a kol., 2008] 

 

Dýchací vak: pro novorozence max. do 750 ml, vždy s kyslíkovým rezervoárem.                                                                                                          

Maska: pro novorozence nejmenší velikost, která ještě překryje nos, ústa i špičku 

brady, vždy je lepší anatomicky tvarovaná maska, pro novorozence lze použít i 

okrouhlou. 
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Zavádění ústního vzduchovodu: u dětí nejprve konvexitou proti jazyku, potom rotace 

o 180 stupňů, jen u novorozence hned od začátku konkavitou vpřed – podél jazyka, bez 

rotace. 

Velikost a tvar lžíce laryngoskopu: u nedonošených novorozenců lžíce č. 0, u 

donošených č. 1, u novorozenců lžíce rovné. 

Způsob zavádění laryngoskopu: rovnou lžíci u novorozence pod příklopku hrtanovou, 

kterou laryngoskopem nadzvedáváme. 

Endotracheální rourka: velikost minimálně 2,5, zásadně rourky bez nafukovací 

manžety! 

Diagnostika zástavy oběhu: u novorozence má přednost poslech srdce před palpací 

tepen. 

Zahájení nepřímé masáže: u novorozenců už při bradykardii pod 60/min. 

Objem vdechu: novorozenci 20-35 ml, kojenci 40-100 ml, starší děti 150-500 ml. 

Vdechy/min: novorozenci 30, kojenci 20, starší děti 6.   

Přibližně od asi 8 let věku dítěte, provádíme KPR jako u dospělého. [ERTLOVÁ a kol., 

2008] 

 

2. 8 Dětské úrazy 

Přednemocniční neodkladná péče (PNP), které následuje po poskytnutí první pomoci je 

u poraněných velmi důležitá, protože na ní může záviset konečný efekt léčby a záleží 

na tom, jak byla poskytnuta a jaký měla efekt. [POKORNÝ a kol., 2004]    

 

Přibližně asi 50% úmrtnosti v dětském věku představuje trauma. V 70% jde o dopravní 

nehody, dítě je buď přímým účastníkem silničního provozu, vběhne do silnice, jede na 

kole nebo je jako spolujezdec v autě. Zbylou část úrazů tvoří popáleniny, pády z výšek, 

úrazy elektrickým proudem, tonutí. [RYŠAVÁ, 2004] 
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Obecné principy PNP jsou u dětí skoro stejné jako u dospělých. Ale existují odlišnosti, 

které musíme akceptovat hlavně u dětí nejnižších věkových kategorií (novorozenci, 

kojenci, batolata a předškolní věk). U dětských úrazů platí, že často chybějí podrobné 

informace o tom, jak k úrazu došlo, protože malé dítě nám informace neposkytne a 

nejsou úplné. Proto je důležité pátrat po přesném mechanismu úrazu. V případě, že má 

dítě doprovod, informace nemusí být také úplné, protože doprovod nemusí dítě 

pořádně znát a vše o něm vědět, anebo mohou být zkreslené z důvodu snahy zamlčet 

správné informace, aby nevyšla najevo pravda (týrané dítě, špatný dozor, 

nedostatečná péče). Proto je důležité, abychom předpokládali radši hrubší úrazový 

mechanismus, než je udáván. [POKORNÝ a kol., 2004]  

 

2. 8. 1 Krvácení 

Krvácení je stav, kdy krev různě rychle uniká porušenou cévní stěnou mimo krevní 

řečiště. Vždy to znamená oslabení a ohrožení organismu, které je úměrné rychlosti 

úniku krve. Při malých ztrátách krve umí tělo kompenzovat ztrátu bez závažnějších 

projevů. Podle velikosti a rychlosti ztráty krve se rozvíjí hemoragická hypotenze a 

hemoragický šok. 

Krvácení rozlišujeme: 

� Podle intenzity – malé, střední, velké. 

� Podle rychlosti krevní ztráty – náhlé, pozvolné. 

� Podle druhu – tepenné, žilní, kapilární, smíšené. 

                              . tepenné – z rány vystřikuje jasně červená krev 

                              . žilní – vytéká tmavě červená krev 

� Podle směru projevu – zevní, vnitřní, z tělesných otvorů. 
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2.8.1.2 Zevní krvácení 

Každé zevní krvácení je prakticky dobře stavitelné, neboť je známo, kde postižený 

krvácí.  

2.8.1.3 Vnitřní krvácení 

Důležité je znát mechanismus úrazu, kdy musíme počítat s vnitřním krvácením, když 

zevní známky krvácení nejsou patrné. 

Závažnost vnitřního krvácení spočívá v tom, že proud krve, není vidět. Posuzujeme ho 

podle nepřímých příznaků, které se mohou vyvíjet nenápadně, a proto se snadno 

podcení. Podle příčiny rozdělujeme vnitřní krvácení na neúrazové a úrazové. 

Neúrazové krvácení je velmi časté do dutiny břišní. Do této skupiny patří krvácení 

z jícnu, žaludku, střev, krvácení do močových cest, do mozku. Také sem můžeme 

zařadit gynekologické krvácení.  Postižení mají intenzivní bolesti v postižené oblasti.  

Úrazové krvácení je způsobené většinou úrazem s následkem krvácení do tělesných 

dutin nebo mezi vrstvy měkkých tkání. Nejzávažnější je krvácení do lebeční dutiny a 

spodiny lební, do hrudníku, do břišní dutiny, do oblasti retroperitonea, oblasti pánevní 

a masivní vrstvy svalové (hýždě, stehna).  

 

2.8.1.4 Krvácení z tělesných otvorů 

Krvácení z nosu je buď traumatické, nebo jako příznak interního onemocnění. Většinou 

není nebezpečné a lze ho zastavit běžnými postupy první pomoci. Stavíme pevným 

stiskem kořene nosu na dobu asi pěti minut a s mírně předkloněnou hlavou. Závažnější 

epistaxi je nutné ošetřit přední nebo zadní tamponádou na odborném pracovišti ORL. 

Krvácení z ucha může být drobné, kdy došlo ke zranění zevní části cizím tělesem. 

Krvácení, kdy současně  vytéká mozkomíšní mok, nebo při známkách zlomeniny báze 

lební, je závažné. Na ucho se přiloží jen sterilní obvaz a postiženého položíme na stranu 

krvácení. 

Krvácení z dutiny ústní je nebezpečné. Hlavně krvácení z jazyka, měkkého patra, 

nosohltanu. Větší krvácení může být způsobeno i vylomením zubu. Krvácení se 
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pokusíme zastavit stlačením tlakového krčního nebo lícního bodu, anebo vytvořením 

jakéhosi tlakového obvazu (mul a pacient si ho skousne). 

Krvácení z plic může být způsobeno úderem na hrudník, projevuje se vykašláváním 

nebo pliváním krve (hemoptoe). Postiženého při vědomí uložíme do polosedu nebo 

stabilizované polohy. 

Krvácení z močových cest, které je způsobeno úrazem, ošetříme přiložením sterilního 

krytí. Transportujeme na zádech s podloženýma nohama.  [ERTLOVÁ a kol., 2008] 

 

2.8.1.5 Příznaky náhlé ztráty krve a míra ohrožení organismu: 

Klinický nález se mění podle závažnosti krvácení (na množství ztracené krve) a do jisté 

míry na její příčině a stavu organismu před inzultem. Děti mají dobré kompenzační 

mechanismy, TK klesá až v závěrečné fázi. V závislosti na věku může šok u dětí vyvolat i 

relativně malé ztráty. Všeobecně ale u dětí vzhledem k naprosto odlišné velikosti a 

hmotnosti v různém věku obecná čísla neexistují. Objem krve tvoří zhruba 8% tělesné 

hmotnosti. Při ztrátě do cca 25% celkového objemu krve, lze tuto ztrátu ještě hradit 

krystaloidy, při ztrátě větší hrozí rozvoj hemoragického šoku a dalších komplikací, zde 

je třeba podat transfuzy. 

Např.: Dítě o hmotnosti 25 kg, má cca 2 l krve a při ztrátě víc než 500 ml krve, hrozí 

šokový stav, ztrátu je potřeba hradit koloidy. 

 

2.8.1.6 Odhad krevní ztráty u starších dětí 

Hrudník 500 – 1500 ml 

Břicho 500 – 1500 ml 

Pánev 1000 – 4000 ml 

Paže 200 – 800 ml 

Femur 1000 – 2000 ml 
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Bérec 500 – 1000 ml 

 

Krvácení podle závažnosti rozdělujeme do 4 skupin: 

Tabulka č. 5 Krevní ztráty u starších dětí.          

