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ÚVOD 

Toto téma jsem si vybral, protože si myslím, že se stává stále více aktuálním. Vzhledem 

k pokroku lidstva, co se týče chemického průmyslu, zbrojního průmyslu, ale také 

mezilidských vztahů (např. radikální teroristické skupiny), je potřeba se této 

problematice hlouběji věnovat. 

Ve své práci bych se chtěl zaměřit na postupy zdravotnické záchranné služby v oblasti 

explosivních zranění. Základní pojmy, první pomoc v rámci před nemocniční péče, 

prevence možných komplikací. 

Těžištěm mé práce bude vysvětlení základních pojmů blast syndrom, crush syndrom a 

s tím spojené polytrauma. 
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1 CÍL ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 

1.1 Hlavní cíl 

Seznámit s postupy záchranné zdravotnické služby při explosivních zraněních. Ukázat na 

reálném případu základní postup při zásahu rychlé záchranné služby. Znalost častých 

komplikací, postupů v léčbě a následný transport. 

1.2 Dílčí cíle 

Základní informace týkající se výbuchu a jeho účinků. Vysvětlení základních pojmů blast 

syndrom a crush syndrom. Seznámení s nejčastějšími poraněními při výbuchu a jejich 

první pomoc. 
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2 VÝBUCH A JEHO ÚČINKY 

2.1 Tlaková vlna 

Tlaková vlna je rychle se šířící vlna zhuštěného vzduchu v atmosféře charakterizovaná 

postupnou změnou tlaku, hustoty a teploty na jejím čele. Obvykle je vytvořená a 

uvedená do pohybu explozí. Trajektorie šíření této vlny je ve směru od epicentra 

výbuchu a pohybuje-li se kontinuálním prostředím, pak její rychlost je ve všech 

směrech stejná. *www.bozpinfo.cz+ 

2.2 TNT ekvivalent 

Pro vyjádření reálných účinků tlakové vlny a pro jejich snadnější interpretaci se často 

používá takzvaný ekvivalent TNT. Jak už název sám napovídá, jedná se o množství TNT 

(trinitrotoulenu), které svým výbuchem vyvolá vzdušnou tlakovou vlnu stejných 

parametrů jako zkoušená výbušnina, a která způsobí stejné destrukční účinky. Tento 

model lze použít pro oblaky plynu, par nebo oblaky prachu v mezích výbušnosti, či 

kondenzovanou (pevnou) výbušninu (pro posouzení účinků exploze nekondenzované 

fáze má význam pouze pro srovnání dosahu tlakové vlny). *www.bozpinfo.cz+ 

TNT ekvivalent lze zjistit z experimentálně zjištěných parametrů výbuchových vln, 

anebo jej lze vypočítat z hodnot výbuchových tepel podle rovnice. Z ekvivalentu 

hmotnosti nálože TNT je možné odhadnout charakteristiky tlakové vlny podle 

maximálního přetlaku na jejím čele v jakékoli vzdálenosti od epicentra výbuchu a tedy i 

určit (odhadnout) odpovídající škody. Ukazuje se, že zřejmě jen relativně malá část 

celkové dosažitelné spalné energie se skutečně účastní na vzniku tlakové vlny. Proto byl 

přijat obecný konsensus o ekvivalentu TNT ve výši 3 % teoretické hodnoty. Tento 

ekvivalent se zvyšuje pouze v případě reaktivnějších plynů (např. propylenoxid), a to na 

hodnotu 6 %, a pro vysoce reaktivní plyny (např. etylenoxid) na hodnotu 10 %. 

[www.bozpinfo.cz] 
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2.3 Dosah tlakové vlny 

Pro posouzení účinků exploze lze využít také parametr dosah tlakové vlny. Tento 

ukazatel slouží k vyjádření skutečnosti, do jaké vzdálenosti může dosáhnout tlaková 

vlna o příslušném přetlaku Δƿ na svém čele, čímž poskytuje cenné informace o 

distribuci „zraňující síly“ v okolí epicentra výbuchu. Průběh tlaku v tlakové vlně může 

být značně komplikovaný. S ohledem na složitost procesů vedoucích k jejich vzniku i 

šíření samotné vlny v reálném prostoru není tak jednoduché. Nejnověji se používá tzv. 

akustický model. Jeho základní koncept spočívá v myšlence, že charakter šíření tlakové 

vlny vzniklé při explozi je stejný jako šíření vlny akustické, tj. zvuku. Tato analogie je 

postavena na jednoduchém matematickém vyjádření, které se vztahuje na akustickou 

vlnu přetlaku v určité vzdálenosti vzhledem k síle zdroje zvuku. Analogie akustického 

zdroje zvuku tak sestává z řešení vlnové rovnice a bere na sebe formu, která je závislá 

na rozměrových parametrech, charakteru explodující látky a koeficientech popisující 

průběh výbuchu. Aplikace modelu tak vyžaduje dokonalou znalost síly zdroje tlakové 

vlny v podobě funkce času. *www.bozpinfo.cz+ 

2.4 Účinky rázové vlny 

Jeden z účinků exploze je náhlý vzestup tlaku vzduchu, který se od epicentra výbuchu 

pohybuje ve formě vlny. Tvar této vlny záleží na velikosti exploze a na vzdálenosti od 

epicentra. V případě detonace, kdy se tlaková vlna šíří rychleji než zvuk, je nárůst tlaku 

v podstatě okamžitý – hovoříme o rázové vlně. Charakter rázové vlny je takový, že se 

přetlak skokově zvýší až do své maximální hodnoty a pak poměrně rychle poklesne pod 

hodnotu tlaku atmosférického. Obvykle tento přetlak nehraje důležitou roli ve srovnání 

s hodnotou maximálního přetlaku, protože pokles tlaku po průchodu čela rázové vlny je 

relativně pozvolný a absolutní hodnota přetlaku na čele vlny Δƿ (kPa) (oproti tlaku 

atmosférickému) nebývá větší jak -50kPa. Ovšem při silných explozích má tato tzv. 

záporná fáze za následek vymrštění méně hmotných předmětů nebo i povalení a 

zranění osob. Jelikož při této fázi dochází za určitých okolností k výrazným specifickým 

ztrátám (např. poškození plic, ušních orgánů apod.), účelově se konstruují tzv. 

termobarické zbraně, u nichž je tato fáze časově delší a vzniklý podtlak výraznější. 
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Když čelo rázové vlny narazí na terénní překážku, dojde k jejímu částečnému odrazu, 

čímž vzniká relativně malá odrazová vlna. Původní rázová vlna se šíří přes danou 

překážku dál, a tuto překážku buď strukturálně naruší, nebo „obteče“. V obou 

případech ztrácí část své energie. *www.bozpinfo.cz+ 

2.5 Termobarické zbraně 

Výbušnou látku termobarických zbraní tvoří palivová explozivní hmota o hmotnosti od 

několika desítek kilogramů až po několik tun (u největších pum). Doplněk tvoří dvě 

oddělené konvenční nálože. První nálož v předem určené výšce nebo určeném 

okamžiku rozptýlí palivo do vzduchu. Vzniklý oblak smíšený se vzduchem se obvykle 

dostane do kontaktu s cílem, proti němuž je zbraň použita. S odstupem několika sekund 

následuje výbuch druhé nálože, který tuto směs zapálí. Následuje exploze, kterou 

doprovází velmi silná tlaková vlna. Ničivý účinek takové vlny a za ní následujícího 

podtlaku převyšuje účinnost běžných konvenčních výbušnin. *www.bozpinfo.cz+ 

2.6 Charakter zranění lidí působením tlakové vlny  

Obvykle se určují tři kategorie poranění lidí výbuchem, a to v závislosti na mechanismu, 

který poranění působí.  

První kategorie je primární poškození, způsobené přímými účinky tlakové a rázové vlny, 

kdy dochází k četným smrtelným zraněním vlivem krvácení do plic. Je-li vnější tlak větší 

než vnitřní tlak v těle, hrudník se vmáčkne dovnitř, což vede k pohmožděninám 

vnitřních orgánů, případně i vnitřnímu krvácení. Nejčastějším bezprostředním zraněním 

vlivem účinku tlakové vlny je protržení ušního bubínku. Ušní bubínek je poškozen 

následkem přetlaku, protože charakteristická perioda vibrace orgánů ucha je malá 

v porovnání s dobou trvání tlakové vlny. *www.bozpinfo.cz+ 

Druhou kategorií je sekundární poškození, způsobené rozletem fragmentů od epicentra 

výbuchu. Při určování účinků letících úlomků na lidské tělo se rozlišuje mezi úlomky, 

které způsobují řezné rány a úlomky, které řezné rány nezpůsobují. Zranění, která 

mohou vzniknout řeznými úlomky, jsou tržné rány a průstřely. Řezné úlomky jsou často 
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lehké (o hmotnosti 10 gramů nebo i méně), velmi často jsou tvořeny skleněnými střepy 

nebo jinými ostrými úlomky. Fragmenty, které nezpůsobují řezné rány, jsou většinou 

velké předměty, které však způsobují zasaženým lidem vnitřní zranění. Není možné 

teoreticky předpovědět pravděpodobnost ani závažnost poškození zdraví vlivem rozletu 

fragmentů. *www.bozpinfo.cz+ 

Třetí kategorie poranění lidí následkem výbuchu je kolize člověka s překážkou vlivem 

sražení či odhození člověka tlakovou vlnou. Může to nastávat jak během pozitivní fáze 

tak i negativní fáze rázové vlny. Nejvýraznější účinky terciálních následky nastávají 

tehdy, je-li člověk v okamžiku exploze ve vzpřímené poloze. *www.bozpinfo.cz+ 

Pro odhad pravděpodobnosti úmrtí následkem vlny se používá tzv. „probitová analýza 

následků“ (rovnice). Experimentálně zjištěné následky výbuchů a příslušných hodnot 

přetlaku Δƿ v čele tlakové vlny pak prezentuje tabulka č.1. [www.bozpinfo.cz] 

Tabulka č. 1 

Vyjádření následků tlakové vlny podle 

přetlaku na jejím čele (kPa) 
Dopady na člověka 

16,5 Poškození ušních bubínků 1% 

19,3 Poškození ušních bubínků 10% 

34,5 Poškození ušních bubínků 50% 

43,5 Poškození plic 

100 Úmrtí 1% 

121 Úmrtí 10% 

141 Úmrtí 50% 

176 Úmrtí 90% 

200 Úmrtí 100% 

[www.bozpinfo.cz] 
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2.7 Detonace 

Detonace je proces spalování, při kterém se výbušný materiál šíří nadzvukovou 

rychlostí. Je charakterizován prudkou změnou tlaku v místě výbuchu a velmi prudkým 

drtivým účinkem na okolní prostředí. Za detonaci se označuje výbuch šířící se rychlostí 

minimálně 1000 km/s. Čím vyšší má trhavina detonační rychlost, tím je účinnější. 

