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ÚVOD

Doporučení Evropské resuscitační rady (ERC)
pro resuscitaci jsou aktualizována každých 5 let.
Poslední doporučení, podle kterých vznikla tato
příručka , byla vydána na jaře roku 2021. Část
věnující se laické neodkladné resuscitaci, ale i
první pomoci, je určena laikům poskytujícím
první pomoc a může tedy najít využití i v
prostředí orientačních sportů .

Pokud jste poskytovateli první pomoci, je stejně
jako teorie důležitý také samotný praktický
nácvik neodkladné resuscitace. A budete-li mít
možnost zúčastnit se nějakého kurzu k
poskytování základní neodkladné resuscitace, jistě
ji využijte. Nejen teorie , ale také cvik dělá mistra.

Resuscitaci dětí a dospělých rozdělujeme na
základní a rozšířenou. Základní - znamená
prováděná laiky a bez pomůcek, pokud s po-
můckami, tak jen s těmi chránícími zachránce -
resuscitační rouškou nebo s dýchacím vakem.
Základní resuscitace může využívat auto ma-
tizovaného externího defibrilátoru ( AED) .
Rozšířená resuscitace je prováděná školenými
zachránci, počítá s použitím manuálního
defibrilátoru a manuální defibrilací, se zajištěním
dýchacích cest, se zajištěním nitrožilního přístupu
pro podávání léků, eventuelně s dalšími život
zachraňujícími úkony.

Před poskytnutím pomoci se ujistěte, že Vám,
ani dalším osobám v okolí nehrozí žádné
nebezpečí. Zachránci by nikdy neměli váhat se
zahájením kardiopulmonální resuscitace ( KPR) z
důvodu možného poškození postiženého. V České

republice existuje zákonná povinnost občanů
poskytnout první pomoc osobě, která ji potřebuje.
To znamená osobě , která je v nebezpečí smrti
nebo jeví jiné vážné známky ohrožení života.
Neměli bychom se nikdy obávat právních
problémů při chybném poskytnutí první pomoci,
morálně ani eticky Vám nikdy nemůže být nic
vyčteno. Na druhou stranu, pokud na životě osoba
ohrožena není a jasně deklaruje, že si naši pomoc
nepřeje, nemusíme první pomoc zraněnému
poskytovat.

Některé kroky nebo jejich sled se liší podle
toho, zda je postiženým dospělý nebo dítě. Pro
přehlednost jsou jednotlivé kroky popsány
odděleně, i když v praxi se většina z nich
překrývá nebo se dějí současně.
Pořadí úkonů při kardiopulmonální resuscitaci
záleží také na počtu zachránců a stupni jejich
výcviku. Od plně kompetentních zachránců v
poskytování základní KPR u dospělých nebo u
dětí, přes trénované zachránce v KPR
dospělých nebo přes zcela neškolené jedince, kteří
jsou odkázáni na telefonicky asistovanou
neodkladnou resuscitaci (TANR).
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ZÁKLADNÍ RESUSCITACE DOSPĚLÝCH

1. Rozpoznání srdeční zástavy.
2. Přivolání zdravotnické záchranné služby.
3. Nepřerušovaná  srdeční masáž.
4. Umělé dýchání.
5. Automatizovaný externí defibrilátor –

AED.

1. Rozpoznání srdeční zástavy a zahájení
resuscitace

Rozpoznání srdeční zástavy stále zůstává
základním bodem vedoucím k úspěšné KPR.

Nereaguje a nedýchá  =  zástava oběhu

Nedýchá normálně     =  zástava oběhu

⇒⇒  zahájení resuscitace

Obr. 1.

.