  1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 

Krev. ztráta do 750 ml 750 - 1500 ml 1500 - 2000 ml nad 2000 ml 

Puls do 100/min nad 100/min nad 120/min nad 140/min 

TK normální normální snížený snížený 

Dýchání 14 - 20/min 20 - 30/min 30 - 40/min nad 35/min 

Ztráta 

objemu 0 - 15% 15 - 30% 30 - 40% víc jak 40% 

  úzkost úzkost 

úzkost, 

zmatenost 

zmatenost, 

apatie 

                                                                                              [Adams, Harold, 1999, s. 245-246] 

 

2.8.1.7 Laická první pomoc při zevním krvácení 

Krvácející dítě posadíme nebo položíme, krvácející část těla zvedneme do výšky. 

V případě život ohrožující krvácení z velké tepny, poraněnou tepnu stiskneme prsty 

přímo v ráně, je to nejrychlejší a nejúčinnější způsob zástavy krvácení. Pokud se nám 

podaří krvácení takto zastavit, nepouštíme tepnu a voláme ZZS. 

V případě tepenného krvácení stavíme stlačením příslušného tlakového bodu. Na ránu 

přiložíme tlakový obvaz. Je tvořený ze 3 částí: 

a) Vrstva krycí – přiložíme těsně na ránu (čistá nebo sterilní). 

b) Vrstva tlaková -  měla by být savá. Je hlavní částí obvazu, musí být masivní, aby 

stlačila cévu v ráně a zastavila krvácení. Musí být dostatečně vysoká 3 – 5cm a 

pevná. 
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c) Vrstva připevňovací – obinadlo nebo trojcípý šátek, pevně stlačuje obvaz k ráně. 

Obvaz nesmí být připevněn moc volně (prosakuje krví), ani příliš silně 

(končetina je bledá, chladná, bez pulsu).  

Když se podaří krvácení zastavit, kontrolujeme, jestli obvaz neprosakuje krví. 

Poraněnou část znehybníme a voláme ZZS. V případě, že nám dítě upadá do šoku, 

zahájíme protišoková opatření. [SRNSKÝ, 2007] 

 

2.8.1.8 Odborná první pomoc při zevním krvácení 

� Na krvácení malého rozsahu přiložíme pouze obvaz. Když se tvoří v ráně 

sraženina, neodstraňujeme ji. Ránu moc nestahujeme, aby tlak obvazu nebránil 

prokrvování příslušného místa.  

� Při silném žilním krvácení zvedneme postiženou končetinu do výšky a přiložíme 

tlakový obvaz. 

� U tepenného krvácení přiložíme tlakový obvaz, stlačíme nebo zaškrtíme 

postiženou končetinu. 

� Masivní krvácení se můžeme pokusit zastavit i manuální kompresí, která se 

provádí holou rukou (prsty nebo dlaní a provedeme kompresi přímo v ráně). 

V případě přiložení tlakového obvazu, který prosakuje, můžeme použít i 

manžetu od tonometru. 

� Zaškrcení provádíme jen u tepenného krvácení, které nelze zastavit jiným 

způsobem. Musí být, ale provedeno správně, jinak bychom mohli pacientovi 

ublížit. Při nesprávném provedení dochází k městnání a krvácení zesiluje. Při 

použití nesprávných pomůcek (lanka, provázky…) dochází ke zhmoždění 

měkkých tkání a nervů. 

� Podle velikosti odhadované krevní ztráty zajistíme 1 nebo 2 žilní vstupy, a 

podáme krystaloidní event. koloidní roztoky. 

� U masivního tepenného krvácení nebo z pahýlu po amputaci se nejčastěji se 

používá pružné Esmarchovo škrtidlo, nebo manžeta tonometru, ve které ale 

musí být převýšen tlak o 20 – 50 torrů než je krevní systolický tlak. 
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� U tepenného krvácení ve stehně se doporučuje zaškrcení složeným trojcípým 

šátkem, na kterém se udělá uzel, vloží se do něj např. tyč a otáčet s ní tak 

dlouho, až krvácení ustane. Vždy musíme zaznamenat čas zaškrcení. 

� Kontrola ZŽF a monitorace (TK, P, SрO₂). 

� Podáme farmakoterapii (vazokonstringencia - Dycinone). 

� Transport na traumacentrum nebo urgentní příjem. [ERTLOVÁ a kol., 2008, 

ŘÍZENÉ DOKUMENTY ZZS KRAJE VYSOČINA] 

2.8.1.9 První pomoc při vnitřním krvácení 

Laická 

� Podezření na vnitřní krvácení posuzujeme podle zevního stavu pacienta (neklid, 

bledost, pocení, event. ztráta vědomí) a podle mechanismu úrazu. Vzhledem 

k tomu, že není v naší moci (rukama) zastavit vnitřní krvácení okamžitě voláme 

ZZS! 

� Zajistíme klid, tepelný komfort a psychologickou podporu pacienta. 

� Nepodáváme nic ústy. 

� Můžeme podložit dolní končetiny (DK). [SRNSKÝ, 2007] 

 

Odborná  

Zajistíme klid, pacienta položíme do polohy v polosedě s pokrčenými a podloženými 

dolními končetinami. Nikdy nepodáváme tekutiny ani nic jiného ústy. [ERTLOVÁ a kol., 

2008] 

� Zavedeme 2 silné žilní vstupy nebo intraoseální vstup a zahájíme doplňování 

objemu. Podáme elektrolytové roztoky (Hartmann, Ringer, fyziologický roztok). 

Úvodní bolus podáme během 10-15 minut 20ml/kg dítěte. 

� Kontrola ZŽF monitoring. 

� Transport na traumacentrum nebo urgentní příjem. [POKORNÝ 2005] 
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2. 8. 2 Zlomeniny 

2.8.2.1 Poranění hlavy 

Je u dětí velmi časté. Když je u malých dětí viditelný hematom nebo oděrky, krvácení 

z nosu nebo ucha a dítě je nápadně spavé a malátné, je nutné považovat úraz za vážný. 

Může být poraněný i mozek (komoce, kontuze, krvácení). Pokud je ještě v bezvědomí, 

nebo bylo dítě v bezvědomí, je nutné dítě hospitalizovat. [POKORNÝ a kol., 2005] 

Hloubka bezvědomí odpovídá stupni postižení mozku, event. rozvoji mozkového 

edému. U dětí narůstá otok rychleji, ale děti mají větší šanci na zhojení bez následků 

trvalého poškození. [ERTLOVÁ a kol., 2008]  

  

Laická první pomoc při úrazech mozku, hlavy 

� Když je dítě při vědomí, uložíme ho do vodorovné polohy na zádech s mírně 

podloženou hlavou.  

� Ošetříme případná poranění hlavy, nebo přidružená poranění hlavy. 

�  Dítě uklidňujeme, mluvíme na něj a tím, kontrolujeme stav vědomí. Hodnotíme 

odpovědi a případné poruchy vědomí, sdělíme lékaři.  Pokusíme se od dítěte, 

rodičů nebo svědků zjistit co se přesně stalo a jakým způsobem.  

� Zkontrolujeme zornice, puls. 

� Kontrola celého těla (jestli nemá nějaké zlomeniny, odřeniny…). Nikdy 

nepodáváme nic ústy – jídlo, léky, pití.  

� Kontrolujeme po celou dobu, než přijede ZZS. 

� Dbáme na tepelný komfort.  

� Pokud je dítě v bezvědomí, zajistíme průchodné DC, zkontrolujeme ZŽF a 

uložíme dítě do stabilizované polohy. 

� Při podezření na poranění krční páteře, uvolníme DC předsunutím dolní čelisti a 

nadzvednutím brady, nedáváme ho do stabilizované polohy. 

�  U otevřeného poranění lebky, ránu sterilně kryjeme a měkce obložíme. Při 

krvácení nebo výtoku mozkomíšního moku přiložíme na ucho nebo nos sterilní 

obvaz. Ihned voláme ZZS.  [SRNSKÝ, 2007] 
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Odborná první pomoc při úrazech mozku, hlavy 

� Při příjezdu zhodnotíme stav dítěte.  

� Zprůchodníme DC, event. zajistíme endotracheální intubací a napojíme na UPV. 

�  Zajistíme žilní vstupy, event. intraoseální vstup, podáme krystaloidní roztoky. 

�  Zajistíme drenážní polohu hlavy (30° nad podložku). 

� Intubaci provedeme za současné analgosedace (Dormicum) a podání svalových 

myorelaxancií (Succinylcholinjodid), aby nedošlo ke kašli při intubaci a tím 

zvedání nitrolebního tlaku. Během transportu doplňujeme analgosedaci.  

� Kontrola ZŽF a monitoring. 