[www.wikipedia.org] 

2.8 Parametry pro hodnocení výkonu výbušniny 

1. Výbuchová energie  

- značíme E nebo Q 

- udává se v kcal/kg nebo kj/kg 

- tato hodnota udává, kolik tepla se uvolní výbuchem 1 kg trhaviny 

- průmyslové trhaviny mají E kolem 1000 kcal/kg (4000 kj) 

- vojenské trhaviny dosahují E 1500 kcal/kg (6000 kj)  

2. Výbuchová teplota 

- značíme t nebo T 

-  udává se v ˚C 

- značí nejvyšší stupeň teploty, kterého dosáhnou plyny vzniklé výbuchem 

- průmyslové trhaviny dosahují kolem 2500 ˚C 

- vojenské trhaviny mohou dosáhnout teploty až 5000 ˚C  

3. Objem výbušných plynů 

- značíme Vo nebo V 

-  udává se v l/kg trhaviny 
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- udává množství plynů, které vzniknou explozí 1 kg trhaviny  

- hodnoty se pohybují v rozmezí 500 – 1000 l/kg 

- skutečný objem plynů v okamžiku těsně po výbuchu je v důsledku vysoké 

teploty asi 10x větší  

4. Hustota trhaviny 

- udává se v g/cm³ nebo v kg/dm³ (litr) 

- hustota má zcela zásadní vliv na koncentraci energie a detonační rychlost → čím 

vyšší hustota, tím vyšší je detonační rychlost  

5. Detonační rychlost 

- značí se D 

- udává se v m/s nebo km/s 

- je to rychlost výbušného rozkladu při detonaci trhaviny 

- čím vyšší detonační rychlost, tím vyšší brisance (tříštivost) a tím větší destrukce 

cíle 

- u průmyslových trhavin jsou hodnoty kolem 2000 – 5000 m/s 

- u vojenských trhavin je to 6000 – 8000 m/s 

- pro představu rychlost zvuku je 340 m/s při 25 ˚C v suchém 

prostředí*www.wikipedia.org+ 

Pro následky výše uvedených fyzikálních jevů jsou přímo charakteristická poranění tzv. 

blast syndrom a crush syndrom. 
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3 BLAST SYNDROM A CRUSH SYNDROM 

- jsou to soubory příznaků, které vznikají při explozi a případným zasypáním 

3.1 Blast syndrom 

Podstatou detonace je přeměna chemické energie, což vede k rychlému uvolnění plynu 

o vysokém tlaku a teplotě, který před sebou tlačí okolní atmosférický vzduch, čímž 

vzniká tlaková vlna → poranění tlakovou vlnou se označuje blast syndrom. Poranění 

vzniklá při blast syndromu se dělí následovně: 

1. primární – jsou přímo způsobená tlakovou vlnou (lokálně působícím tlakem), 

jsou zasaženy především orgány s obsahem vzduchu (plíce, střevo, močový 

měchýř, střední ucho), dále jsou zasaženy méně solidní orgány 

2. sekundární – jsou zranění způsobená střepinami, většími či menšími a dalšími 

předměty a dalšími rychle se pohybujícími fragmenty, které jsou umístěni ve 

výbušnině (kuličky, matky, hřebíky), to vše je uvedeno do pohybu explozí 

3. terciální – zranění způsobená důsledkem prudkého proudu vzduchu 

(amputace), náraz těla odmrštěním na tvrdou překážku (zlomeniny, kontuse) 

4. nepřímá – způsobená například zřícením budovy (crush syndrom); panika při 

hromadném neštěstí – natlačením, pošlapáním vznikají hlavně tupá a 

kompresivní poranění s vnitřním poškozením 

5. popáleniny ožehem – například při výbuchu plynných hořlavých směsí  

[www.stefajin.cz] 

 V závislosti na lokalizaci exploze mohu uvést air blast syndrome (šíření tlakové vlny) v 

otevřeném prostoru se tlaková vlna šíří sféricky, odráží se od země a od stojících 

objektů, přetlak je následován vlnou podtlaku a rychlou normalizací tlakových poměrů. 

V uzavřeném prostoru se tlaková vlna odráží a přetlak trvá déle, zvětšuje se podíl 

primárních poranění. Dále pak immersion blast syndrome (šíření tlakové vlny 
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v kapalině) především kontuse břicha s rupturami kliček, kontuse očních bulbů. 

Poslední solid blast syndrome (šíření tlakové vlny v pevném prostředí) vícečetné 

zlomeniny končetin (u těch, kdo v okamžiku výbuchu stáli), pánve a páteře (u těch, kdo 

seděli). *www.stefajin.cz+ 

Typická poranění jednotlivých orgánů u blast syndrom jsou především poranění ucha s 

rupturou bubínku následnou nedoslýchavostí až hluchotou. Na plicích dochází 

k roztržení alveolokapilární membrány, krvácení do parenchymu, vzduchová embolizace 

do tepen mozku a srdce (nejčastější příčina úmrtí na místě explose), často vzniká 

emfysem s rozvojem ARDS a pneumothorax. U srdce dochází ke kontusim a následným 

aritmiím. V gastrointersticialním traktu dochází ke kontusim střeva s prokrvácením 

stěny a pozdní perforací. Na distálních částech končetin dochází k 

amputacím.*www.stefajin.cz+ 

Ošetření poranění po explosi spočívá v chirurgické léčbě hlavně tam, kde je indikována 

(zlomeniny, ruptury,….), jinak je postup konzervativní → zajištění dýchání (intubace, 

koniotomie, oxygenotherapie) a oběhu (kardiotonika, léčba šoku), prevence a léčba 

plicních komplikací (ATB). *www.stefajin.cz+ 

3.2 Crush syndrom 

Vzniká stlačením nebo masivním zhmožděním měkkých tkání (především svalů), 

dochází k jejich ischemii a poškození. Po odstranění tlaku se z poškozených tkání 

uvolňuje myoglobin, kyselé metabolity a kalium, do poškozené tkáně transsuduje 

tekutina a vznikají otoky. Vysoká koncentrace myoglobinu může vést až k renálnímu 

selhání. Hyperkalemie má za následek poruchy nervové dráždivosti, vedoucí 

k arytmiím, změnám na EKG až po srdeční zástavu.*www.stefajin.cz+ 

Léčba hyperkalemie vyžaduje okamžité řešení například můžeme podat infuzi 20% 

glukózy a inzulinem, calcium gluconicum 10% 20 – 30 ml zvolna i.v., diuretika kalium 

nešetřící (Furosemid), hemodialýza při selhání konzervativního postupu. 

[www.stefajin.cz] 

http://www.stefajin.cz/
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Crush syndrom probíhá ve třech fázích. Akutní (1 – 2 dny) - hypovolemický šok, 

hyperkalemie, edem končetin (útlak cév a nervů). Subakutní (2 týdny) – akutní renální 

selhání (oligurie až anurie, hyperazotemie, ↑ K), demarkace nekros. Pozdní obnovování 

funkcí ledvin (polyurie). Léčba a úprava funkcí ledvin spočívá v infusích alkalizujících 

krystaloidů, diuretika, léčba hyperkalemie (CaCl2, NaCl, glukosa s insulinem, 

hemodialýza, diuretika kalium nešetřící furosemid a tlumení bolesti. Prevencí u 

postiženého, který byl zasypán by neměl být zcela vyproštěn, jestliže mu nebude možné 

okamžitě poskytnout odbornou pomoc. [www.stefajin.cz] 
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4 ČASTÁ POVÝBUCHOVÁ PORANĚNÍ  

Popis častých stavů spojených s výbušným poraněním komplikující záchranu 

postiženého. 

4.1 KRVÁCENÍ (haemorrhagia) 

Je velmi častou, závažnou akutní a život ohrožující komplikací při výbušném poranění ať 

se jedná o krvácení vnitřní nebo vnějšího typu. Vyžaduje rychlou intenzivní a odbornou 

pomoc. Je to únik krve z cév pro jejich poranění nebo poruchu funkce. Dělí se na 

arteriální (tepenné), venózní (žilní), kapilární (vlásečnicové), vnitřní, vnější, smíšené. 

Celkový objem krve dospělého je asi 4,5 – 6 litrů. Vykrvácení (exsanguinace) z velké 

tepny může nastat do 60 – 90 sekund. Krevní ztráta 10 % objemu nevyvolá vážnější 

změny, 20 – 30 % vede k rozvoji šoku (index 1,0), ztráta 2/3 erytrocytů vede k poruše 

transportu plynů krví, ztráta 50 % objemu je smrtelná. *Bydžovský, 2008] 

Stavění masivního krvácení můžeme provést stisknutím rány prsty (ideálně přes 

neprodyšný materiál), kompresí tlakového bodu na přívodné tepně, zvednutí rány nad 

úroveň srdce (snížení tlaku a průtoku). *Bydžovský, 2008+ 

Tlakové body tepen na lidském těle: 

- spánkový – leží na okraji tváře, těsně před ústím zevního zvukovodu; využijeme 

ho ke stavění krvácení z vlasové části hlavy a horní třetiny obličeje. *Ertlová, 

2008] 

- lícní – najdeme ho na rameni dolní čelisti, asi 2 – 3 cm před jejím úhlem; 

využijeme ho při prudkém krvácení z tváře a dolních dvou třetin obličeje 

*Ertlová, 2008] 

- krční – nalézá se mezi hrtanem a bočními krčními svaly na rozhraní střední a 

dolní třetiny krku; tepnu tiskneme dvěma či třemi prsty proti krční páteři; jeho 

stlačení můžeme použít při masivním krvácení z krkavice, jazyka, měkkého patra 

a dalších částí dutiny ústní *Ertlová, 2008+ 
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- podklíčkový – hledáme ho na podklíčkové tepně, která je uložená za klíční kostí; 

tiskneme ji proti prvnímu žebru třemi prsty zabořenými pod klíční kost; 

používáme při masivním krvácení z ramene či z podpaždí, při vysoké amputaci 

horní končetiny, event. při vysokém poranění pažní tepny, kdy nejde použít jiný 

způsob zástavy krvácení *Ertlová, 2008+ 

- pažní – najdeme ho na vnitřní straně paže, kde zanoříme 2 – 3 prsty mezi 

dvouhlavý a trojhlavý sval pažní a tepnu stiskneme proti pažní kosti; používáme 

při tepenném krvácení z dolní poloviny paže, předloktí a ruky *Ertlová, 2008+ 

- břišní – hledáme v oblasti pupku, kde krouživými pohyby zanoříme pěst své 

natažené ruky, dokud neucítíme tepovou vlnu a stálý odpor; uzavřeme tak aortu 

stisknutím proti páteři; postižený leží na pevné podložce v poloze na zádech a 

má pokrčeny dolní končetiny; používáme při silném a neustávajícím 

gynekologickým krvácením a při krvácení z dolní poloviny těla, které nelze 

zastavit jiným způsobem *Ertlová, 2008+ 

- stehenní – se nachází v třísle, kde je tepna kryta pouze vazivovou fascií a je 

tudíž velmi dobře přístupná; indikací je poranění stehenní tepny v celé délce 

jejího průběhu a dále tepenné krvácení z bérce a nohy *Ertlová, 2008+ 

- podkolenní – tiskneme v podkolení jamce za současného maximálního ohnutí 

v kolenním kloubu, používáme při krvácení z bérce *Ertlová, 2008+ 

Přiložením tlakového obvazu můžeme velmi účinně stavět krvácení. Nejprve přiložíme 

krycí vrstvy ze sterilního materiálu pro krytí rány. Další je tlaková vrstva, která musí být 

dostatečně vysoká, savá a pružná, tu pak fixujeme pomocí pružného elastického 

obinadla. Pokud tlakový obvaz prosákne, nesundáváme první vrstvy, ale přiložíme jednu 

kompresní a jednu fixační. Pokud prosákne i další přiložená vrstva, tak se musí 

končetina zaškrtit. *Bydžovský, 2008+ 

Použití zaškrcovadla. Jeho šíře by měla být alespoň 5 cm, nepřikládat v oblasti kloubů, 

správně zaškrcená končetina je bledá, chladná a bez hmatného pulzu, končetinu 
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znehybnit a poznamenat čas zaškrcení, zaškrcení by mělo být ukončeno co nejdříve, při 

delším použití by mělo být postupně povolováno vždy na 2 – 3 minuty, intenzivně 

chladit. Používá se tzv. Martinovo gumové zaškrcovadlo (ploché gumové zaškrcovadlo). 

Ke spolehlivému zaškrcení lze použít manžetu tonometru, natlakovanou 20 – 50 mmHg 

nad systolický tlak pacienta. Lze také improvizovat (např. trojcípí šátek).*Bydžovský, 

2008] 

Kdy použít zaškrcovadlo. Jestliže prosáknou dvě vrstvy tlakového obvazu. Dojde 

k masivnímu krvácení z velké tepny např. po amputaci. Masivně krvácející rána s cizím 

tělesem nebo masivně krvácející rána vzniklá otevřenou zlomeninou. Jako dočasné 

řešení při hromadném neštěstí. *Bydžovský, 2008+ 

Odborná péče spočívá v zajištění žilního vstupu o velkém průsvitu i dvou. Náhrada 

tekutin infúzí. Použití hemostyptik (Gelaspon) a hemostatik (Pamba), při rozsáhlém 

kapilárním krvácení použití Dicynone, při krvácení z GIT a urogenitálního systému 

použití Remestyp, mražená plazma, vitamin K. Je možný také podvaz (ligatura) cév 

pomocí Deschampsovy podvazové jehly. *Bydžovský, 2008+ 

Krvácející rána na krku z poraněných velkých žil nebo tepny je riziko masivního krvácení 

a riziko vzduchové embolie do jugulárních žil. První pomoc spočívá v zaujetí  

Trendelenburgovi polohy u postiženého, vytamponování větším množstvím sterilního 

mulu a neprodyšné krytí (igelitové náplasti) k prevenci vzduchové embolie, případně 

zajistit poraněné dýchací cesty intubací.*Bydžovský, 2008+ 

Při krvácení ze zvukovodu musíme vždy myslet na suspektní závažné kraniální (lební) 

poranění, zvláště pak pokud je spojeno s  poruchou vědomí. Také se můžeme setkat s 

příměsi čiré až nažloutlé tekutiny (likvoru) tzv. Halo-příznak. První pomoc spočívá v 

přiložení odsávacího obvazu a uložení do stabilizované polohy na stranu krvácejícího 

ucha, sledovat základní fyziologické funkce a stav vědomí.*Ertlová, 2008+ 

U krvácení z dutiny ústní je nejnebezpečnější masivní krvácení z jazyka, měkkého patra 