Obr. 2

Zahajte nepřímou srdeční masáž vždy, když
osoba nereaguje a nedýchá nebo nedýchá
normálně. Nereaguje, to znamená, že je bez
jakékoliv reakce na oslovení, dotek nebo bolest.
Pokud postižený nereaguje, následuje zhodnocení
dýchání po dobu max. 10 s. Ke zhodnocení
normálního dýchání je v některých případech
potřeba uvolnit dýchácí cesty lehkým záklonem
hlavy a lehkým přizvednutím brady (obr.1),
eventuelně odstraněním viditelných cizích těles z
horních cest dýchacích. Při podezření na poranění
krční páteře záklon hlavy neprovádějte nebo jej
provádějte jen zlehka. Normální dýchání
hodnotíme pohledem jako zvedání hrudníku nebo
cítěním vydechovaného proudu vzduchu po
zprůchodnění dýchacích cest (obr. 2). Pokud má
osoba pomalé a lapavé dýchání, při kterém se
nezvedá hrudník a dýchacími cestami neproudí
vzduch – tzv. gasping, a dýchání se podobá spíše
“lapání” po vzduchu, hodnotíme tento stav slovy
– nedýchá normálně a jedná se také o známku
zástavy oběhu. Po rozpoznání zástavy oběhu
ihned zahajte resuscitaci .

2. Přivolání zdravotnické záchranné služby.

V případě více zachránců – jeden přivolá ZZS a
jeden začíná resuscitaci. V případě jednoho
zachránce nejdříve volejte ZZS na lince 155,
aktivujte funkci hlasového odposlechu a
resuscitaci zahajte za podpory operátora tísňové
linky. Pokud musíte postiženého opustit, vždy
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nejdříve volejte ZZS a poté teprve zahajte
resuscitaci.

3. Nepřerušovaná  srdeční masáž

Důraz je kladen na kvalitní nepřerušovanou
srdeční masáž. Zahajte stlačování hrudníku co
nejdříve. Provádějte stlačení ve středu hrudní
kosti (obr.3), stlačujte hrudník do hloubky 5-6 cm
frekvencí 100-120/min. Nepřerušujte srdeční
masáž. Kvalitní masáž je potřeba provádět na
pevné podložce.

Obr. 3.

4. Umělé dýchání

V případě, že nejste schopni nebo ochotní
provádět umělé dýchání, provádějte jen
nepřerušovanou srdeční masáž a přidejte umělé
dýchání co nejdříve, jakmile bude možné jej
provádět.

U dospělého během resuscitace střídejte 30
stlačení hrudníku a 2 umělé vdechy.

5. Automatizovaný externí defibrilátor

Místo uložení tohoto přístroje je označeno
uniformní značkou. I nevyškolení zachránci
mohou bezpečně používat AED.

V případě dostupnosti AED se doporučuje u
dospělých použít přístroj co nejdříve po
stanovení  zástavy oběhu !

Jakmile je přístroj přinesen na místo srdeční
zástavy, zapněte jej. Nalepte elektrody na
odhalený hrudník podle obrázků na přístroji.
Pokud je na místě více zachránců, nepřerušujte
během přípravy defibrilátoru srdeční masáž.
Postupujte podle vizuální nebo hlasové nápovědy.
Masáž přerušte jen na chvíli analýzy srdečního
rytmu a poté na podání výboje. V době mezi
analýzou a výbojem opět masírujte. Pokud je
výboj doporučen - hovoříme o případech
komorové fibrilace nebo komorové tachykardie
bez hmatného pulzu, ujistěte se těsně před
podáním výboje, že se postiženého nikdo
nedotýká. Na základě hlasové výzvy stiskněte
tlačítko pro podání výboje. Po podání výboje
pokračujte ihned v masáži opět 2 minuty do další
analýzy rytmu.

V případě zástavy oběhu, při které není výboj
doporučen pokračujte v nepřerušované srdeční
masáží s umělým dýcháním v poměru 30 : 2 další
dvě minuty do další analýzy rytmu. Výboj není
doporučen u nemocných se srdcem , které se
nestahuje vůbec nebo se stahuje jen občas,
nepravidelně a slabě, což vede v důsledku také
k obrazu zástavy oběhu - nemocný nereaguje a
nedýchá nebo nedýchá normálně.

Obr. 4.

6. Ukončení laické resuscitace

Laický zachránce pokračuje v základní
resuscitaci do doby příjezdu ZZS. Resuscitaci
ukončuje, jen jsou-li přítomná poranění zjevně
neslučitelná se životem nebo při svém vyčerpání.
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SCHÉMA  ZÁKLADNÍ RESUSCITACE DOSPĚLÝCH S POUŽITÍM AED

1. Zkontroluj vědomí.

2. Zprůchodni dýchací cesty záklonem
hlavy a přizvednutím dolní čelisti.

Zhodnoť dýchání pohledem,
poslechem, pocitem, ne déle než 10
sekund.