� Transport na dětskou traumatologii – LZS. [RYŠAVÁ, 2004] 

 

2.8.2.2 Úrazy páteře 

Nejsou u dětí časté. Nebezpečné jsou úrazy krční páteře, na které je třeba myslet u 

každého poranění hlavy. V těchto případech je nutné zabezpečit krční páteř krčním 

fixačním límcem a nemanipulovat s hlavou, pokud to není nezbytně nutné. [POKORNÝ 

a kol., 2005]   

Ve věku do 9 let jsou tyto úrazy nejčastější, je zde zvýšená elasticita páteře, jsou 

volnější vazy a nedostatečně vyvinuté svaly krku a obratlů, a proto jsou více pohyblivé. 

Nejčastější postižení je v oblasti C2. Při PP stabilizujeme páteř, ale neprováníme záklon 

hlavy. [ERTLOVÁ a kol., 2008] 

 

Laická první pomoc při úrazech páteře 

� Se zraněným dítětem nepohybujeme, jen v případě, že hrozí další nebezpečí. 

V případě nutné manipulace dítěte, provádíme velmi šetrně a ve 3 – 4 

zachráncích. Nikdy nezvedáme dítě za ruce a nohy.  

� V případě nutnosti dítě transportovat, uložíme ho na tvrdou podložku a 

zajistíme proti pádu.  

� Přidružené poranění ošetříme v poloze, ve které leží, a zajistíme tepelný 

komfort. 
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� Když je dítě v bezvědomí, zajistíme dostatečný počet zachránců a otočíme dítě 

na záda, ale pozor na rotaci páteře.  

� DC uvolníme předsunutím dolní čelisti a vytažením brady, a zahájíme umělé 

dýchání. 

�  Při podezření na poranění krční páteře zajistíme její stabilitu pevným 

uchopením hlavy dítěte do svých rukou, hlavou nepohybujeme, udržujeme se 

střední poloze. Můžeme obložit hlavu a ramena pevnými, měkkými předměty.                                                                                                                                          

[SRNSKÝ, 2007] 

 

Odborná první pomoc při úrazech páteře 

� Páteř stabilizujeme pevným límcem a vakuovou matrací. 

�  Při nutnosti provedeme intubaci, kterou prováníme v neutrální poloze a 

zajistíme odpovídající ventilaci. 

�  Zajistíme žilní vstupy, podporu oběhu krystaloidy a koloidy, analgosedace 

(Dormicum), anestezie – ne myorelaxancia. 

� Kontrola ZŽF a monitoring. 

�  Transport na dětskou traumatologii – LZS.  [RYŠAVÁ, 2004] 

 

2.8.2.3 Úrazy končetin  

Patří mezi nejčastější. Zlomená končetina musí být při imobilizaci uložena na dlaze tak, 

aby byl hmatný tep na periferii. Pokud je zlomenina při dislokaci zdeformovaná tak, že 

není puls na periferii, je možné pokusit se o nápravu, tak, že mírným tahem v podélné 

ose končetiny upravíme polohu distální části, což vede často k obnově prokrvení. 

Podáváme vždy analgetika. Pokud to není možné, nebo se rovnání nepodaří, musíme 

zaznamenat časové údaje, jak dlouho není puls na periferii. Tato poranění jsou spojená 

s velkými krevními ztrátami. [POKORNÝ a kol., 2004]   
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Laická první pomoc při úrazech končetin 

� Při poranění kloubu se nikdy nesnažíme o nápravu končetiny do přirozené 

polohy, s poraněným kloubem hýbeme co nejméně. Zabráníme dítěti stavět se 

na postižený kloub, má to vždy následek zvýšeného krvácení do kloubního 

pouzdra, otok, bolestivost a delší hojení.  

� Můžeme se pokusit o zmírnění bolestivosti a otoku chlazením postiženého 

kloubu. Znehybníme poraněný kloub, tím dosáhneme menší bolestivosti. 

Vykloubenou končetinu necháme v poloze, ve které je, nesnažíme se o nápravu 

a vypodložíme ji. 

�  Horní končetinu znehybníme zpevňujícím závěsem k tělu.  

� Dolní končetinu znehybníme dlahami, nebo svázáním obou končetin k sobě. 

� Při podezření na zlomeninu se vždy snažíme o znehybnění zlomené kosti a 

kloubu nad a pod zlomeninou. Zabráníme tak větší bolestivosti a dalším 

komplikacím. 

� Horní končetinu znehybníme ve fyziologické poloze – ohnutou v úhlu 90% před 

tělem a zavěsíme do šátkového závěsu.  

� Otevřené zlomeniny dolní končetiny znehybníme dlahami nebo jejich 

improvizací. Zastavíme krvácení. 

� U poranění pánve se pokusíme o šetrné znehybnění pánve stažením do 

přikrývky nebo prostěradla. 

� Při ošetřování otevřených zlomenin musíme dbát na sterilitu. 

�  Zajistíme protišoková opatření a tepelný komfort. [SRNSKÝ, 2007] 

 

 

Odborná první pomoc při úrazech končetin 

� Zastavíme krvácení přiložením tlakových obvazů nebo škrtidel, při tepenném 

krvácení, zajistíme žilní vstupy, pokud to jde, když ne provedeme intraoseální 

vstup. 

�  Aplikujeme analgosedaci (Fentanyl). 
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�  Imobilizujeme postiženou končetinu. Použijeme vakuovou dlahu, event. u 

mimina můžeme použít vakuovou dlahu na nohu pro dospělé. Nebo po 

analgosedaci menší dlahy. 

� Chráníme před prochladnutím.  

� Transport na dětskou chirurgii.  

� Kontrola ZŽF a monitoring. [RYŠAVÁ, 2004] 

 

U dětských úrazů v PNP platí, že musí být co nejdříve rozhodnuto, jak je úraz vážný a 

celkový stav pacienta a zda jsou důvodem k hospitalizaci. Pokud ano, rozhoduje se o 

způsobu transportu – LZS, RLP nebo RZP. Více než na rychlosti transportu, záleží na 

kvalitní PNP. [POKORNÝ a kol., 2004]  

 

2. 8. 3 Popáleniny 

Častými příčinami domácích dětských úrazů jsou opařeniny, popáleniny vznikající při 

grilování, při manipulaci s ohněm a zábavnou pyrotechnikou nebo při domovních 

požárech. 

Termické postižení způsobuje nekrózy tkání, kapilární koagulaci a postižení endotelu. 

Dochází ke ztrátám tekutin a tepla. Uvolněné mediátory (bradykinin, histamin, 

leukotrieny) mají za vinu lokální edémy a při popálení více než 10% - 15% tělesného 

povrchu (u kojenců 5% - 8%) jde o generalizovanou popáleninovou nemoc. Zvýšená 

kapilární permeabilita vede ke ztrátám tekutin, solí a bílkovin do intersticia a následuje 

hypovolemický šok. Je zde velké riziko infekčních komplikací. [MUNTAU, 2009] 

Popáleniny vznikají při působení teploty 52°C (dochází ke koagulaci bílkovin), 40% 

z nich tvoří dětští pacienti.  

Závažnost popálenin je dána věkem, vyšší je u malých dětí a starých osob. Dále 

zdravotním stavem, rozsahem, který lze orientačně zhodnotit pomocí pravidla devíti, 

hloubkou (stupněm), mechanismem vzniku, dobou expozice a lokalizací popáleniny. [ 

BYDŽOVSKÝ, 2004] 



 34 
 

2.8.3.1 Rozsah popálenin 

Čím větší, tím větší problém. Rozsah odhadujeme podle % popáleného povrchu těla. U 

dospělých je to 15 – 20%, u dětí 5 – 10% a více povrchu těla. Tento rozsah způsobuje 

popáleninový šok. Příznaky popáleninového šoku jsou: hypotenze, tachykardie, neklid, 

zmatenost, šoková ledvina (snížená tvorba moči: oligurie, anurie). Dochází ke ztrátám 

krevní plazmy. Musí se hradit. 

 Vzorec pro hrazení tekutin:   

                                 3ml x hmotnost v kg popáleného x % popálenin povrchu těla 

Polovinu z této dávky musí dostat v prvních 8 hod a zbytek během 16 hod.  

1% = dlaň i s prsty postiženého, pravidlo 9. 

Tabulka č. 4 Procentuální odhad rozsahu popálených ploch povrchu u dětí. 

Část těla Dospělý Děti Kojenci Novorozenci 

Hlava 9% 14% 18% 21% 

Trup 18% 18% 18% 18% 

Záda 18% 18% 

13%+5% 

hýždě 18% 

Obě HK 18% 18% 18% 18% 

Obě DK 36% 32% 28% 28% 

Pohl. 

org. 1%       

 

Tabulka č. 5 Těžké popáleniny 

Věk  Rozsah 

0 - 2 

roky více než 5% 

3 - 10 

let 

více než 

10% 

11 - 15 

let 

více než 

15% 

dospělí 

více než 

30% 

                                                                    [NOVÁK, učební materiály, ERTLOVÁ a kol., 2008] 
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2.8.3.2 Stupeň závažnosti 

1)Stupeň – erythém – zarudnutí, vzniká od 43°C - 60°C. Chladíme studenou 

vodou, hojí se bez problémů. 