a z nosohltanu, větší krvácení může způsobit i vylomení zubu v tomto případě necháme 
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skousnout tampón 2x vyšší než zub, krvácení se pokoušíme zastavit stlačením krčního 

tlakového bodu, dýchací cesty zajistíme intubací.*Ertlová, 2008+ 

U krvácení z rodidel jsou příčinou těžká mechanická traumata, pády, poranění cizími 

tělesy. První pomoc spočívá ve sterilním krytí rodidel, protišoková opatření, postiženou 

položíme na záda do Trendelenburgovy polohy. Monitorujeme základní fyziologické 

funkce, podáváme inhalačně kyslík, i.v. náhrada krevních ztrát, katecholaminy, zvážit 

podání hemostyptik nebo uterotonik. *Ertlová, 2008+ 

Vnitřní krvácení je typické pro tupý mechanismus úrazu (tupé nárazy na břicho, 

hrudník) např. roztržení nebo utržení sleziny, jater (fraktury žeber), ledviny, poranění 

tepen s následným rozvinutím šokového stavu. Příznaky jsou neohraničená vysoká 

bolestivost, možné modravé prosáknutí krve kolem pupku nebo třísel. Jako první 

pomoc je chlazení postižené části, protišoková opatření postiženého uložíme do polohy 

vpolosedě s podloženými a pokrčenými nohami, tělesný klid, nitrožilní náhrada tekutin 

k dosažení sTK 90 – 100mmHg, podpora zástavy krvácení a tvorby srážecích faktorů 

(např. Pamba, Dicynone, Remestyp, Kanavit). Pozor na masivní náhradu tekutin před 

chirurgickým řešením příčiny je kontraindikována a spojena s vyšší letalitou! Nutná co 

nejrychlejší diagnostika a chirurgická intervence.*Bydžovský, 2008+ 

4.2 HYPOVOLEMIE A RIZIKO ROZVOJE ŠOKU 

Hypovolemický – hemoragický šok se rozvíjí při krevní ztrátě 20 – 30 % krve a více. 

Záleží na rychlosti krevních ztrát. Šok je komplexní reakce organismu na akutní 

významné snížení krevního tlaku, prokrvení a oxygenaci tkání na absolutní nebo 

relativní hypovolémii (snížení objemu kolujících tekutin). 

Vzniká z 3 základních příčin, snížení objemu při stejné kapacitě řečiště (absolutní 

hypovolémie), zvýšení kapacity řečiště při stejném objemu (relativní hypovolémie), 

selhání srdce jako pumpy. *Bydžovský, 2008+ 

První fáze tzv. kompenzovaný šok dochází k centralizaci oběhu hypoperfuzí podkoží a 

břicha. Tělo na prudké snížení krve zareaguje zrychlením srdeční akce, vyplaví 
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katecholaminy a aktivuje systém renin-angiotenzin-aldosteron. Druhá fáze tzv.  

dekompenzovaný šok se tepová frekvence zvyšuje na úkor diastolym, systoly komor 

jsou tak rychlé, že se ani nestačí naplnit, srdeční výdej dále klesá, hypotenze a 

tachykardie, orgány trpí ischemií tzv. šoková plíce (ARDS), šoková ledvina (akutní 

tubulární nekróza, anurie), ischémie a nekrózy jater, střev. Třetí fáze tzv. irreverzibilní 

šok bez řešení příčiny a účinné terapie se rozvíjí nezvratné multiorgánové selhání 

(endotel tj. výstelka cév je nezvratně poškozena), končí smrtí.*Bydžovský, 2008+ 

Tabulka č. 2       Allgöwerův šokový index → tepová frekvence : systolický TK 

<1 norma       1,0 hrozící šok       1,2 lehký šok       1,5 střední šok       > 2 těžký šok 

 

Tabulka č. 3         Šokový index 

 norma  pozor!  šok! 

TF 60 → 100 → 120 

sTK 120 → 100 → 60 

   *Bydžovský, 2008+ 

 

Klasifikace hemoragického šoku podle krevní ztráty a příznaků: 

- I. třída - do 750 ml/do 15 % - léčba: krystaloidy, TF do 100/min., DF 14 – 

20/min., normotenze, hmatný pulz, kapilární návrat, lehká úzkost, diuréza > 30 

ml/hod. 

- II. třída – do 1500 ml/ do 30 % - léčba: koloidy, zvážit transfuzi, TF 100 – 

120/min., DF 20 – 30/min., normotenze, slabý pulz, prodloužený kapilární 

návrat, úzkost, diuréza 20 – 30 ml/hod. 

- III. třída - do 2000 ml/do 40 % - léčba: koloidy + krev 1:1, TF 120 – 140/min., DF 

nad 30/min., hypotenze, slabý pulz, prodloužená kapilární návrat, úzkost, 
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zmatenst, bledost, diuréza 5 – 20 ml/hod., selhávání kompenzačních dějů 

- IV. třída – nad 2000 ml/nad 40 % - léčba: vždy transfúze, TF nad 140/min., DF 

nad 35/min., TK až nenaměřitelný, pulz až nehmatný, kapilární návrat může 

chybět, bledá, chladná kůže, areaktivita, diuréza minimální, akutní ohrožení 

života  *Ertlová, 2008+ 

První pomoc postiženému zajistíme protišokovou polohou (lze tím získat až 1 l krve pro 

centrální oběh) zvýšením dolních končetin (nápomoc centralizaci oběhu) nebo 

Trendelenburgova poloha (celé tělo v úhlu 30˚ s hlavou níže). Pravidlo „5T“ teplo, ticho, 

tekutiny, tišení bolesti (ne analgetika ústy!), transport (vždy v protišokové poloze). 

Postiženému podáváme kyslík, zajistíme žilní vstupy o větším průsvitu, analgézie a 

tlumení (sedace), monitorování EKG, TK, úroveň vědomí, SpO₂, diurézy, infúzní terapie, 

katecholaminy, adrenalin, atropin. *Bydžovský, 2008+ 

4.3 PORUCHY VĚDOMÍ 

Následkem výbuchu může dojít k poruše vědomí z nejrůznějších příčin. Vědomí je jedna 

ze tří základních životních funkcí, která vyžaduje rychlé vyšetření a dle stavu následné 

zajištění. Při plném vědomí je osoba orientována místem, časem, situací a svou osobou. 

Naproti tomu bezvědomí představuje akutní ohrožení života. Jeho příčinu zjišťovat a 

odstraňovat až po zajištění oběhu a dechu. Příčiny lze rozdělit jako primárně cerebrální 

např. mozkolebeční poranění, krvácivé mozkové příhody, subarachnoidální krvácení. 

Extracerebrální např. arytmie, šok, oběhové či dechové selhání. Endogenně toxické 

např. hyperkalcemie. Exogenně toxické např. otravy z plynných zplodin. Podle fyzikální 

příčiny např. úraz elektrickým proudem, přehřátí nebo podchlazení, dušení při škrcení, 

oběšení, tonutí, výbušná poranění. Kvalitativní poruchy vědomí dělíme na obnubilaci, 

což se dá popsat jako mrákotný stav (neuvědomění si své činnosti), amence lehčí 

porucha jednání, myšlení, nálady, při deliriu dochází k blouznění, dezorientaci, 

nepřiléhavé odpovědi, často s přítomností halucinací nejrůznějšího typu, stupor stav 

strnulosti. Kvantitativní poruchy vědomí hodnotíme pomocí GCS skóre viz. tabulka číslo 

4. Somnolence pacient je spavý, reakce zornic na osvit jsou zachovány, odpověď na 
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bolest je koordinovaná, pacient reaguje na jednoduché povely, odpovídá na 

jednoduché dotazy. Sopor pacient se budí pouze na silný bolestivý podnět, obranná 

reakce je koordinovaná, foto-i konsensuální reakce jsou zachovány, nemocný reaguje na 

jednoduché povely. Kóma pacient je neprobuditelný, reakce zornic jsou zpomalené až 

vymizelé, odpověď na silný bolestivý podnět je nekoordinovaná (mělké kóma) nebo 

žádná (hluboké kóma), hluboké kóma bez jakékoliv reakce na zevní prostředí při 

nutnosti současné podpory vitálních funkcí znamená smrt mozku a označuje se jako tzv. 

„cóma dépassé“. Maximum je tedy patnáct dosažených bobů při plném vědomí, 

minimum jsou 3 body. U 12 a méně bodů je vhodná hospitalizace, při 8 a méně bodech 

lze považovat jako hluboké bezvědomí, vhodná intubace, monitoring vitálních funkcí. 

*Bydžovský, 2008+ 

 Dalšími příznaky spojené s bezvědomím mohou být Cheyne-Stokesovo periodické 

dýchání např. při poškození obou hemisfér, dechy mají narůstající a klesající hloubku 

(hyperventilaci střídá apnoe). Biotovo dýchání bývá chaotické, nepravidelné hluboké a 

mělké nádechy s apnoickými pauzami např. při poškození prodloužené míchy. 

Kussmaulovo ketoacidotické dýchání hyperpnoe např. při hyperglykémii. Terminální 

vdechy jsou mělké lapavé dechy s apnoickými pauzami. *Drábková, 2002+ 

Tabulka č. 4      Glasgowská stupnice kómat (hodnotí se nejlepší reakce) 

 6 5 4 3 2 1 

otevření 

očí 
  spontánní na výzvu na bolest chybí 

slovní 

reakce 
 orientovaný dezorientovaný zmatená nesrozumitelná chybí 

motorika 
plní 

příkazy 

cíleně se 

brání 

necíleně se 

brání 

flexe na 

bolest 

extenze na 

bolest 
chybí 

*Bydžovský, 2008+ 
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Bezvědomí bez jasné příčiny – základní postupy 

- hlasité oslovení („Haló, jste v pořádku?“) 

- zkouška reakce na bolest 

- otočení na záda „pákou“ pokud postižený leží na břiše a nereaguje 

- záklon hlavy – zatlačením rukou na čelo a zvednutím brady, kořen jazyka nebude 

zapadávat do dýchacích cest  

- ověření průchodnosti dýchacích cest, případně jejich zprůchodnění (zvratky, cizí 

tělesa, umělý chrup) a zajištění polohou, vzduchovodem či intubací 

- u suspektního poranění páteře se palcem uchopí dolní čelist za zuby a vytáhne 

se, provedeme preventivní fixaci krční páteře 

- kontrola dechové aktivity – po dobu maximálně 10 sekund, kontrola 

vydechovaného vzduchu přiložením tváře a současným poslechem dechu, 

pohledem zda se zvedá hrudník 

- je nutné získat co nejvíce potřebných informací o postiženém a příčinách ztráty 

vědomí (anamnéza), tyto informace získáme od svědků, příbuzných a aktivním 

pátráním po okolí a oděvu pacienta 

- v případě normální dechové aktivity uložte postiženého do stabilizované polohy 

(stabilní poloha na boku se záklonem hlavy, udržuje průchodné dýchací cesty a 

předchází aspiraci, ke které dochází až u 85% bezvědomých) a stále 

kontrolujeme dýchání a krevní oběh, pátráme po příčině bezvědomí  

 

Odborná péče v případě vdechnutí cizího tělesa spočívá, je-li postižení schopný, pokusit 

se o jeho vykašlání, při neúspěchu provést 5x úder mezi lopatky (Gordonův manévr) 

dále pak 5x Heimlichův manévr (ne u dětí). Nebo se lze šetrně pokusit o extrakci 

magillovými kleštěmi, podat bronchodilatancia (Syntophylin 240 mg) a sedativa 
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(diazepam 5mg) a pokusit se ventilovat i přes překážku, nouzově provést koniotomii 

nebo koniopunkci, uvízlo-li těleso v místě rozdvojení průdušnice (carina tracheae) lze jej 

zkusit zatlačit endotracheální rourkou do jedné z průdušek a ventilovat pak alespoň 

jednu plíci. Sledujeme procento nasycení (saturace) hemoglobinu kyslíkem pomocí 

pulzního oxymetru (označuje se SpO₂); norma SpO₂ > 94% (při nižší než 70% bývá 

cyanóza); čidlo se umisťuje kdekoliv na prokrvených tkání (prsty, uši); měření 

znemožňuje lak na nehty. *Bydžovský, 2008+ 

4.4 ÚRAZY RESPIRAČNÍHO SYSTÉMU 

Zavřená poranění hrudníku vznikají nárazem či stlačením hrudníku, které i při 

nepatrných zevních známkách poranění mohou vést k mnohočetným zlomeninám 

žeber s těžkou poruchou stability hrudní stěny i k závažným poraněním orgánů dutiny 

hrudní, někdy obtížně poznatelným. Zvláštním druhem zavřeného poranění hrudníku je 

poranění tlakovou vlnou při výbuchu v uzavřeném prostoru, který vede především 

k poranění plic bez současného poranění stěny hrudní. *Ertlová, 2008+ 

Otevřená poranění hrudníku vznikají násilným mechanickým narušením celistvosti 

hrudní stěny, přičemž poranění vnitřních orgánů hrudníku bývá často závažnější než 

poranění hrudní stěny. 