2)Stupeň – IIa: zčervenání, puchýře, bolest, poškození povrchových vrstev, 

hojení bez jizev 

                     IIb: puchýře, bolest, anemická kůže, poškození hlubokých vrstev, 

tvorba jizev 

3)Stupeň – nekróza, příškvary, kůže je bílá, šedá, černá, necitlivá. Hojí se 

velkými jizvami. Teplo působí až do podkoží. [ERTLOVÁ a kol., 2008] 

Povrchové popálení 

Odpovídá I. stupni (zarudnutí, zduření, bolestivost) a IIa stupni (tvorba puchýřů 

s růžovou spodinou). 

Hluboké popálení 

Je hlubší popálení IIb stupně (spodina puchýřů, často stržených, je sušší, tmavě 

červená) a III. stupně (kůže je suchá, tvrdá, studená často pergamenového vzhledu, 

necitlivá na dotyk a bolest. [NOVÁK, učební materiály, ERTLOVÁ a kol., 2008] 

 

2.8.3.3 Ošetření 

Laická první pomoc u popálenin a opařenin 

� Musíme zabránit dalšímu působení tepla (odstranit z dosahu horkého 

předmětu, odnést z hořícího prostředí, svléknout oděv, sundat hodinky, 

prstýnky z popálených ploch, když je to ještě možné).  

� Snažíme se orientačně zjistit hloubku a rozsah popálenin. 

� Co nejdříve začneme popáleniny chladit. Chlazení snižuje stupeň popálení, 

bolest, působí protišokově. Chladíme 10 – 20 min. Vzniklé puchýře 

nepropichujeme, příškvary (oděv…) neodtrháváme.  

� Popáleniny nikdy nezasypáváme práškem, nemažeme mastmi. 

�  Oči, ústa, obličej vypláchneme chladnou čistou vodou.  



 36 
 

� Při popálení úst a hrdla dáme dítěti pít studenou vodu po locích, nebo dáme 

cucat kostky ledu, abychom omezili bolestivosti a otoku měkkých tkání, které 

mohou způsobit udušení. 

�  U velkých těžkých popálenin začneme provádět okamžitě protišoková opatření 

a voláme ZZS. [SRNSKÝ, 2007] 

 

 Odborná první pomoc u popálenin a opařenin 

� Odstraníme zdroj tepla. 

� Snažíme se orientačně zhodnotit hloubku a rozsah popálenin. 

� Při popáleninách malého rozsahu dáme chladivé roušky a sterilně kryjeme. 

� Zajistíme žilní vstupy, podáme analgosedaci (Calypsol, Dormicum). 

� Chladivé roušky jen do 10 % povrchu těla, zbytek sterilní krytí. 

�  Zajistit tepelný komfort.  

� Při popáleninách obličeje a DC podáme inhalačně kortikoidy a v případě 

potřeby intubujeme.  

� Kontrola ZŽF a monitoring. 

� Transport na popáleninové centrum – LZS.  [RYŠAVÁ, 2004, ŘÍZENÉ 

DOKUMENTY ZZS KRAJE VYSOČINA] 

 

 

2. 8. 4 Tonutí 

Utonutí je častou příčinou smrti u dětí do 15 let. U plavců je častou příčinou utonutí 

dlouhé apnoické plavání pod vodou a také alkohol. Utonutí je setrvání pod vodou, 

nebo jinou tekutinou s následkem asfyxie a smrti. U 7% - 10% utonulých je udušení bez 

aspirace. [POKORNÝ a kol., 2005] Vlastní tonutí může probíhat jako tzv. „suché tonutí 

bez aspirace“.  Tonoucí obvykle vodu polyká, ta podráždí vstupní část hrtanu a dochází 

ke vzniku laryngospasmu, který může aspiraci vody zabránit, s kritickou dobou 10 min. 

[ERTLOVÁ a kol., 2008]                                

V 90% utonulých je aspirace vody nebo vody a zvratků. „Vlhké tonutí“ je aspirace do 

dýchacích cest a zatečení až do plicních sklípků. K aspiraci žaludečního obsahu dochází 
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asi v terminální fázi tonutí, kdy v bezvědomí z důvodu dušení dochází k masivní aspiraci 

vody, která je smíšená s regurgitovaným žaludečním obsahem. V menším počtu 

případů utonutí dochází z důvodu asfyxie z laryngospasmu a pasivním průnikem vody 

do plic. Složení vody ovlivňuje organismus tonoucího, všechny oběti jsou hypoxemické. 

U těch, kteří vodu neaspirovali, je hypoxemie závislá na délce apnoe. Kromě 

hypoxemie je u většiny pacientů po tonutí zjištěná metabolická acidóza a výrazné 

změny v hladině elektrolytů. Stavy po tonutí jsou komplikovány anoxicko-ischemickým 

poškozením mozku a dalších orgánů. Rozsah poškození závisí na úspěšnosti léčení. 

Délka asfyxie ovlivňuje rozvoj nitrolebeční hypertenze. [POKORNÝ a kol., 2004] 

Dále rozlišujeme tonutí primární a sekundární. 

K primárnímu tonutí dochází po aspiraci vody do dýchacích cest různými tekutinami 

(sladká, slaná, odpadová voda, močůvka atd.), po ponoření pod hladinu nebo i jako 

následek inhalace aerosolu, který se tvoří až do výšky 30 cm nad hladinu při prudkém 

větru a dešti. [ERTLOVÁ a kol., 2008] 

K sekundárnímu tonutí dochází při ostatních náhlých příhodách, např. při poranění 

krční páteře po skocích do vody, chladová vagová vazodilatace s následným kolapsem 

při velmi rychlém ochlazení organismu, CMP, koronární příhoda, hypoxie po fyzické 

zátěži na břehu, plicní vzduchová embolie při přetlaku v plicích. Patří sem i tzv. 

syndrom z ponoření (drowing sy), voda se většinou nedostane do všech alveolů, ale 

ovlivní vnitřní prostředí. Záleží na tom, jakou, vodu tonoucí aspiruje do plicních sklípků, 

jestli slanou (mořskou) nebo sladkou. [ERTLOVÁ a kol., 2008] 

 

2.8.4.1 Sladká a slaná voda 

Sladká voda je hypotonická, velmi rychle se vstřebá do krevního oběhu a naředí krev, 

způsobí hypervolemii, která zapříčiní přetížení srdce a jeho selhání a proniknutí vody 

do červených krvinek a jejich popraskání, způsobí hemolýzu a poklesne koncentrace 

důležitých elektrolytů (iontů). [ERTLOVÁ a kol., 2008, MUNTAU 2009] 

Slaná voda je hypertonická, nasává tekutinu z krve do plicních sklípků a tím způsobí 

plicní edém a zahustí krev a hypovolémii. [ERTLOVÁ a kol., 2008, MUNTAU 2009] 
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Pacienti, kteří tonutí přežijí, nejsou ještě úplně mimo nebezpečí. U pacientů skoro 

utonulých může vzniknout těžký plicní edém ještě po několika minutách nebo 

hodinách, který může vést k smrti i po úspěšné záchraně. [ERTLOVÁ a kol., 2008] 

 

2.8.4.2 Postižení plic 

Po tonutí jsou poruchy ventilace: tachypnoe, dyspnoe, vlhký nález v DC (chrčivé 

dýchání), cyanóza akrálních částí nebo centrální, tachykardie, studená, šedá bledá 

kůže, bezvědomí s lapavým dýcháním, apnoe, NZO. Pokud je tonoucí při vědomí - 

zmatenost, zvracení, regurgitace. Výjimečně se může objevit stridor. Aspirace většího 

množství sladké vody poškozuje povrchové napětí plicních alveolů.  Voda se rychle 

vstřebává do krevního oběhu a následuje vznik nepoměru mezi ventilací, perfúzí a 

alveolárního kolapsu, hemodiluce a hemolýzy. V závislosti na množství aspirované vody 

vzniká různě závažná hyperkalémie, hyponatrémie a hypochlorémie. Slaná voda 

zůstává v alveolech a prostupuje z intravaskulárního prostoru do plic. Když je většina 

plicního surfaktantu poškozená nebo zničená, i přesto může být zbylý surfaktant 

funkční. Často dochází k pravo-levému zkratu. Při tonutí ve sladké i slané vodě se rozvíjí 

plicní edém vlivem zvýšené kapilární prostupnosti a plicní poddajnost se snižuje. 

Nekardiogenní plicní edém se může vyvinout do 48 – 72 hod. po tonutí. Při aspiraci 

slané vody vzniká různě závažná hemokoncentrace, hypovolémie, hypernatrémie a 

hypoproteinémie. [POKORNÝ a kol., 2004] 

 

2.8.4.3 Postižení kardiovaskulární 

Nejčastější je bradykardie, která je spojená s výraznou vazokonstrikcí. Mohou se 

objevit jako odpověď na hypoxémii a acidózu. Hypotermie a hyperkatecholaminémie 

zvyšují cévní napětí a mohou ovlivňovat látkovou přeměnu. U tonutí ve slané vodě, 

bychom očekávali hypovolémii, po tonutí ve sladké vodě hypervolémii se zvětšeným 

cirkulujícím objemem. V klinické praxi ovšem zjišťujeme, že tonoucí oběti málo kdy 

nadechnou takové množství vody, které by působilo změny v krevním objemu. 

Většinou nacházíme hypovolémii. Při monitoraci srdce zjišťujeme různé poruchy rytmu 
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a další změny. Např. A-V disociaci, komorovou tachykardii až fibrilaci, rozšíření 

intervalu P-R, elevaci S-T, absenci vln P. [POKORNÝ a kol., 2004] 

 

2.8.4.4 Poruchy elektrolytové rovnováhy 

Po tonutí ve slané vodě můžeme čekat zvýšené plazmatické hodnoty sodíku a chloridů 

(mořská voda obsahuje 509 mmol/l sodíku). U tonutí ve sladké vodě měříme nízké 

hodnoty. Těžké poruchy elektrolytové rovnováhy nejsou běžné a nejsou určující pro 

přežití. Hyperkalémie je spojená s metabolickou acidózou a akutní ledvinovou 

nedostatečností. Hyperkalémie z hemolýzy po absorpci velkého množství sladké vody 

nebývá stavem bezprostředně ohrožující život. Po tonutí ve slané vodě mohou být 

zvýšeny hodnoty magnézia. [POKORNÝ a kol., 2004] 

 

2.8.4.5 Poruchy tělesné teploty 

Hypotermie by mohla hrát důležitou roli pro životně důležité orgány před hypoxicko-

ischemickým poškozením. Výraznější hypotermie může snížit spotřebu kyslíku až o 

30%. Při poklesu tělesné teploty (TT) pod 35°C nastává porucha vědomí, při poklesu TT 

na 33°C dochází k bezvědomí. Při TT 30°C může vzniknout komorová fibrilace až 

asystolie, která nereaguje na elektroimpulzoterapii. Komplikuje také neodkladnou 

resuscitaci. U pacientů po tonutí musíme zabránit dalším ztrátám tepla a v co nejkratší 

době obnovit a stabilizovat jeho TT. Ztráty TT u dětí při hypotermii jsou rychlejší, 

z důvodu menšího množství tělesného tuku. Zástava oběhu při hluboké hypotermii 

nesmí být důvodem k přerušení nebo ukončení KPR. [POKORNÝ a kol., 2004] 

 

2.8.4.6 Neurologické  poškození 

Ischemické poškození mozku vzniká po dlouhodobé asfyxii a hypoxémii. Může se 

vyvinout i mozkový edém s následnou intrakraniální hypertenzí. Pacienti, kteří jsou 

vytaženi z vody, a bylo jim poskytnuto umělé dýchání z plic do plic, by mohli být 

schopni komunikace, ale nejedná se o stabilní stav. Rychle se mění neurologickým, 
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plicním a hemodynamickým nálezem. Po tonutí je velmi nutné požít skórovací schéma 

Glasgow Coma Scale (GCS). [POKORNÝ a kol., 2004] 

 

2.8.4.7 Ošetření 

 Laická první pomoc při tonutí 

� Dítě co nejrychleji vytáhneme z vody, dáme do polohy s mírně skloněnou horní 

polovinou těla a hlavu otočíme ke straně, kdyby dítě začalo zvracet, aby 

nedošlo k aspiraci (vdechnutí) zvratků a vody do DC. Může se stát, že voda 

z velkých DC začne vytékat.  

� Zkontrolujeme průchodnost DC, životně důležité funkce ZŽF (puls, dýchání), 

když je třeba zahájíme resuscitaci.  

� Když má dítě ZŽF v pořádku, nebo jsou obnoveny po úspěšné resuscitaci, 

uložíme ho do stabilizované polohy a dále kontrolujeme dýchání a srdeční 

činnost.  

� Z dítěte svlékneme mokrý oděv a zajistíme tepelný komfort (přikryjeme dekou, 

suchý oděv…), abychom zabránili dalším ztrátám tepla.  

� Při záchraně větších dětí v přírodě, je dobré mít u sebe pevný předmět, aby se 

mohlo zachytit. Vždy musíme dbát na svoji bezpečnost.  

� Připlaveme k tonoucímu zezadu, otočíme ho na záda, uchopíme podhmatem za 

bradu a pokusíme se ho dostat z vody ven.  

� Ke všem dětem, které se topily, i když jsou dobře ošetřené, a dojde k rychlému 

zotavení, voláme ZZS, vzhledem k možným komplikacím. [SRNSKÝ, 2007] 

 

 

Odborná první pomoc při tonutí 

Při úrazech ve vodě musíme myslet na poranění krční páteře. Při vyprošťování z vody 

musí být poloha na zádech, hlavu je nutné udržovat v neutrální poloze (bez flexe a 

extenze). Uvolnění DC se musí provést bez záklonu hlavy. Přežití po tonutí záleží na 

včasnoti a kvalitě první pomoci na místě nehody: 



 41 
 

� Při NZO a bezvědomí zahájíme neodkladnou resuscitaci, musíme se přesvědčit, 

jestli nedošlo k aspiraci bahna (tonutí v mělkých rybnících), písku, zvratků, 

jiných nečistot, které musíme odstranit odsátím. Co nejdříve zahájíme umělé 

dýchání z plic do plic nebo pomocí ručního dýchacího přístroje. Při zástavě 

oběhu provádíme zevní srdeční masáž. U pacientů, kteří hypoventilují, mají 

známky dechové nedostatečnosti, hypoxie, cyanózy, s poruchami vědomí a 

plicním nálezem, okamžitě provedeme intubaci trachey a zahájíme UPV se 

100% kyslíkem a přetlakem na konci výdechu PEEP. Musíme brát v úvahu 

poranění páteře, na břehu okamžitě stabilizujeme krční páteř.  

� Při tonutí ve sladké vodě neztrácíme čas odsáváním vody. Okamžitě 

zabezpečíme nitrožilní vstup kanylou a podáme udržovací infuzi Ringeru. 

� Při tonutí se slané vodě podáme plasmaexpandéry. 

� Při spolykání většího množství tekutiny zavedeme žaludeční sondu. 

� Pacienti, kteří nabili vědomí po úspěšné resuscitaci, nejsou moc schopni 

komunikovat. Musíme brát na vědomí, že může nastat rychlý rozvoj těžkého 

plicního edému během několika minut až hodin. 

� Při stabilizaci ZŽF dbáme na to, aby pacient neztrácel tělesné teplo a o obnovu 

tepelné homeostázy. Srdeční arytmie se při úpravě TT na 36°C většinou upraví. 

� Kontrolujeme ZŽF, monitorace (TK, P, SрO₂). 

� Transportujeme na urgentní příjem. [ERTLOVÁ a kol., 2008] 
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3 Kazuistiky 

3. 1. Kazuistika č. 1 

Dne 2. 4. 20011 byla nahlášena výzva v bytě – úraz, krvácení z úst, dívka je 5 dní po 

propuštění z nemocnice po výkonu tonsilektomie (7 let). Při vědomí, poslána posádka 

RLP. 

Při příjezdu RLP podle matky zakopla a upadla na zem a začala krvácet. 

 

Laická první pomoc 

Matka dívku posadila na židli do předklonu s otevřenými ústy a nechala krev volně 

vytékat do umyvadélka. Dívka je neklidná, bojí se a pláče. 

 

Odborná první pomoc 

Při příjezdu RLP pacientka orientována, při vědomí, spolupracuje, byla klidná, již 

nekrvácela. Posádka vyšetřila pacientku a zhodnotila stav: podle odhadu lékaře ztratila 

cca 100 ml krve. Dýchání slyšitelné, v celém rozsahu, eupnoe. Tepová frekvence (TF) 

120/min, tlak krve TK 100/60, SрO₂ 96%. D – 16/min.  AS pravidelná, pulz na periferii 

hmatný. Zajistili jsme i.v. vstup, kanylou (průsvit 18 G), pro doplnění cirkulujícího 

objemu, vzhledem k tomu, že lze předpokládat opětovné krvácení a ztrátu krve. Na 

základě tohoto podán Fyziologický roztok (100ml, i.v.). Zornice izo, foto +/+, HK a DK 

bez otoků, skelet pevný, bez patol. nálezu, čití a hybnost končetin symetrická; nauzea a 

zvracení 0. Na bolesti si pacientka nestěžovala. Břicho měkké, prohmatné, bez patol. 

změn. Bez febrilie. Na základě tohoto vyšetření vyloučena komoce mozku, či další 

poranění (způsobená pádem). 