Pneumotorax (PNO) vzniká vniknutím vzduchu do pohrudniční dutiny při poranění 

hrudní stěny (otevřený pneumotorax) nebo plíce při jejím úrazovém protržení (zavřený 

pneumotorax) a vede ke smrštění plicní tkáně s poruchou její dechové funkce. 

Nejzávažnější a život ohrožující je tzv. ventilový pneumotorax, kdy vzniklá komunikace 

dovoluje pronikání vzduchu do pohrudniční dutiny pouze směrem dovnitř (zpětnému 

pohybu brání měkké tkáně) a funguje jako ventil. Velmi rychle dochází nejen ke 

kompresi plíce, ale při přetlaku narůstajícím s každým dechem, i k zatlačení srdce a 

velkých hrudních cév na opačnou stranu hrudníku, a tím ke značnému zhoršení dýchání 

a krevního oběhu. *Ertlová, 2008+ 

Hemetorax vzniká krvácením z poraněných cév hrudní stěny a plic do pohrudniční 

dutiny. Jeho nebezpečí spočívá kromě krevní ztráty v pozvolném útlaku hrudních 
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orgánů. Vznik bývá pomalý a často je kombinován s pneumotoraxem. Postižený je 

bledý, cyanotický, dušný, neklidný nastává tachykardie, hypotenze, slyšitelný unikající 

vzduch, vymizení dechových exkurzí hrudníku na postižené straně, auskultačně 

asymetrické, na postižené straně oslabené až neslyšitelné dýchání. *Ertlová, 2008+ 

Sériové a blokové zlomeniny žeber vznikají stlačením nebo nárazem na hrudník a vedou 

ke ztrátě stability hrudní stěny a poruše mechaniky dýchání. Dochází k tzv. 

paradoxnímu dýchání, kdy při nádechu vpadává poraněná část hrudní stěny dovnitř a 

naopak při výdechu se vyklenuje směrem opačným. Důsledkem je dechová 

nedostatečnost. *Ertlová, 2008+ 

Ruptura bránice vzniká nejčastěji při crush syndromu a silném nárazu na tupý předmět. 

Břišní orgány vyhřezávají do hrudníku, nad hrudníkem může být auskultačně slyšet 

peristaltika při oslabených dechových fenoménech, může dojít k odtržení mesenteria. 

Akutní brániční kýlu lze částečně dekomprimovat zavedením nasogatrické sondy, dále 

chirurgická léčba. *Ertlová, 2008+ 

Syndrom akutní dechové tísně jde o závažný typ dechové insuficience s poškozením 

výstelky alveolů, rozšířeným intersticiem a prosáknutím tekutiny do alveolů tj. 

nekardiální plicní edém. Častou příčinou může být např. hypoxie a volné kyslíkové 

radikály při šoku, rozsáhlé změny plic, inhalace nebo vdechnutí toxických látek, 

dlouhodobá ventilace čistým kyslíkem. *Drábková, 2002] 

Úrazy srdce 

Srdeční tamponáda (výpotek v osrdečníku) vzniká např. při kontuzi srdce, perikard je 

vyplněn tekutinou, diastolické plnění se snižuje, srdce jako pumpa selhává (obstrukční 

šok). Časté příznaky jsou tachykardie, pulsus paradoxus, EKG změny, extrasystoly, 

dysrytmie, možnost náhlého vzniku komorové fibrilace. Beckova triáda tj. systolická 

hypotenze, zvýšená náplň krčních žil, oslabené ozvy. Kussmaulovo znamení (zvýšení 

náplně krčních žil při nádechu). První pomoc spočívá v podání kyslíku, dle potřeby 

antiarytmika, kardiotonika, adrenalin 1 mg i.v., punkce perikardu a odsátí krve. 

*Bydžovský, 2008+ 
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Pomůcka „ATOMIC“: 

- Airway obstruction – obstrukce dýchacích cest 

- Tension pneumothorax – tenzní pneumothorax 

- Open pneumothorax – otevřený pneumothorax 

- Massive haemothorax – masivní hemotorax 

- FlaIl chest – vlající hrudník (segmentová fraktura žeber) 

- Cardiac tamponade – srdeční tamponáda 

*Bydžovský, 2008+ 

4.5 MOZKOLEBEČNÍ PORANĚNÍ 

Mohou nastat pádem na tvrdý předmět nebo podlahu následkem tlakové vlny. 

Zlomenina spodiny lebeční.  

Časté příznaky jsou krvácení z nosu či ucha případně s příměsí likvoru při komunikaci 

nitrolebí s vnějším prostorem, často bezvědomí, časté poranění bubínku, možná 

hluchota, závrať s vegetativními projevy, v případě porušení prodloužené míchy nastává 

obvykle smrt. Příznaky podle lokalizace fraktury jsou v případě přední jámy lebeční 

brýlový hematom, výtok krve, ev. likvoru z nosu. Střední jámy výtok ze zvukovodu (krev, 

vzácně s likvorem). Zadní jámy dochází k selhávání základních životních funkcí, 

hematomy na přední straně krční páteře. První pomoc spočívá v přiložení odsávacího 

obvazu a položení do stabilizované polohy na stranu krvácejícího ucha, při vědomí 

poloha na zádech s elevací horní poloviny těla o 30˚, zajištění základních životních 

funkcí a další monitoring. *Bydžovský, 2008+ 

Příznaky postižení jednotlivých mozkových laloků jsou u frontálního (čelního) laloku 

tzv. prefrontální syndrom projevující se dětinským a asociálním chováním, patologicky 

je výbavný labiální a sací reflex. Syndrom frontální konvexity je porucha řeči, poznávání, 

jednoduchých motorických úkolů, bulby stočeny ke straně poškození. Precentrální 
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syndrom s projevy druhostranné centrální obrny. Perietální (temení) lalok s příznaky 

poruchy čití, křeče, porucha porozumění jednoduchým motorickým úkolům, porucha 

prostorové orientace, porucha počítání, psaní atd. Temporální (spánkový) lalok 

postihuje schopnost zapamatování, dojem již viděného (déja vu), pocity nepříjemného 

zápachu, výpadek stejných polovin zrakových polí. Okcipitální (týlní) lalok se projevuje 

poruchami zraku tzv. fosfény jsou zrakové halucinace s viděním osob, porucha čtení, 

poznávání barev, porucha tvarů viděných objektů, vzácně až celková „korová“ slepota. 

Úrazy oka jsou často přítomny při úrazech hlavy. Tupým nárazem typicky vzniká 

hydraulická fraktura spodiny očnice (tzv. blow-out), kde může dojít k uskřinutí 

okohybných svalů. Při perforujících poraněních oka může být navíc hypotonie (měkkost) 

bulbu a dojde vychýlení zornice. První pomoc spočívá v ověření pohyblivosti bulbu 

všemi osmi směry, orientační posouzení nitroočního tlaku palpací, prohmatání okolního 

skeletu, sterilní krytí obou očí a nepřímé chlazení, sedace, analgézie. *Bydžovský, 2008+ 

4.6 PORANĚNÍ PÁTEŘE A MÍCHY 

Poranění páteře a míchy v neposlední řadě patří mezi komplikace, které mohou 

doprovázet po výbuchové poranění. Základní mechanismy úrazu jsou stlačení u pádu 

na natažené končetiny, kompresivní zlomeniny obratlů, vyhřeznutí meziobratlových 

plotének při prohnutí kdy prudký pohyb nestačí svaly vyrovnat protitahem. Nejčastější 

poranění páteře je v oblasti C5 – Th1, Th12 – L1, bývají kontuze, distorze a kompresní 

fraktury obratlů a jejich výběžků, izolované luxace obratlů jsou vzácné. Před vyšetřením 

je nutné imobilizovat celou páteř v neutrální poloze. Páteř vyšetříme pohmatem, 

sledujeme ohraničenou bolestivost, schodovitou deformaci spinózních výběžků, 

ohraničený otok a oděrky, kontrolujeme svalovou sílu, změny citlivosti a postižení 

reflexů. Příznaky jsou nepřirozená a strnulá poloha vleže, areflexie, ztráta vlivu 

sympatiku, lokalizované bolesti zad, otok a zduření, porucha hybnosti a citlivosti pod 

úrovní míšní léze, ochabnutí svěračů, pouze brániční dýchání. Možnost vzniku 

neurogeního šoku poraněním míchy v úrovni krční a horní hrudní páteře, vznik 

hypotenze (ta je způsobena poruchou synaptických vláken a možnou ztrátou ovlivnění 

srdce sympatikem) a bradykardie. První pomoc spočívá ve velmi šetrné manipulaci. 
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Postiženého otáčet na bok vždy ve 4 lidech (pomocí tzv. log roll). Přenášení a transport 

provádět vždy na rovné a pevné podložce (ideálně scoop rám, vakuová matrace). 

Znehybnění (imobilizace) páteře pomocí krčního límce, krční vakuové dlahy. Krční 

vakuový límec by měl být přiložen po úrazu s poruchou vědomí nebo po poranění nad 

úrovní klíčních kostí, je-li podezření na poranění páteře a míchy. V mezi dobý zajištění 

žíly, zajištění a sledování základních životních funkcí, kyslík, neopiátová analgézie, 

kortikoidy proti edému míchy, eventuálně Mannitol, TK udržovat na hodnotě 90 mmHg. 

Při neurogenním šoku podat atropin k blokádě tonu parasympatiku (bradykardie), 

zavést nasogastrickou sondu k dekompresi žaludku při ileu a permanentní močový 

katétr (retence moči). Riziko vzniku asystolie může nastat převahou parasympatiku 

podrážděním vagu například při endotracheální intubaci (tento stav ovlivníme podáním 

0,6 mg atropinu). Při poranění nad obratle C5 bývají poruchy až zástava dechu, často je 

nutná umělá ventilace. U lézí C5 – Th12 je přítomno pouze diafragmatické dýchání (ne 

kostální). Při poranění míchy obdobně jako při poranění mozku může vzniknout míšní 

komoce, kontuze nebo komprese a edém míchy. [www.zzsjck.cz] 

4.7 PORANĚNÍ KOSTÍ 

Vznikají zvláště na podkladě odmrštění těla oběti na pevné tvrdé předměty nebo 

zavalením těžkým předmětem při explozi. Dělíme je na neúplné zlomeniny (nalomení) 

infrakce, fisury, úplné zlomeniny (fraktury). Vznikají přímým působením hrubé síly na 

kost nebo nepřímo přenesením (pád na nataženou končetinu), přenesením z kloubu na 

kost u luxačních zlomenin. Nedislokované nebo dislokované zlomeniny s posunem 

úlomků ke straně s rotací v ose v délce s prodloužením nebo zkrácením. Uzavřené nebo 

otevřené s porušením kožního krytu a tříštivé. Příznaky bývají nejisté, bolestivost, 

zduření, otok, omezená hybnost. Jisté příznaky jako krepitace u úplných zlomenin 

(„kostní drásot“), jednoznačně změněný průběh kosti. Postiženého ohrožují vnitřním 

krvácením, riziko tukové embolie z kostní dřeně do plicnice, bývá při 90% fraktur 

dlouhých kostí, v 10% s projevy (kašel, krvavé sputum), z nich 10% smrtelné. 

Eventuálně zároveň tuková embolizace do mozku nebo ledvin. Poranění cév, nervů a 

šlach. Riziko infekce u otevřených zlomenin. První pomoc provedeme repozici mírným 
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tahem a protitahem a dokonalá imobilizace přes dva klouby. Za pomoci dlah 

nejrůznějšího typu např. vakuové (vakuové matrace), hliníkovo – pěnové, Krammerovy 

dlahy, pneumatické (nafukovací, nejsou příliš vhodné kvůli riziku compartment 

syndromu – pozor zejména na změnu tlaku při využití LZS). Analgézie, u zlomenin 

velkých kostí protišoková léčba. U otevřených zlomenin použít sterilní krytí a měkké 

obložení úlomků. Orientační krevní ztráty při poranění cévy o kost. U zlomeniny 

předloktí je krevní ztráta až 400 ml, pažní kosti až 800 ml, kostí bérce až 1 litr, stehenní 

kosti až 2 litry u zlomeniny pánve (pelvis) je krevní ztráta až 5 litrů (komplexní 

exsanguinace). U fraktur žeber riziko pneumothoraxu, při zlomení spodních levých 

žeber možnost traumatu sleziny, zlomení spodních pravých žeber možnost traumatu 

jater. *Bydžovský, 2008+ 

4.8 RÁNY (VULNERA) 

Je stav kdy dojde k porušení integrity kožní tkáně. Cizí tělesa v ranách vyjímat pouze ta 

tělesa, která v ráně volně leží. Tělesa zaklíněná v ráně nevyjímat! Tyto tělesa se odstraní 

chirurgicky, hrozí vznik masivního krvácení. Ránu sterilně zakryjeme, desinfikujeme 3% 

roztokem peroxidu vodíku při použití jodových preparátů, pozor na alergie! U ran 

velkého rozsahu platí zásada nic na ně nebo do nich nesypat, nenalévat a nedotýkat se 

jich prsty. Cizí těleso zafixujeme proti pohybu. Při masivním krvácení končetinu nad 

ranou zaškrtíme (pokud nelze použít tlakový obvaz). U amputace ránu zaškrtíme a 

sterilně kryjeme pahýl. Amputát zabalit do sterilní gázy navlhčené fyziologickým 

roztokem a uložit do igelitového pytlíku, přes něj chladit studenou vodou s 1/3 ledové 

tříště (cca 4 ˚C, životnost až 12 hodin). Amputát uložit tak, aby na něj nepůsobil tlak. 