Transport na odborné pracoviště ORL (v polosedě), beze změn. 

Dg.: sups. krvácení (po provedené tonsilektomii) 

 

Předání bez komplikací, stav beze změn. Dne 3. 4. 2011 dívka přeložena na ARO kvůli 

zhoršení stavu – dívku vyšetřovali na ORL pracovišti, kde zkolabovala. Vzhledem 

k náhlé zástavě oběhu, okamžitě byla zahájena KPCR, kterou prováděli lékaři  ORL, ARO 

a pediatři. Kanylu nebylo možné použít (aktuálně nebyla používána) nezdařilo se zajistit 

nový i. v. vstup, není možnost zavedení intraoseálního vstupu, proto opět volána RLP, 
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která přijela v 7.55 hod. Lékař RLP zajistil 2x intraoseální vstup – pravá tibie a levý 

femur, a zde aplikován krystaloidní roztok (Ringer, 500ml, i.o.) k doplnění objemu, a 

následně se podařilo obnovit krevní oběh – D – 13/min, spont., TK 90/60, Sp02 98 %, P 

70/min. Lékař z RLP doprovodil s ostatními kolegy dívku na ARO (možnost opětovné 

zástavy kr. oběhu a možnost ventilace) a odjel.  

 

Bylo nutné provést revizi po tonsilektomii, proto téhož dne volána opět RLP na 

sekundární transport dívky z ARO na vyšší pracoviště. ORL centrální sály vzdálené 29 

km, odkud vyjíždí též posádka RLP. Při příjezdu na pracoviště podané hlášení:  

Dívka ve voze RLP opět začala masivně krvácet, došlo k aspiraci, zástavě dechu a 

oběhu. Ihned zahájena resuscitace, která trvala 60 min. Zajištěny dýchací cesty, OTI 

4,5, ŘD – frekvence 24/min, režim IPPV (režim s pozitivním přetlakem při výdechu 4 l) 

PEEP. Zdroj krvácení z lůžka po tonsilektomii, nyní krvácí i přes provizorní tamponádu. 

Během transportu byl podán krystaloidní roztok, Ringer 500 ml i.o. k doplnění 

cirkulujícího objemu krve; dále koloidní roztok, Gelaspan 150 ml (rovněž doplnění 

objemu krve – nejvíce se podobá plazmě), dále podán vzhledem k nízkému tlaku 

Noradrenalin 2 ampule ve FR, 100 ml, kontinuálně (zvýšení tlaku krve). 

Pacientka monitorována, řízeně ventilovaná, režimem IPPV, včetně PEEP, hypotermie 

32°C (řízená hypotermie po KPR), voskově bledá, aktivní krvácení z úst i nosu, 

anizokorie, fotoreakce není, dýchání nedostatečné, poslechově symetrické, s hrubými 

chropy, chrčí, oběh nestabilní, puls na a. radialis nitkovitý, kapilární návrat není, na EKG 

sinusová tachykardie, břicho pod úrovní měkké, 2x i.o. vstupy, funkční pouze na levém 

femuru, proto ještě punkce vena jugularis externa.  

 

V nemocnici dostala 2x erymasu 480 ml, 1 plasma 260 ml, Haemacel 500 ml (masivním 

krvácením dochází k velkým ztrátám krve, proto podány tyto roztoky, které jsou určeny 

k doplnění objemu krve). Všechny podány i.o. Dívka předána v nezměněném stavu na 

operační sály. 

Poté hospitalizace na dětském JIPu. 

 

Masivní krvácení z lůžka po tonsilektomii. 
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I přes veškerou snahu lékařů pacientka nereaguje na léčbu ani farmakoterapii. Pro 

masivní a neztišitelné krvácení z lůžka po tonsilektomii zemřela po 4 dnech na JIPu. 

 

3. 2 Kazuistika č. 2 

Dne 15. 3. 2011 byla nahlášena tísňová výzva na silnici – úraz (chlapec 2 roky). 

V bezvědomí, poslána posádka RV. 

Laická první pomoc 

Otec žádnou první pomoc nezahájil. 

Odborná první pomoc 

Při příjezdu posádky RV a vyšetření pacienta lékařem, volána okamžitě LZS. Otec uvádí, 

že na procházce v lese byl chlapec zavalen uvolněnou kládou. Chlapec leží v kufru auta, 

nápadně bledý, na pravém boku, nekomunikuje, nepláče, tichý, bradypnoe, cca 8/min., 

dýchání nepravidelné, bez distančních fenoménů, podle sdělení otce nezmodral, 

zvracel, nekomunikoval.  

Pacient celkově vyšetřen, pro zjištění celkového stavu: anizokorie cca P 4, L 3mm, 

fotoreakce zachovalá, na bolest chabě naznačuje obranné reakce HK. Pulsace periferně 

0, na aa. carotides slabě. 

GCS 5 (otevření očí 1 – nereaguje, slovní odpověď 1 – žádná, motorika 3 – abnormální 

reflexe), srdeční rytmus – sinusový, TK nezměřen, SF 75/min., SрO₂ 76%, DF 8/min. 

Ihned zajištěna C – páteř límcem, pravděpodobné poranění v této oblasti (vzato na 

vědomí mechanismus úrazu). Pacient přeložen do vozu RLP a zahajujeme KPR. 

Ambuing obličejovou maskou (o objemu zhruba 150-200 ml a frekvence 100/min) + O₂ 

(4 l/min), bez komplikací, ventilace účinná, vzestup SрO₂ na 96%, periferie chladné, 

centrální oběh ano – zajištěn tepelný komfort. Příprava na intubaci, AS zachovaná, TK 

neměřitelný, OTI, ET kanyla 5.0 s obsturační manžetou, hladce, zcela bez komplikací 

(bez farmak). Dále probíhala ventilace UPV v příslušných objemech a frekvenci. 
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DÚ v přehledném dosahu bez poranění a patologického obsahu, 16 cm in, obě plíce 

rozvinuté, dýchání slyšitelné v celém rozsahu, vpravo výrazné vlhké chrůpky, nic 

neodsáváme z DC- kontuze plic vpravo, vlevo dýchání alveolární, čisté. 

Kapnometr kolem 5.0 kPa se daří držet (používá se pro měření hodnot pCO₂), který 

musíme znát při resuscitaci. Po OTI vzestup SF na hodnoty cca kolem 130/min, TK 

90/60, jinak dýchání a reaktivita beze změn, pokus 1x o žilní vstup v levé kubitě (pro 

aplikaci farmak a doplnění cirkulujícího objemu, avšak neúspěšně, proto zajištěn 

intraoseální vstup BIG lege artis, pravá tibie (je bez zjevných poranění), aspirace 

minimální, aplikace zcela volně, infuze kape (chlorid sodný 0,9 %). Hmotnost pacienta 

asi 15 kg: analgosedace Dormicum 1,5 mg (sedativum, jako součást analgosedace, má 

amnestické účinky – ztráta paměti na proběhlý zákrok, využívá se právě u dětí), 

Fentanyl 25 mcgr i. o. (na bolest vzhledem k charakteru poranění), pro pokles TK 

přerušen a nasazen Noradrenalin (na zvýšení tlaku krve). 

Druhé měření: pro zjištění zda se stav mění a zda reaguje na farmakoterapii, nebo 

naopak, jestli se stav nezhoršuje: GCS 3 (otevření očí 1 – nereaguje, slovní odpověď 1 – 

žádná, motorika 1 – nereaguje), srdeční rytmus – sinusový, TK 60/40, SF 130/min, SрO₂ 

96%, DF 10/min. 

Po několika minutách dochází opět k zástavě oběhu, proto opět zahájena KPR. 

Kraniotrauma s hlubokým bezvědomím (koma), velká ztráta krve – nad 500 ml, kontuze 

plic. 

Pacient nereaguje na KPR, doplňování objemu ani na farmakoterapii a bohužel zemřel 

během KPR na místě. 

 

3. 3 Kazuistika č. 3 

Dne 11. 4. 2011 nahlášena tísňová výzva v bytě – bezvědomí, tonutí ve vaně (chlapec 2 

roky). Bezvědomí, tonutí poslána posádka RLP. 
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Laická první pomoc 

Matka první pomoc nezahájila. 

Odborná první pomoc 

Kolem 13. hod. nalezen matkou ve vaně bez známek života. Jak dlouho byl ve vaně, 

nikdo neví, jedná se o sociálně slabší rodinu, mají 5 dalších dětí různého věku. Chlapce 

zjevně nikdo nehlídal.  

Obj.: na místě posádka RLP provádí zevní srdeční masáž, ventilace ambuvakem, 

protože pacient nedýchá a nemá pulz. Dítě je vytažené na chodbě před bytem, kde je 

celkově vyšetřen jeho stav: bezvědomí, bez AS, nedýchá, zornice široké, bez reakce, 

cyanóza aker, sliznic. Známky zranění nejsou zjevné. Je připojen na monitor, který 

zobrazuje asystolii a proto pokračujeme v resuscitaci. Pacient nedýchá, proto jsou 

zajištěny dýchací cesty laryngálním tubusem, plíce s vlhkým poslechem, odsáto trochu 

tekutiny a též zvratků. Plíce dýchají symetricky. IV flexila 2x para, použit intraoseální 

vstup na levé tibii, pro farmakoterapii. Podán postupně Adrenalin (jako srdeční terapie, 

podává se při KPR při asystolii) celkem 3 mg ředěný do 10 ml aqua. Pacientův stav se 

nemění, proto pokračujeme v zevní srdeční masáži a ventilace ambuvakem průběžně. 

Temofólie. Na monitoru trvá asystolie, zornice dále široké, KPCR neúspěšná, ukončena 

po 50 minutách. Exitus letalis. Náhodné utonutí. Pacient nereagoval na KPR ani na 

farmakoterapii a vzhledem k mechanismu úrazu došlo ke smrti.  Předán na patologii, 

volána Policie ČR, sociální pracovnice na místě. 

GCS 3 (otevření očí 1 – nereaguje, slovní odpověď 1 – žádná, motorika 1 – nereaguje), 

srdeční rytmus – asystolie, TK neměřitelný, SF 0, SрO₂ 0, DF 0. 

3.4 Kazuistika č. 4 

Dne 18. 6. 2011 byla nahlášena tísňová výzva v bytě – úraz, tržná rána na hlavě (dívka 

18 let). Při vědomí, poslána posádka RZP. 

Při příjezdu RZP podle svědků zakopla a upadla na zem, uhodila se o roh kuchyňské 

linky do hlavy, v bezvědomí nebyla.  
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Laická první pomoc 

Dívce byla poskytnuta první pomoc svou kamarádkou, která jí na ráně na hlavě držela 

ručník, protože krvácela a položila ji do stabilizované polohy. Dívka si na situaci 

pamatuje. 

Odborná první pomoc 

Pacientka celkově vyšetřena: při vědomí, orientovaná, spolupracuje, ebrieta, 

nezvracela, nauzea není, tržná rána ve vlasové části hlavy.  

Pacientka dále vyšetřena, pro zjištění rozsahu zranění: 

Hlava - trauma ne, bulby střední postavení, zornice izokorické, fotoreakce ano, nos 

deformace ne, sekrece ne, uši sekrece ne, jazyk plazí středem. 

Krk – pulsace aa. carotides hmatná, náplň krčních žil nezvětšená. 

Hrudník – symetrický, stabilní, trauma ne, dušnost ne, akce srdeční pravidelná. 

Břicho – trauma ne, tuhost ne, bolestivost ne, peristaltika ano. 

Páteř – trauma ne, bolestivost ne, citlivost HK ano, hybnost HK ano, citlivost DK ano, 

hybnost DK ano. 

Pánev – stabilní ano, bolestivá ne. 

Horní končetiny – trauma ne, bolestivost ne, otoky ne. 

Dolní končetiny – trauma ne, bolestivost ne, otoky ne. 

Neurologické vyšetření – lateralizace (přesun, přemístění ke straně) ne, křeče ne. 

GCS – 15 (otevření očí 4, slovní odpověď 5, motorika 6), TK 120/80, Srdeční frekvence 

(SF) 125/min., SрO₂ 98%, dýchací frekvence (DF) 13/min, glykémie 7,2. 

Th: Toaleta a sterilní krytí rány na hlavě. Susp.: otřes mozku.  

Dg: Tržná rána ve vlasové části hlavy. 
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Pacientka transportována na chirurgickou ambulanci, transport bez komplikací, 

v polosedě. 

 

3.5 Kazuistika č. 5 

Dne 14. 1. 2012 nahlášena tísňová výzva v terénu – úraz DK na sjezdovce (chlapec 12 

let). Při vědomí, vyslána posádka RZP. 

Při lyžování na sjezdovce se mu zvrátila lyže směrem nahoru, ucítil prudkou bolest 

v bérci.  

Laická první pomoc 

Chlapec dostal první pomoc od rodičů, sundali mu kalhoty, aby se podívali, co má 

chlapec s nohou, udělali provizorní dlahu, zajistili tepelný komfort a dopravili ze 

sjezdovky na parkoviště. Chlapec je plačtivý, neklidný. 

Odborná první pomoc 

Při příjezdu RZP při vědomí, orientovaný, do hlavy se neuhodil, bolestivost pravé dolní 

končetiny (PDK) v oblasti bérce, citlivost prstů a pohyblivost zachována.  

Pacient celkově vyšetřen, abychom zjistili rozsah zranění, event. další přidružené 

zranění: 

Hlava – trauma ne, bulby střední postavení, zornice izokorické, fotoreakce ano, nos 

deformace ne, sekrece ne, uši sekrece ne, jazyk poranění ne, plazí středem. 

Krk – pulsace aa. carotides  hmatná, náplň krčních žil nezvětšená. 

Hrudník – symetrický, stabilní, trauma ne, dušnost ne, akce srdeční pravidelná. 

Břicho – trauma ne, tuhost ne, bolestivost ne, peristaltika ano. 

Páteř – trauma ne, bolestivost ne, citlivost HK ano, hybnost HK ano, citlivost DK ano, 

hybnost DK ano. 

Pánev – stabilní ano, bolestivá ne. 
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Horní končetiny – trauma ne, bolestivost ne, otoky ne.  

Dolní končetiny – trauma ano bérec vpravo, bolestivost ano bérec vpravo, otoky ne. 

Neurologické vyšetření – lateralizace ne, křeče ne. 

GCS – 15 (otevření očí 4, slovní odpověď 5, motorika 6), TK 120/80, SF 78/min., SрO₂ 

98%, DF 12/min., lehká bolest. 

Th: Ošetření zlomeniny dolní končetiny vakuovou dlahou bez medikace a odvoz na 

příslušné oddělení do nemocnice. Susp. fraktura DK. 

Dg: zlomenina jiných částí bérce. 

Pacient transportován na chirurgickou ambulanci, vleže na zádech, bez komplikací. 

 

3. 6 Kazuistika č. 6 

Dne 6. 1. 2012 nahlášena tísňová výzva ve veřejné místnosti – úraz kotníku (chlapec 17 

let). Při vědomí, vyslána posádka RLP. 

Při příjezdu posádka zjistila příčinu úrazu a vyšetřila celkový stav pacienta. Chlapec 

sdělil, že na florbale při běhu na bránu zakopl a pravou nohu vytočil v kotníku vně a 

spadl na zem, udává bolest kotníku, citlivost je zachována, hybnost s mírnou bolestí, na 

situaci si pamatuje, v bezvědomí nebyl, nezvracel, jiné zranění ani bolest nemá. 

Hlava – trauma ne, bulby střední postavení, zornice izokorické, fotoreakce ano, nos 

deformace ne, sekrece ne, uši sekrece ne, jazyk bez poranění, plazí středem. 

Krk – pulsace aa. carotides hmatná, náplň krčních žil nezvětšená.  

Hrudník – symetrický, stabilní, trauma ne, dušnost ne, akce srdeční pravidelná – 

hypertenze. 

Břicho – trauma ne, tuhost ne, bolestivost ne, peristaltika ano.  

Páteř – trauma ne, bolestivost ne, citlivost HK ano, hybnost ano, citlivost DK ano, 

hybnost ano. 
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Pánev – stabilní ano, bolestivá ne. 

Horní končetiny – trauma ne, bolestivost ne, otoky ne. 

Dolní končetiny – trauma ano, bolestivost ano, otoky ne. 

Neurologické vyšetření – lateralizace ne, křeče ne. 

GCS 15 (otevření očí 4, slovní odpověď 5, motorika 6), srdeční rytmus – sinusový, TK 

160/100, SF 115/min., SрO₂ 98%, DF 12/min., těžší bolest. 

Th: Vzhledem k lokalizované bolesti a mechanismu pádu a s přihlédnutím na stav DK 

byla přiložena vakuová dlaha, bez medikace. Susp. distorze kotníku. 