Nutná silná analgézie, hrazení krevních ztrát, prevence šoku monitoring vitálních funkcí.  

Další léčba na chirurgickém pracovišti. *Bydžovský, 2008+ 

4.9 ÚRAZY GASTROINTENSTINÁLNÍHO TRAKTU 

Poranění břicha lze dělit na otevřená podle porušení či neporušení pobřišnice se dále 

dělí na pronikající a nepronikající s možností výhřezu (eviscerace) střevních kliček. 

Uzavřená u kontuze břišní stěny s hematomy atd., vždy se musí myslet na možnost 
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vnitřního krvácení z parenchymatózních orgánů (pozvolný rozvoj příznaků), prknovitě 

tvrdé břicho a rozvoj poúrazové peritonitidy (zánětu pobřišnice). První pomoc poloha 

na zádech s pokrčenými koleny a patami nad podložkou, postiženého lze nechat i 

v antalgické (úlevové) poloze na boku, vlhké sterilní krytí vyhřeznutých kliček, vyhřezlé 

kličky nezatlačovat zpět! Zajistit a monitorovat základní životní funkce, dekomprimovat 

žaludek zavedením nasogastrické sondy (prevence aspirace), též močový měchýř 

zavedením katétru (není-li poraněna pánev), vyšetřit fyzikálně včetně per rectum. 

*Bydžovský, 2008+ 

4.10 ÚRAZY UROGENITÁLNÍHO SYSTÉMU A PÁNVE 

Při poranění urogenitálního systému jde nejčastěji o tupá poranění ledvin, močového 

měchýře a močové trubice. Často jde o rupturu močového měchýře a močové trubice 

(utery), zejména při poranění pánve. Časté příznaky jsou bolest v podbřišku a bederní 

oblasti, až 85 % krev v moči (hematurie), moč v břišní dutině způsobuje urinózní 

peritonitidu (nemusí se projevit hned). Fraktury pánve se vyskytují izolovaně nebo jako 

smíšené zlomeniny kostí sedací, kyčelní a stydké. Podle stability pánevního kruhu se 

rozlišují na zlomeniny stabilní a nestabilní rotačně, případně také vertikálně 

s poraněním sakroiliakálního kloubu, pletence nebo pánevního kruhu. Poraněním 

okolních urogenitálních orgánů, střeva a velkých cév mohou způsobit masivní krvácení 

(ztráta až 5 litrů krve, komplexní exsanguinace) a šokový stav nebo peritonitidu. První 

pomoc je v imobilizaci pánve nejlépe na zádech v poloze „převrácené židle“, 

protišoková opatření. Transport ve vakuové matraci. *Bydžovský, 2008+ 

4.11 POPÁLENINY 

Popáleniny jsou s výbuchovým poraněním téměř vždy přímo spojeny a vznikají již při 

teplotě 52 ˚C. Mohou být způsobeny důsledkem vysoké teploty hoření moderních 

výbušnin, též i druhotným vzplanutím pohonných látek a maziv. Také mohou být 

způsobeny specifickými druhy zbraní, které jsou vytvářeny tak, aby způsobili 

popáleniny (např. plamenomety, munice s napalmem). Závažnost popálenin je dána 

věkem postiženého (vyšší je u dětí a starých lidí), zdravotním stavem, rozsahem 
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(plochou). Orientačně lze určit tzv. „pravidlem devíti“ viz tabulka č.5, hloubkou, 

mechanismem vzniku, dobou expozice a lokalizací popáleniny. Popálení na 10% u dětí a 

na 15% u dospělých způsobuje šok. U cirkulárních popálenin (např. krk a končetiny) 

vzniká compartment syndrom. Úspěšné léčení popálenin záleží na přesném a včasném 

určení závažnosti poranění. Přítomnost či nepřítomnost popálení dýchacích cest. 

*Königová, 2010] 

Stupně popálenin: 

I.stupeň – překrvení a zarudnutí (erytém), například popáleniny od slunce - hojí se 

několik dní 

II.stupeň – puchýře, při 60 ˚C/60s, hojí se týdny 

II.a – povrchové popáleniny, můžou se zhojit obnovou zbylých buněk spontánně; 

tvorba popáleninové buly, jejichž obsah je čirý bez příměsi červených krvinek; okolí 

může být červené 

II.b – hluboké popálení, dosahuje až ke spodině škáry, chybí kapilární návrat; často 

zůstávají trvalé následky s poruchou kůže, zůstane jizva; pod bulami je spodina bledá až 

nažloutlá, nefungují nervová zakončení v epitelu 

III.stupeň – nekróza v celé hloubce včetně tukové vrstvy, hojí se měsíce, nevzniká 

varem, často jsou nutné transplantace, zůstávají trvalé následky 

*Königová, 2010+ 
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Tabulka č. 5    Pravidlo devíti 

 dospělí děti 

hlava 9 % 14 % 

trup 18 % 18 % 

záda 18 % 18 % 

obě horní končetiny 18 % 18 % 

obě dolní končetiny 36 % 32 % 

pohlavní orgány, hráz 1 %  

    *Königová, 2010+ 

První pomoc je tzv. technická první pomoc (sejmout prsteny, náramky, atd. udržují 

teplo), nestrhávat oblečení!!!; sterilní krytí mimo obličeje, možná elevace; nepoužívat 

masti, zásypy a oleje! Zásady chlazení popálenin nechladit kostkami ledu; vhodná 

teplota je 8˚C; chladit pouze obličej, krk, ruce a to i u rozsáhlých traumat! Chladit pokud 

to přináší úlevu a pouze při popálení menším než 20 % povrchu u dospělého, 10% u 

dětí a 5% u batolat jinak hrozí hypotermie, bradykardie, fibrilace komor, eventuálně 

asystolie. Podáváme analgetika (ketamin), sedace, ATB, infúzní léčba, pečlivá evidence 

tekutin (diurézu udržovat nad 50 ml/hod.), číslovat podané infúze, monitorovat 

základní životní funkce a sledovat perfúzi periferie, hrazení tekutin, krystaloidy, koloidy, 

kortikoidy, profylaxe tetanu. Při popálení obličeje je možná hyperprodukce hlenu, 

pokud postižený vykašlává tmavé sputum a je přítomné inhalační trauma s rozvojem 

ARDS (akutní respirační dechové selhávání) je nutné zkontrolovat možné popálení 

dýchacích cest a rozvoj jejich obstrukce a nekardiálního plicního edému. Podat 

inhalační kortikoidy, zajistit dýchací cesty intubací (ev. koniotomií), zajistit ventilaci. 

Nejzávažnější lokalizací je obličej, krk, ruce, perineum a genitál, plosky nohou. Při 

rozvíjejícím se edému obličeje a při hlubokém cirkulárním popálení krku mohou nastat 

problémy se zajišťováním dýchání. Proto je nutné zavést endotracheální trubici ihned 

na místě úrazu. Při cirkulární koagulační nekróze na krku je nutné provést uvolňující 

nářezy ještě před transportem. Řez se vede „zig-zag“, aby se uvolnilo podkoží a aby 

nenastala intrakraniální venostáza s následnou ischemií mozku a decerebrací. Tuto 
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escharotomii lze provést v analgezii a sedaci. uvolňující nářezy zruší tlak koagulační 

nekrózy a protitlak kolaterálního edému. Uvolňující nářezy hrudníku a trupu je možné 

odložit a provádět až v nemocnici. Inhalační trauma se může projevit již na místě 

nehody pocitem dušení, chrapotem až afonii. Pískoty při vdechu (inspirační stridor) a 

při výdechu (expirační stridor). Při inspiračním stridoru je nutné zavést endotracheální 

rourku hned na místě úrazu, než dojde k zneprůchodnění dýchacích cest. 

 *Königová, 2010+ 

4.12 POLYTRAUMA 

Je současné postižení alespoň dvou tělesných systémů spojené se závažnou poruchou 

(selháváním) alespoň jedné ze základních životních funkcí (vědomí, spontánní dýchání, 

krevní oběh). *Drábková, 2002+ 

První pomoc spočívá v protišokových opatřeních, polohování, stavění krvácení, krytí 

ran, imobilizace fraktur, podávání kyslíku, monitorování EKG, TF, TK a SpO2, alespoň 2 

kvalitní žilní vstupy kanylou o velkém průsvitu (16 – 20 G), analgézie, sedace, ETI, UPV, 

infúze krystaloidy a koloidy v poměru 1:1, při hypovolémii lze použít přetlakovou 

manžetu k zvýšení průtoku nebo stlačování infúze, případně jí uložit pod stehno 

zraněného. Dále fixovat skelet (krční límec, vakuová matrace). Urgentně řešit punkcí 

případný ventilový pneumothorax či srdeční tamponádu. Pátrat po ranách a krváceních, 

frakturách a bolestivých místech. Provést základní neurologické vyšetření (GCS, známky 

mozkových a míšních lézí na zornicích a končetinách – hybnost, síla, reflexy). Rychle a 

šetrně transportovat. Pozor při excesivní náhradě tekutin (normotenze) před 

chirurgickým zákrokem (kontraindikace, spojení s vyšší letalitou) → dosažení 

normotenze je však nutné při kraniocerebrálních poranění, kdy hydrostatický tlak (TK) 

působí proti narůstající nitrolební hypertenzi pro vznikající edém mozku, 

hyperosmolární roztoky zde působí i proti rozvoji edému mozku. *Bydžovský, 2008+ 
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Postup „ABCDE“ 

Airway – zajištění průchodnosti dýchacích cest a imobilizace krční páteře, imobilizace 

hlavy oběma rukama, zjištění reakce na oslovení, zhodnocení dýchání, vytažení dolní 

čelisti, kontrola obsahu dutiny ústní, zajištění dýchacích cest, podání kyslíku 

Breathing – ventilační podpora, vyšetření hrudníku – pohledem, pohmatem a 

poklepem; je-li potřebná intubace a zavedení řízené ventilace 

Circulation – oběhová podpora, zajištění objemu oběhových tekutin, zjištění času 

kapilárního návratu, imobilizace hlavy krčním límcem, zajištění dvou žilních vstupů 

kanylami 14 – 20G; podat bolus 2 l teplých krystaloidů, provést drenáž hrudníku pokud 

byla provedena punkce nebo při podezření na hemothorax; vyšetření břicha – 

pohledem, pohmatem, poklepe a poslechem; vyšetření pánevního kruhu palpací; 

vyšetření intaktnosti velkých kostí končetin; pátrání po skrytém krvácení 

Disability – zhodnocení neurologického deficitu, orientační zhodnocení kvantitativní 

poruchy vědomí; vyšetření fotoreakcí a isokorie zornic 

Exposure – obnažení a celkové vyšetření „od hlavy až k patě“; vyšetření hlavy – palpace 

skeletu, pátrání po výtoku krve/likvoru z nosu a ucha; imobilizace zlomenin; zabránění 

podchlazení; analgézie  

*Bydžovský, 2008+ 
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5 ÚKOLY A ORGANIZACE PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ LÉČEBNÉ PÉČE  

5.1 Organizace neodkladné péče 

Léčebná péče má za úkol účinně zasáhnout proti vzniklému chorobnému stavu 

organismu, zvrátit působení noxy, stabilizovat stav a vrátit nemocného do předchozího 

stavu. Preventivní péče pak má vyvinout takové úsilí, aby bylo možné nemoci předejít 

nebo změnit důsledky jejího působení. Neodkladná péče zahrnuje resuscitační a 

intenzivní péči. Resuscitační péče je poskytována nemocným, u kterých došlo k selhání 

jedné či více životních, vitálních funkcí. Intenzivní pak těm nemocným, u kterých tyto 

funkce jsou ohroženy. Tato péče je poskytována jednak na úseku přednemocniční péče 

a jednak ve zdravotnickém zařízení. *Počta, 1996+ 

Postižený musí být na místě nehody ošetřen tak, aby během převozu do zdravotnického 

zařízení nevznikla, pokud to lze, újma na zdraví. Nemocný musí být pro převoz zajištění. 

Za transportu není prakticky možné provádět jakékoli léčebné úkony. Převoz má být 

směrován do takového nejbližšího zdravotnického zařízení, kde se poskytuje definitivní 

a komplexní ošetření a to nejlépe na specializovaná pracoviště, která jsou schopna tuto 

péči poskytnout. Tuto činnost zpravidla zajišťuje vůz rychlé zdravotnické pomoci (RZP) 

nebo vůz RLP. *Počta, 1996+ 

5.2 Úkoly přednemocniční neodkladné péče 

Dosáhnout pacienta co nejdříve po tísňové výzvě. Zajistit podmínky pro jeho vyšetření 

a ošetření na místě. Vyproštění a zajištění bezpečnosti (nutná stabilizace a imobilizace, 

která umožní zahájení život zachraňujících opatření), zajistit ochranu před nepříznivými 

okolními fyzikálními vlivy. Pohotové posouzení jeho klinického stavu. Rychlé rozhodnutí 

o závažnosti a prioritách, které je třeba zrealizovat na místě. Nejnutnější stabilizace a 

podpora základních životních funkcí v rámci možností. Zastavení krvácení, uvolnění 

dýchacích cest a zajištění jejich průchodnosti, kyslíková terapie (popř. přístrojová umělá 

ventilace), srdeční masáž. Přiložení elektrod pro snímání EKG, případně, defibrilace 

nebo elektrická stimulace. Žilní vstup a napojení infuzní linky. Zajistit co nejdříve a co 

nejrychleji šetrný transport. Podat vysílačkou do zvoleného trauma centra co 
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nejvýstižnější zprávu o úrazovém mechanismu, o charakteru ranění, o známých a 

důležitých přidružených chronických chorobách a o výsledcích vyšetření na místě, o 

forenzních aspektech. Předat raněného pacienta připravenému trauma týmu 

v nemocnici. Uzavřít kompletní zdravotnickou dokumentaci, podle možností zajištění 

identifikačního průkazu. Splnit oznamovací povinnost. Specifické úkoly mají záchranáři 

při výskytu většího počtu polytraumatizovaných pacientů, kdy je nutné třídění podle 

priorit, dlouhodobém vyprošťování nebo výkonu své zdravotnické činnosti 

v nepříznivých podmínkách. *Drábková, 2002+ 

5.3 Transport a transportní trauma 

Rychlý a šetrný zdravotnický transport je pro polytraumatizovaného pacienta životně 

důležitý. Zásadou je zajištění základních životních funkcí pacienta před zahájením 

transportu, kontrola stavu těsně před transportem a optimální volba transportního 

prostředku a destinace. *Drábková, 2002+ 

Při transportu může docházet k druhotnému poškození pacienta vlivem samotného 

transportu. Toto se označuje jako tzv. „transportní trauma“. Tím může být například 

hluk při převozu (výstražné zařízení), vibrace, akcelerace a decelerace (nebezpečné při 

poraněních hlavy). Dále změny atmosférického tlaku při leteckém transportu. A také 

účinky odstředivé síly v zatáčkách. Prevencí je maximálně šetrný transport po předchozí 

důkladné mobilizaci, případně v analgosedaci. *Drábková, 2002+ 

Transportní trauma v pozemním prostředku 

Působení vibrací při jízdě zvyšuje riziko krvácení. Riziko uvolnění vzniklých trombů 

v ranách. Vede ke tření kostních úlomků. Umožňuje poškození plíce zlomenými žebry a 

vznik pneumothoraxu. Decelerace posunuje volnější tělní struktury proti fixovanějším 

(hrozí krvácení). Odstředivé síly vedou k posunům mozkové hmoty a ke změně 

distribuce krve. V průběhu jízdy nelze činit žádná léčebná opatření náročná na 

manuální přesnost. Záchranář je u hlavy pacienta připoután bezpečnostním pásem 

kvůli bezpečnosti a stabilitě při ošetřování pacienta. Pokud u pacienta vznikne 

komplikace vyžadující okamžitý výkon, je nutné vůz zastavit a v jízdě pokračovat po 
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ošetření. *Drábková, 2002+ 

Transportní trama ve vrtulníku 

Nevýhodou je hluk, proto má pacient sluchátka. Lékař je omezen v samozřejmých 

činnostech. Dýchací fenomény na plicích jsou obtížně slyšitelné. Krevní tlak nelze měřit 

tonometrem ani fonendoskopem. Infuze nekape hydrostatickým tlakem a musí být 

řízena infuzní pumpou. Při komplikaci nelze vrtulník zastavit pro urgentní lékařský 

výkon. *Drábková, 2002+ 

Nutné zajištění pro transport na delší etapu 

Dýchací cesty zajistit intubací nebo kombi-rourkou. Monitoring kardiovaskulárního 

systému (EKG, oxymetr, …). Nasogastrická sonda (není-li úraz hlavy). Permanentní 

močový katétr (není-li poraněná pánev, jinak provést suprapubickou punkci). Pacienta 

vždy předávat s TZV. „MIST message“ = mechanismus úrazu, zjištěná zranění, hodnoty 

vitálních funkcí a dosavadní léčba. *Bydžovský, 2008+ 

5.4 Transportní pomůcky: 

- sanitní vozík – nosítka 

- evakuační křeslo k transportu po schodech 

- transportní vyprošťovací plachta 

- vakuová matrace 

- scoop-rám – podélně rozpojitelný rám, který lze vložit pod pacienta 

s poraněním páteře a míchy a naložit jej tak na nosítka s vakuovou matrací 

- vak pro zemřelé 

- křeslo pro kardiaky 

- páteřní deska s imobilizérem hlavy 

- svinovací nosítka 
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- zádová vyprošťovací dlaha 

- zdravotnická nosítka a popruhy  

*Ertlová, 2008+ 
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6 KARDIOPULMOCEREBRÁLNÍ RESUSCITACE 

Je to soubor léčebných opatření vedoucích k obnově cirkulace okysličené krve a 

prevenci orgánovému postižení (zejména mozku) hypoxií u osoby s náhlou zástavou 

oběhu. 

KPCR → kardiopulmocerebrální resuscitace (oživuje se srdeční, dechová i mozková 

činnost) 

KPR → kardiopulmonální resuscitace 

NR → neodkladná resuscitace 

→ reanimace 

6.1 Základní resuscitace (pravidlo „ABC“) – základní podpora životních funkcí (laická 

první pomoc) 

Airway – zajištění průchodnosti dýchacích cest 

Breathing – umělé dýchání 

Circulation – masáž hrudníku 

Defibrillation – použití automatického defibrilátoru i laikem (nové) 

6.2 Rozšířená resuscitace – rozšířená podpora životních funkcí – odborná zdravotnická 

první pomoc 

Drugs and fluids – podání léků a infúzních roztoků při resuscitaci (1 mg adrenalinu i.v. 

každých 3 – 5 minut, event.. atropin, tekutiny, antiarytmika aj.) 

ECG – monitorování srdeční aktivity (EKG) 

Fibrillation treament – defibrilace (elektrická = terapeutický elektrický výboj 

z defibrilátoru) 

Gauging – hledání příčiny zástavy krevního oběhu 
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Human mentation – zachování mozkových funkcí 

Intenstive care – šetrný zajištěný transport a intenzivní péče 

*Bydžovský, 2008] 

6.3 Postup u nereagující osoby 

- otevřít ústa a pátrat po známkách zachovalého krevního oběhu (ev. pulzu) 

- resuscitovat poměrem 30:2 u dospělých a 15:2 u dětí 

- masáž provádět minimálně první 4 minuty 

- zhodnotit EKG 

- defibrilovatelný rytmus (komorová fibrilace/bezpulzní komorová tachykardie) 

- nedefibrilovatelný rytmus (asystolie)  

- během resuscitace: 

- zajistit i.v. vstup, dýchací cesty a umělou ventilaci kyslíkem 

- jakmile jsou zajištěny dýchací cesty, resuscitovat asynchronně bez pauzy pro 

vdech, umělé vdechy provádět frekvencí 10/min. 

- monitorovat EKG, SpO2, TK, případně také ETCO 

- dále pátrat po reverzibilních příčinách zástavy a řešit je 

6.4 Kdy lze resuscitaci ukončit: 

- při předání odborné zdravotnické pomoci nebo vystřídáním 

- při vlastním vysílení  

- při obnovení srdeční akce s frekvencí nad 30/min. a dechové akce 

- u odborné péče lze ukončit resuscitaci při neúspěšné rozšířené KCPR po 20 

minutách anoxie nebo 30 minutách jiného rytmu než VF 



 
42 

 

- časem úmrtí je až ukončení resuscitace 

6.5 Kdy se resuscitace nezahajuje: 

- při poraněních neslučitelných se životem (výhřez mozkové tkáně, masivní 

devastace a ztráta tkání) 

- v terminálním stavu chorob (očekávaná smrt) 

- při jistých známkách smrti: 

- Tonelliho příznak – deformovatelnost zornice stlačením; vyvíjí se záhyb a 

zůstává asi 2 hodiny, nebývá po dušení, oběšení, tonutí a při glaukomu 

- posmrtné skvrny – nafialovělé (nejčastěji na krku a zádech, místa která netlačí 

na podložku) 

- zasychání kůže a sliznic, zkalení rohovky patrné od 1 – 2 hod. 

- posmrtná ztuhlost – začíná po 2 – 4 hodinách, nejdříve na malých aktivních 

svalech (obličej), dále dolní končetiny, trup a horní končetiny 

- mrtvolný chlad 

- mrtvolný rozklad – začíná od 2 – 3 dne přesunem aneorobních bakterií do žil 

- adipocire – zmýdelnatění těla 

- mumifikace  

*Bydžovský, 2008+ 
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7 KAZUISTIKA – praktická část 

První pomoc u pacienta s explozivním poraněním a následná intenzivní 

péče 

Za účelem zpracování mé absolventské práce jsem navštívil popáleninové oddělení ve 

Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Při zpracování základních údajů o nemocné 

jsem čerpal informace z lékařské a ošetřovatelské dokumentace. 

Základní údaje o pacientovi: 

Jméno a příjmení: H. D. 

Věk: 47 let 

Pohlaví: žena 

Váha: 68 kg 

Výška: 165 cm 

Stav: vdaná 

Povolání: nižší administrativní pracovník 

Bydliště: Plzeň 

Národnost: česká 

Okolnosti a zkrácený průběh případu. 

Ke zranění došlo následkem výbuchu propanbutanové bomby v domku v Plzni. Po 

základním ošetření RLP převezena na EMERGENCY Plzeň.  Kde byla poskytnuta 

následná chirurgická péče a stabilizace. Po následném zajištění a stabilizaci letecky 

transportováno do FNKV popáleninové centrum. 
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Primární ošetření na místě zásahu vozem RLP. 

Na dispečink RZS byl nahlášen výbuch propanbutanové bomby v rodinném domku. Při 

příjezdu na místo zásahu je oběť při vědomí. V bezvědomí prý nebyla. Celou situaci si 

pamatuje a následně popisuje v celku dobře. Objeveny popáleniny v oblasti obličeje, 

krku, uší, na horních končetinách v oblasti obou předloktí rukou, na dolních 

končetinách na obou bércích a nohou. Dutina ústní bez známek vdechnutí plamenů, 

pouze ožeh rtů. Oči také nezasaženy. Procentuální rozsah popálení je 25 – 30 % povrchu 

těla. Při dalším ohledání nejsou nalezeny žádná další jasná a vážná poranění. Do hlavy 

se neuhodila. Slyší na obě uši stejně, uši bez výtoku. Dechová frekvence 23/min. GSC 4-

5-6. TK 130/70, P 128, TT 37,0 °C, Sp O₂ 93% podán O₂ 5l/min. Zajištěny dvě žilní linky 

na LHK předloktí a PHK v kubitalní jamce. Na místě zásahu podán Sufentanil i.v. 120 mg 

(mcg), Fyziologický roztok 500 ml, Hartmanův roztok 1000 ml, Koloidy 700 ml, Solu-

Medrol 500 mg i.v., Rivotril 1mg i.v. . Popáleniny ošetřeny v oblasti hlavy sterilním 

krytím + Fyziologický roztok. Na ostatní popálené plochy byly použity popáleninové 

roušky. Po zajištění a ošetření postižené idikován převoz do FN Plzeň Emergency.  

Následná péče ve FN Plzeň. 