Dg: Podvrtnutí a natažení kotníku. 

Pacient transportován na chirurgickou ambulanci, ve Fowlerově poloze (polosed), bez 

komplikací. 

 

3. 7 Analýza kazuistik 

Použila jsem několik kazuistik, kde jsem právě uvedla rozdíl v laické a odborné pomoci. 

Ale i přesto bych se k nim nyní chtěla vrátit a „doplnit“ drobnosti v odborné pomoci. 

 

V případě kazuistik č. 1 – 3 k odborné pomoci není co dodat. I přes usilovnou snahu 

lékařů a záchranářů tyto případy nedopadly dobře a skončily úmrtím. 

Ke kazuistice č. 4 také nemám žádné připomínky, myslím, že záchranáři udělali vše, co 

bylo potřeba. 

 

U případu č. 5 si, ale myslím, že tento chlapec by si zasloužil analgosedaci. PDK byla 

fixovaná pouze vakuovou dlahou. Já bych zavedla periferní vstup intravenozní kanylou 

a aplikovala fentanyl dle váhy. První dávku ještě před manipulací na místě a druhou 

dávku před příjezdem do nemocnice (opět manipulace, RTG). Mezitím by kapal např. 

fyziologický roztok. 
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U poslední kazuistiky, kterou popisuji bych také ráda doplnila malé poznatky. Kotník byl 

také fixován pouze vakuovou dlahou. Opět bych zavedla periferní vstup intravenozní 

kanylou a podala fentanyl, opět dle váhy. A se stejným postupem jako u předchozí 

kazuistiky. 

 

Oba dva případy jsou totiž velmi bolestivé a proto je třeba bolest tlumit, proto bych 

podala fentanyl. 
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4 Diskuze 

Tématem mé absolventské práce je poskytování první pomoci u dětských pacientů 

v PNP. Toto téma je velmi obsáhlé, proto jsem se rozhodla popsat pouze 

traumatologickou část, a to úrazy. Snažila jsem se přiblížit rozdíl v laické a odborné 

první pomoci, které uvádím na příkladech (NR, krvácení, zlomeniny, popáleniny a 

tonutí). V neposlední řadě, mě toto téma zajímá i jako matku malých dětí. 

 

Spoustu lékařů a záchranářů se těchto výjezdů „obává“. Je to odůvodněno menším 

počtem výjezdů k dětským pacientům. V PNP jsou „omezené“ možnosti vyšetření a 

ošetření než v nemocniční péči. 

 

Jsem toho názoru, že v odborné literatuře a učebních osnovách se o této problematice 

moc nedočteme a nedovíme. Cílem mé práce je přiblížit tyto poznatky a postupy 

budoucím studentům záchranářství, ale je určena i laikům (rodičům, učitelům aj.) 

Myslela jsem si, že k uvedenému tématu, bude hodně podkladů, ale např. o krvácení 

jsem toho v knihách moc nesehnala. Proto jsem se rozhodla shánět informace u lékařů 

na ZZS, pediatričky mých dětí a ve škole od vyučujících. 

 

U kazuistik jsem narazila na neochotu a nepochopení. Po velké námaze jsem pár 

příkladů kazuistik sehnala. Mrzí mě, že některé končí tragicky.  

 

Velkým přínosem pro mě také byla moje praxe na ZZS, získané informace jsem použila 

pro doplnění mé práce. 
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Závěr 

Jak jsem se už zmínila v předešlých kapitolách, ve své práci jsem se zabývala rozdílem 

v laické a odborné pomoci u dětí. 

 

V teoretické části jsem uvedla rozdělení dětského věku a jejich charakteristiku. Dále 

anatomické a fyziologické odlišnosti, vyšetření, ošetření, psychologický přístup a 

farmakologické zvláštnosti. KPR jsem rozdělila na základní a rozšířenou a uvedla její 

specifika. Potom přecházím na dětské úrazy, kde popisuji jejich charakteristiku a 

ošetření laikem a poté odbornou péčí ZZS. 

 

Praktickou část tvoří kazuistiky, ve kterých poukazuji na tento rozdíl. Myslím si, že u 

některých kazuistik by si pacienti zasloužili i trochu lepší ošetření. O tomto problému 

jsem se zmínila v analýze kazuistik své práce. 

 

Doufám, že se mi podařilo objasnit tuto problematiku a dodržet své cíle.  
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Zusammenfassung 

Das Thema meiner Abschlussarbeit ist „Erste-Hilfe-Leistung bei Kinderpatienten“. Weil 

dieses Thema sehr unfangreich ist, widme ich mich vor allem an Kinderunfälle und 

Ertrinken. Die Unfälle passieren überall, d. h. in der Schule, zu Hause, bei Kinderspiel 

(drauβen) und bei Verkehrsunfällen (Fuβgänger, Radler und Mitreisende). Edenfals bei 

Ertrinken, nicht nur bei Baden in Grünen sondern auch zu Hause im Gartenteichen 

oder Schwimmbecken, sowie bei Wintersporte (Schlittschuhlaufen). 

 

Im ersten Teil beschreibe ich die Erste Hilfe und ihre einteilung. Es gibt sentliche 

Unterschiede zwischen der Laien Hilfe und Profesionalen. Auch die Laien solten diese 

Hilfe im Gefahr auch können. Man braucht keine besondere Hilfsmittel, es genügen 

uns, unsere Hände und verstandt. In der vorliegende konzertriere ich mich Notruf zu 

benutzen und den Rettungsdienst anzurufen. Unterschiede Abweichungen in 

Anatomie in Bezug Kinder und Farmakologie, Psychologie, Glasgow Coma Scale. 

 

Im zweiten Teil meiner Arbeit befasse ich mich mit den möglichsten Riesen beim 

baden (Symptome im Süs- und Salzwasser, Beschädigung der Lungen, des Herzes und 

des Gehirns). Mit diesen Fählen kann man auch Ertrinken.  

Man unterschiedet mehrere Arten von Frakturen (einfachen, koplizierten, offenen und 

geschlosenen). Am häufigsten begegnet man Arm und Hand, Bein-, Rippen und 

Schädelbruchen. Ich bescheftige mich mit dem Behandlung den Frakturen, mit der 

Einstehlung und Imobilisierung, unter besondere Beachtung Blutungen (z. B. 

Muskelblutung, verschiedene Blutungarten: Arterien-, Venen- Blutung, Blutschtilen. Zu 

den häufigsten Unfälle bei Kleinkindern gehören Verbrennungen (Feuer oder Strom). 

Für die Behandlung von Verbrennung sind Umfang und Stufen entscheidet. Beim 

Verbrennungsschock ist Zufuhr Flüssigkeiten Analgesie und Schmerzmittelgabe 

wichtig. 

 

In der praktischen Teil der Arbeit führe ich sechs Kazuistiken an. In diesen Fall 

beschreibe ich: einen Unfall mit Blutung, das rollende Holzblok auf das Kind, die Unfall 

von der Betrunkenheit. Auf die Entrinkenheit und zwei Falle mit der Brechung der 
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Füβe. Mein Beschtreben war die ausarbeitung zwischen Unterschiedene Erste Hilfe 

von den Laien und Profesionalarbeit von Kinderpatienten und daran erfüllen meine 

Ziele der Arbeit. 

 

Schlüsselwörter – unverzügliche, dringliche Reanimation, Anatomie des Kinderkörpers, 

Unfallgefahr bei Kinder, Spezifika der Kinderpharmakologie, die häufigsten Frakturen 

im Kinderalter, Erste-Hilfe-leistung von Laien und Profesioneler Erste Hilfe, 

Verbrennungsschock 
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Seznam příloh 

Příloha č. 1 – Hodnocení stavu vědomí Glasgow Coma Scale [ERTLOVÁ a kol., 2008, s. 

318]      

 

 

Přílohy 

Příloha č. 1 Hodnocení stavu vědomí Glasgow Coma Scale. 

 

GCS kojenec dítě body 

otevírání očí spontánní spontánní 4 

  na oslovení na oslovení 3 

  na bolest na bolest 2 

  bez odpovědi bez odpovědi 1 

slovní odpověď brumlá, žvatlá orientovaná 5 

  dráždivý pláč zmatená 4 

  pláč na bolest dezorientovaná 3 

  sténá na bolest nesrozumitelná 2 

  bez odpovědi bez odpovědi 1 

motorická odpověď spontánní, účelná vyhoví výzvě 6 

  úhyb před dotykem 

cílená reakce na 

bolest 
5 

  úhyb před bolestí úhyb před bolestí 4 

  dekortikační reakce flexe na bolest 3 

  decerebrační reakce extenze na bolest 2 

  bez odpovědi bez odpovědi 1 

                                                                                    [ERTLOVÁ a kol., 2008, s. 318]      