Pacientka předána a přijata na Emergenci. Při přijetí je při vědomí a spolupracuje. 

Pacientka uvádí, že dosud vážněji nestonala, je zdráva, léky nebere, alergie neudává. 

Udává pálivé bolesti obličeje, krku, obou rukou a distálních předloktí, obou stehen a 

bérců. Bolesti očí či dutiny ústní neudává. Objektivně na hlavě popálenina v obličeji, na 

zevním uchu, kolem očí, ohořelá i kštice. Dutina ústní bez známek popálenin. Na 

hrudníku jen mírné zarudnutí. Na plicích dýchání sklípkové, čisté. Srdeční ozvy 

ohraničené, tachykardie. Na břiše jen mírné zarudnutí. Nejvýraznější popáleniny na 

obou HK od dolní třetiny předloktí distálně, dále prakticky na celých obou DK známky 

popálení i v oblasti genitálu. Základní životní funkce jsou GSC 4-5-6, TK 120/80, TF 

120/min, Sp O₂ na oxygenoterapii 100%, dechová frekvence 16/min, TT 37,4 °C. 

Zavedena močová cévka pro sledování bilance tekutin. Frakcionované podávání Sufenty 

i.v. (celkem 40 mg). Prothazin 20mg i.v., aplikováno TAT (z důvodů profylaxe tetanu). 

Podány antibiotika Unasyn 1,5 g i.v. (profylaxe infekce), Clexane 0,6 ml s.c. (prevence 
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trombózy). Podány infuze kristaloidů (HRS 2500ml). Během hospitalizace na Emergency 

diuréza 500ml. Proveden RTG hrudníku, kostí a kloubů obou dolních končetin. 

Ložiskové změny plicního parenchymu neprokázány, bránice je ostře konturovaná, 

srdce nezvětšené. V boční projekci hlezených kloubů a nohou jsou lehce atypické, chybí 

dorsální kontura kosti patní. Skelet i postavení v obou hlezených kloubech bez hrubé 

patologie. Levý kolenní kloub snížení mediální kloubní štěrbiny porosou skeletu. Pravý 

kolenní kloub v distální diafyse femuru oválné sytější až sklerotické ložisko velikosti asi 

3,5 cm. Kostní infarkt? Primární chirurgické ošetření postižených částí. Objektivně 

popálenina celého obličeje IIA stupeň, popálené i obočí a řasy. Bez známek popálenin 

obou očí. Popáleniny ušních boltců. Popáleniny přední plochy krku IIA stupeň, ale 

nejedná se o cirkulární popáleninu. Hrudník a břicho při příjezdu erytém, který během 

krátkého pobytu mizí. Horní končetina popálenina prstů dorza i dlaně obou rukou, dále 

postiženy i distálně 1/3 předloktí na obou horních končetinách. Jedná se o popáleniny 

IIA a IIB stupeň. Dále popáleniny obou stehen a bérců. Zde se jedná o popáleniny IIA a 

IIB stupně. Jde o cirkulární popáleniny. Periferie jsou dobře prokrvené. Bez nutnosti 

povolovacích nářezů. Provedena terapie chlazení, toileta, tylexol, krytí s borovou 

vodou, popáleninové roušky. Infuzní a analgetická terapie (viz. Emergenci). Domluven 

transport LZS do popáleninového centra Královské Vinohrady. 

Transport LZS. 

Během transportu pacientka stabilní bez komplikací. Základní fyziologické funkce jsou 

GCS 15 TK 130/70, TF 110/min, dechová frekvence 9/min, Sp O₂ 100%. Podávána 

infuzní a analgetická terapie. Pacientka předána do Fakultní nemocnice Královské 

Vinohrady na JIP popáleninového centra. 

Specializovaná péče na JIP popáleninové centrum 

Pacientka předána LZS na JIP popáleninového centra. Přijata pro popáleniny IIa. a III. 

stupně v oblasti obličeje, HK, DK na 50 % povrchu těla po explozi propanbutanové 

bomby. Celkové příznaky: teplota 37,5 ˚C (subfebrilie), TK 130/80, TF 90/min. při 

vědomí orientována, klid, eupnoická, anikterická, acyanotická, hydratována. Hlava 
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poklepově nebolestivá, inervace mozkovými nervy intaktní, zornice izokorické, spojivky 

růžové, skléry bílé, jazyk vlhký bez povlaku, nosohltan klidný. Na krku štítná žláza 

nehmatná, uzliny nehmatné, karotidy tepou symetricky, bez šelestu, náplň krčních žil 

nezvětšená. Hrudník je symetrický, poklep je plný a jasný, dýchání sklípkové s četnými 

vrzoty a pískoty, srdeční akce pravidelná bez šelestu. Břicho je měkké, peristaltika 

pozitivní, játra i slezina nezvětšena. Končetiny bez známek akutní flebotrombózy. 

Celková léčebná opatření spočívala v profilaxi antiulcerózní terapii Quamatel, prevence 

TEN Heparin 10000j, analgetická terapie Morphin 100mg, sedace Dormicum, Calcium 

gluconicum 10% 10 ml, podána plazma 480ml, náhrada tekutin krystaloidy. Monitoring 

vitálních funkcí a laboratoře. Odebrána krev na krevní skupinu, pro následné podání po 

chirurgickém ošetření. Celkový příjem do současné doby 7220ml a výdej 1440 ml čiré 

moči. Zvýšená teplota hlavy, antibakteriální matrace. Lokální chrirurgická terapie. 

Toileta Betadine byly Aquagely, obklad borovou vodou, na obličeji Wattwerel. 

Provedena fotodokumentace.  

Diagnóza. 

Mnohočetné popáleniny těla (obě DK, obličej, uši vlasatá část hlavy, distální předloktí a 

ruce, hýždě, břicho, krk) po výbuchu propanbutanové bomby (popálení na cca 45% 

těla). 

Přehled použité farmakologické terapie. 

Solu-Medrol:  

Indikační skupina - hormon, glukokortikoid. Indikace v případě těžkého poranění, 

šokový stav, prevence alergických stavů, prevence respiračních komplikací. Nežádoucí 

účinky – při obvykle jen krátkodobém podávání může dojít při rychlé aplikaci 

k hypotenzi a dysrytmii erytém svalová slabost. Způsob podání – přípravek lze podávat 

ve formě i.v. nebo i.m. injekcí nebo i.v. infuzí, přičemž k řešení akutních stavů se dává 

přednost i.v. aplikaci. Dávkování při léčbě život ohrožujících stavech je 30mg/kg i.v. po 

dobu alespoň 30 minut. Dávku lze opakovat za 4-6 hodin po dobu až 48 hodin. Dávky 

do 250 mg včetně se intravenózně aplikují alespoň po dobu 5 minut, dávky vyšší než 
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250 mg alespoň po dobu 30 minut. Neředěný roztok Solu-Medrolu lze dále ředit s 5% 

glukózou nebo s fyziologickým roztokem. *Švihovec, 2006+ 

Sufentanil: 

Indikační skupina – opioidní anestetikum. Indikace k podání je obzvláště výhodné pro 

déletrvající a bolestivé výkony, kde je nezbytná účinná analgezie k zajištění stability 

kardiovaskulárních funkcí. Nežádoucí účinky – mohou se objevit charakteristické pro 

opioidy, např. respirační deprese, apnoe, muskulární rigitida (která může postihnout i 

hrudní svalstvo), myoklonické pohyby, bradykardie, hypotenze, nauzea, zvracení a 

závratě. Dávkování v případě intravenózní aplikace dávka 0,5-5 mikrogramů/kg zajistí 

dostatečnou analgezii u chirurgických pacientů. Délka účinku závisí na dávce, dávka 0,5 

mikrogramů/kg obvykle zajistí účinek v trvání 50 minut. Doplňkové dávky 10-25 

mikrogramů mají být individuálně upraveny potřebám pacienta. V případě rozvoje 

hypoventilace nebo apnoe vyžaduje podání kyslíku a asistované nebo řízené dýchání. 

Specifickým antagonistou je naloxon, který umožní eliminovat dechový útlum. 

*Švihovec, 2006] 

Rivotril: 

Indikační skupina – antiepileptikum. Indikace k podání je u akutních stavů v případě 

náhlých záchvatů úzkosti a strachu s intenzivními vegetativními příznaky, epilepsie, 

myoklonické a atonické záchvaty. Vzhledem k obsahu benzylalkoholu se injekce nesmí 

podávat novorozencům, přecitlivělosti na jiné benzodiazepiny, těžké jaterní a respirační 

nedostatečnosti, spánkové apnoe. Nežádoucí účinky – jsou dány především vedlejším 

sedativním a myorelaxačním účinkem, únava, ospalost, svalová slabost. U dětí může 

vyvolat paradoxní poruchy chování např. podrážděnost a agresivitu. Dávkování 

v případě panické poruchy by dávka měla být přizpůsobena okamžitému stavu 

pacienta. Maximální doporučená dávka je 2krát denně 2mg. V případě status 

epilepticus dětem 0,5 mg, dospělým 1 mg nejlépe v intravenózní infuzi nebo pomalou 

intravenózní injekcí. Může se podat i intramuskulárně, ale při akutních stavech by měl 

být tento způsob podání vzhledem k pomalému vstřebávání použit jen ve výjimečných 
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případech, kdy není i.v. možné. Před použitím se musí 1 ampule naředit 1 ml 

rozpouštědla. Po intravenózním podání nastupuje účinek okamžitě a přetrvává po dobu 

2-3 hodin. Při předávkování se objevuje somnolence, zmatenost, kóma, apnoe. Jako 

antagonista působí flumazenil (obchodní název Anexate). *Švihovec, 2006+ 

Prothazin: 

Indikační skupina – antihistaminikum. Indikace k podání jsou při stavech úzkosti, 

napětí, alergická reakce, spastická bronchitis, zvracení, astma. Nežádoucí účinky – 

sedace různého stupně, sucho v ústech, zácpa, retence moči, tachykardie, hypotenze. 

Dávkování v případě napětí, neklidu je u dospělých 25-50 mg. *Švihovec, 2006+ 

Unasyn: 

Indikační skupina – širokospektré antibiotikum. Indikace k podání je léčba bakteriálních 

infekcí vyvolaných citlivými mikroorganismy. Unasyn lze podat též perioperační ke 

snížení výskytu pooperačních raných infekcí. Profylakticky se může také k omezení 

pooperační sepse. Kontra indikace je přecitlivělost na složku přípravku, přecitlivělost na 

penicilinová antibiotika. Nežádoucí účinky mohou být tromboflebitida a bolestivost 

v místě i.v. injekce, kožní a celkové alergické projevy s rizikem anafylaktické reakce, 

průjem, nauzea, zvracení. Dávkování u dospělých při profylaxi chirurgických infekcí se 

podává 1,5-3 g. V závislosti na riziku závažnosti infekce pak dále ve 3-4 dílčích dávkách 

podaných po 8 nebo 6 hodinách. Po naředění sterilní vodou pro injekce nebo 

kompatibilním infuzním roztokem se aplikuje v intravenózní injekci minimálně po dobu 

3 minut nebo intravenózní infuzí během 15-30 minut. *Švihovec, 2006+ 

Clexane: 

Indikační skupina – antitrombotikum, antikoagulans. Indikace k podání je profylaxe 

tromboembolické nemoci (TEN). Přípravek je určen k léčbě dospělých a mladistvých 

pacientů. Kontraindikací jsou krvácivé stavy s výjimkou DIC (diseminovaná 

intravaskulární koagulopatie), aktivní peptický vřed, hemoragická cévní příhoda nebo 

jiné organické poškození s rizikem krvácení. Dávkování v případě profylaxe 
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tromboembolické nemoci v chirurgii při zvýšeném riziku je 0,4 ml s.c. 2 hodiny před 

výkonem. Způsob podání je subkutánní injekce. Při léčbě akutního infarktu myokardu 

lze podat ve formě bolusové i.v. injekce, která je okamžitě následována subkutánní 

injekcí. Při podkožním podání se jehla zavede celou svou délkou do kožní řasy jemně 

vytvořené mezi palcem a ukazovákem, řasu neuvolňovat, dokud není aplikace 

dokončena, po aplikaci místo vpichu nemasírovat. Předplněné stříkačky jsou připraveny 

k okamžitému použití, neprovádí se odstranění vzduchové bubliny ze stříkačky 

odstříknutím, aby nedošlo ke ztrátě účinné látky. *Švihovec, 2006+ 

Gelofusine: 

Indikační skupina – koloidní náhradní roztok. Indikace k podání je prevence a léčba 

absolutní nebo relativní hypovolémie při izotonické ztrátě. Nežádoucí účinky při 

zachování odpovídajících indikací a dávkování nejsou. Vyšší vedou k hemodiluci, mohou 

zhoršit hemokoagulaci, vést k přetížení oběhu. Je potřeba počítat s lehkou 

plazmaexpanzí. Anafylaxe není vyloučena. Velké opatrnosti je třeba při snížené 

výkonosti levé komory, při nedostatečnosti ledvin, hypernatremii, hypohydrataci a 

dehydrataci, při poruchách hemokoagulace. Dávkování je individuální podle ztráty, 

podle tlaku, stavu pacienta, podle příčiny a podle kombinace s krystaloidy a 

v souvislosti s aktuální diurézou. Prvních 20-30 ml se podává pomalu za sledování, zda 

se nevyskytnou příznaky intolerance. Předávkování se projeví příznaky typickými pro 

akutní přetížení oběhu. *Švihovec, 2006+ 

Hartmannův roztok: 

Indikační skupina – infuzní terapie, elektrolyty. Indikace k podání je doplnění vody a 

elektrolytů při izotonické a hypotonické dehydrataci různého původu při vyvážené 

acidobazické rovnováze nebo při mírném sklonu k acidóze, při menších ztrátách krve a 

popáleninách. Kontraindikace je hyperhydratace. Podání je třeba zvážit u hyperkalemie, 

hypernatremie, těžká alkalóza, renální a kardiální insuficience, generalizovaný a plicní 

edém, hypertenze, eklampsie. Vzhledem k vyváženému poměru koncentrací 

chloridového a laktátového aniontu nemá podání roztoku významný vliv na 
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acidobazickou rovnováhu, působí jen mírně alkalizačně. Dávkování je individuální,řídí se 

indikací a celkovým stavem pacienta. *Švihovec, 2006+ 

Fyziologický roztok: 

Indikační skupina – infúzní terapie, elektrolyty. Indikace je v léčbě izotonické a 

extracelulární dehydratace a deplece sodíku. Kontraindikace je hypernatremie a 

hyperchloremie nebo s technikou podání. Možnost nežádoucích účinků je spojena 

s neadekvátně vedenou infuzní terapií. Dávkování je individuální, řídí se indikací a 

stavem pacienta. *Švihovec, 2006+ 

Calcium gluconicum 10% : 

Indikační skupina vápník pro parenterální aplikaci. Indikace je při léčbě akutní 

hypokalcemie. Kontraindikace hyperkalcemie, hyperkalciurie, intoxikace srdečními 

glykosidy. Nežádoucí účinky se mohou vyskytnout při příliš rychlé aplikaci, jako jsou 

zčervenání tváře, návaly tepla, periferní vazodilatace, hypertenze nebo hypotenze, 

nepravidelná činnost srdce, nauzea, zvracení, změna chuti v ústech, lokálně pálení, 

bolest, zarudnutí až nekróza. Dávkování je individuální, hladiny vápníku by měly být v 

průběhu léčby kontrolovány. Způsob podání je pomalou nitrožilní aplikací nebo 

hlubokou nitrosvalovou injekci. 

Quamatel:  

Indikační skupina antiulcerózum. Indikace jsou u pooperačních stavů, polytraumata, 

prevence stresového vředu. Kontraindikace jsou v případě na přecitlivělost na složky 

přípravku. Nežádoucí účinky jsou zřídka kdy průjem nebo zácpa, bolesti hlavy, kožní 

exantém, poruchy srdečního rytmu. Dávkování a způsob podání je většinou 

intravenózně 20 mg pomalu během 2 minut nebo v 30 minutové infuzi. 
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Heparin léčiva:  

Indikační skupina antikoagulans.Indikace je při profylaxi a terapii všech forem trombóz 

a tromboembolií jakékoliv lokalizace v žilním i tepenném systému. Kontraindikace je ve 

stavech spojených s akutním krvácením nebo předpokládaným rizikem krvácení. 

Nežádoucí účinek je krvácení z místních lézí, sliznic, kůže, seriózních dutin atd. Jeho 

účinek např. zvyšuje kyselina acetylsalicylová, ibuprofen, dextran, vysoké dávky 

penicilinu. Antidotum heparinu je  protaminsulfát, který váže heparin. Způsob podání je 

intravenózně nebo subkutánně. Dávkování je individuální, záleží na stavu pacienta a 

důvodu aplikace. 

Morphin biotika 1% : 

Indikační skupina je analgetikum. Indikace je při léčbě silné akutní bolesti např. po 

těžkých úrazech, popáleninách, po operacích atd.  Kontraindikace jsou v případech 

poškozené funkce plic s útlumem dýchacího centra, paralytický ileus, úrazy hlavy se 

zvýšeným intrakraniálním tlakem. Nežádoucí účinky mohou být nauzea, zvracení, zácpa, 

útlum dýchání, ospalost, suchost v ústech, změny chování, hypotenze atd. Dávkování je 

individuální obvykle terapeutická dávka je 10-20 mg subkutánně. Jestliže je potřebný 

rychlý účinek, je možné podat morfin ležícímu pacientovy pomalu intravenózně.Při 

nitrožilním podání se dávka snižuje o 1/3 až ½! 
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Přehled laboratorních výsledků 2 hodiny po úrazu 

Biochemické vyšetření 

Tabulka č. 1. 

     naměřené hodnoty                           referenční rozmezí 

Natrium     148     mmol/l 135 - 146 mmol/l 

Kalium 3,88    mmol/l 3,80 - 5,40 mmol/l 

Chloridy 116     mmol/l 97 - 109 mmol/l 

Urea 5.73    mmol/l 2,83 - 8,35 mmol/l 

Kreatinin 64       umol/l 53 - 110 umol/l  

Bilirubin 3,8      umol/l 1 - 22 umol/l 

ALT 0,55    ukat/l 0,10 - 0,75 ukat/l 

AST 0,62    ukat/l 0,10 - 0,75 ukat/l 

Bílkovina 49       g/l 65 - 85 g/l 

Osmolalita 305     mmol/kg 275 - 295 mmol/l 

Glukosa 6,03    mmol/l 3,60 - 6,10 mmol/l 
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Hematologické vyšetření 

Tabulka č. 2. 

     naměřené hodnoty                              referenční rozmezí 

erytrocyty  5,3. 10¹²/l 3,5 - 5,18. 10¹²/l 

leukocyty 22,0. 10⁹/l 4,5 - 11,0. 10⁹/l 

trombocyty 120. 10⁹/l 150 – 300. 10⁹/l 

hemoglobin 150 g/l 115 - 160 g/l 

hematokrit 0,432 34 - 47  

INR 1,14 0,8 - 1,25 

APTT 37,10 25,9 - 40,0 
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8 DISKUSE 

V dnešní době je společnost ohrožena různými radikálními skupinami, které ke svým 

činům využívají různé nebezpečné zbraně. Především pak výbušniny a jiné nebezpečné 

látky. V rámci pokroku je každým dnem riziko zranění při výbuchu vyšší. Nejedná se jen 

o radikální skupiny, ale nebezpečí hrozí i při běžných denních úkonech. Jako je 

manipulace s plynovými lahvemi, které se stále používají v domácnostech, práce 

v chemičce a jiné.  

Nejen pro záchranáře je nutné znát první odbornou pomoc na místě, dá se tak zabránit 

ztrátám na lidských životech a předejít horším následkům povýbuchových zranění. 

V rámci práce zdravotnických záchranných složek jsou tyto informace a znalosti 

povinností, ale podle mne je důležité, že každý kdo pracuje s výbušným materiálem, by 

měl znát základní první pomoc a umět se správně rozhodnout a zachovat v okamžiku 

po výbuchu např. plynových lahví. První chvíle jsou nejdůležitější a vždy pár minut trvá, 

než dorazí odborná pomoc. 

Samozřejmě základní odbornou pomoc by měli umět nejen zdravotníci, ale také 

policejní složky a hasiči. Hasiči se dostávají k výbuchům jako první a také jsou většinou 

nejvíce ohroženi. Proto by i laik měl znát základní informace o první pomoci při 

výbuchu. 

Doufám, že tato práce nabídne nové informace nebo připomene to, co již známe. 

Medicína se rozvíjí každým dnem a vznikají tak i další nové postupy, se kterými je dobré 

se obeznámit. Zachráníme tak spoustu životů, případně pomůžeme zmírnit následné 

komplikace či následky. 
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ZÁVĚR 

Přednemocniční neodkladná péče je hlavním úkolem zdravotnického záchranáře. 

Zahrnuje odbornou první pomoc na místě, zajištění základních životních funkcí a 

transport do nemocničního zařízení.  

V první části mé práce se zaměřuji na výbuch, účinky tlakové vlny a detonace. Pro 

zdravotnického záchranáře je potřeba znát i tyto informace, jelikož termíny blast 

syndrom a crush syndrom jsou hlavními následky exploze. Následují rozdělení poranění 

a první oborná pomoc při těchto syndromech.  

Explosivní zranění jsou často vážná a vyžadují odbornou pomoc, která je u každého 

zranění specifická. Proto jsem se v další části mé práce zaměřil na jejich příčiny a řešení. 

Důležité je zajistit základní životní funkce, předejít následným komplikacím a trvalým 

následkům. 

V poslední části mé práce se zaměřuji na stabilizaci a imobilizaci pacienta pro rychlý a 

šetrný transport do nemocničního zařízení. Případně provedení resuscitace 

postiženého. Také využití obvazového materiálu a zvolení správných pomůcek pro 

transport. 

Na závěr uvádím kazuistiku pro lepší představu o postupu záchranářů. 

Tato práce má za cíl poskytnout základní důležité informace pro první odbornou pomoc 

na místě nehody. Při explozivních zranění jde především o čas a rychlou neodkladnou 

přednemocniční péči. Je důležité ovládat první pomoc nejen teoreticky, ale také ji 

správně a rychle využít ke zhodnocení stavu pacienta a jeho ošetření. 

Závěrem bych chtěl říct, že si myslím, že toto téma je stále více aktuální a mělo by se 

více dostat do podvědomí lidí. Jelikož základní principy první pomoci by měl znát každý 

a je povinností poskytnout první pomoc zraněnému. 

Do mé absolventské práce se mi povedlo zahrnout vše, co bylo mým cílem. 
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VERLETZUNGEN INFOLGE DER EXPLOSION UND DER RETTUNGSDIENST 

ZUSAMMENFASSUNG 

Präklinische Notfallmedizin ist eine große Aufgabe der Rettungssanitäter. Sie besteht 

aus  der Ersten Hilfe vor Ort, Sicherung. Der grundlegenden Vitalfunktionen und 

Transport ins Krankenhaus. 

Im ersten Teil meiner Abschlussarbeit konzentriere ich mich auf die Explosion, und die 

Auswirkungen von Stoßwellen und Detonationen. Für die Sanitäter ist es äußerst 

wichting, über diese Kenntnisse zu verfügen. Allgemeine Blast-und Crush-Syndrome 

sind die wichtigsten Folgen der Explosion. Demzufolge ist die Einteilung der 

Verletzungen und die entsprechende Erste Hilfe bei diesen Syndromen von groer 

Wichtigkeit.  

Verletzungen infolge der Explosion sind häufig schwer und benötigen eine 

professionelle Hilfe für jede spezifische Art der Verletzungen. Deshalb habe ich mich in 

einem anderen Teil meiner Arbeit auf Ursachen und Lösungen konzentriert. Es ist 

wichtig, grundlegende Vitalfunktionen rechtzeitig zu erhalten, um spätere 

Komplikationen und Dauerfolgen zu verhindern. 

Im letzten Teil meiner Arbeit befasse ich mich mit der  Stabilisierung und Ruhigstellung 

des Patienten sowie mit einer schnellen und freundlichen Beförderung ins 

Krankenhaus. Vornexeg muss man sofort mit der Reanimation der Betroffenen  

beginnen. Dabel ist der richtige Einsatz von Medikamenten und die richtige Ausrüstung 

für den Transport von großer Bedeutung. 

Diese Arbeit zielt darauf ab, wichtige Basisinformationen für die Ausbildung in Erster 

Hilfe am Unfallort zu vermitteln. Bei den Schäden infolge der Explosin  ist vor allem die 

Zeit, also eine rasche präklinische Notfallversorgung ausschlaggebend. Es ist wichtig zu 

wissen, dass Erste Hilfe, nicht nur theoretisch, sondern auch praktish richtig und 

schnell zu leisten ist, d.h. den Zustand des Patienten möglichst schnell zu beurteilen 

und seine Behandlung unverzüglich in die Wege zu leiten. 
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Abschließend möchte ich sagen, dass  dies immer gültig ist und  es sollte auch 

mehreren Menschen bewusst gemacht werden. Denn die grundlegenden Prinzipien 

der Ersten Hilfe sollten allgemein bekannt sein, da es die Pflicht eines jeden ist, einer 

verletzten Person Erste Hilfe zu leisten. 
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