3. Volej zdravotnickou záchrannou službu
na čísle 155 nebo aktivuj aplikaci
záchranka a vyšli dalšího zachránce
pro AED, pokud   je dostupné.

4. Zahaj srdeční masáž. Stlačuj střed
hrudníku frekvencí 100 - 120 /min.
Střídej 30 stlačení hrudníku a 2 umělé
vdechy.

5. Jakmile je AED u postiženého, zapni jej
a postupuj podle pokynů.

6. Pokračujte v KPR do příjezdu ZZS
nebo do obnovení známek života.
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ZÁKLADNÍ RESUSCITACE DÍTĚTE

Zachránci, kteří jsou proškoleni v základní
neodkladné resuscitaci dospělých nebo technice
samotné srdeční masáže a kteří nemají specifické
znalosti o resuscitaci dětí, mohou použít postup
pro dospělé.

1.Rozpoznání srdeční zástavy a zahájení
resuscitace

Nereaguje a nedýchá nebo nedýchá normálně
= zástava oběhu  ⇒⇒ zahájení resuscitace

Dítěti v bezvědomí, které nereaguje a nedýchá
nebo nedýchá normálně, poskytněte pět
úvodních vdechů .

Pokud dítě nereaguje, klade se důraz na správné
zprůchodnění dýchacích cest a na zahájení
resuscitace pěti úvodními vdechy. Ke
zprůchodnění dýchacích cest u kojenců udržujte
hlavu kojence v neutrální poloze. U starších dětí
bude nutný záklon hlavy větší ( obr. 1.). Opět
sledujte zvedání hrudníku a proud vydechovaného
vzduchu jako u dospělého.

Obr. 1

2. Přivolání zdravotnické záchranné služby.

V případě jednoho zachránce po pěti úvodních
vdeších volejte 155, aktivujte funkci hlasového
odposlechu a KPR zahajte za podpory operátora
tísňové linky. Pokud zachránce nemá telefon k
dispozici, provádí po 5 úvodních vdeších
1 minutu nepřímou srdeční masáž a teprve potom
volá 155. V případě více zachránců volejte 155
hned po diagnostikování zástavy oběhu.
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3. Kvalitní srdeční masáž.

Po 5 úvodních vdeších pokračujte 15 kompresemi
hrudníku, pokud nejsou přítomné jasné známky
života, nejčastěji např. kašel nebo spontánní
pohyb postiženého. Pro kojence i starší děti je
doporučená frekvence stlačování hrudníku
100-120/minutu. Stlačujte dolní polovinu hrudní
kosti alespoň do jedné třetiny předozadního
průměru hrudníku. Komprese by neměly být
nikdy hlubší, než je limit 6 cm pro dospělé.
Uvolněte mezi kompresemi úplně tlak na hrudník,
umožníte tím návrat krve k srdci.

Obr.2.Technika stlačování dvěmi prsty u kojenců.

Obr.3.Technika stlačování dvěmi prsty v případě
jednoho zachránce.

U dětí starších než jeden rok použijte techniku
stlačování jednou rukou nebo oběma rukama:

Obr. 4

Obr. 5

4. Umělé dýchání.

Zařazení umělých vdechů v rámci neodkladné
resuscitace je vždy lepší než jen samotná srdeční
masáž. Důvodem je to, že u většíny dětí je prvotní
příčinou zástavy oběhu zástava dechu. Umělé
dýchání se provádí u dětí do jednoho roku buď
vydechovaným vzduchem z úst zároveň do úst a
nosu (obr.6) nebo u starších dětí jen z úst do úst
(obr.7) . Pokud je dostupný k umělému dýchání
samorozpínací vak a obličejová maska a
zachránci jsou v této technice proškoleni, měli by
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ji použít. Střídejte 15 stlačení hrudníku a 2 umělé
vdechy. Pokud dítě vypadá jako dospělý nebo je
resuscitace vedena jedním zachráncem
telefonicky, je možné použít poměr 30:2. Pokud
jsou přítomny jasné známky života – například
kašel, ale dítě je v bezvědomí a nedýchá
normálně, pokračujte v podpůrné ventilaci
frekvencí odpovídající věku.

Obr. 7
Umělé dýchání
z úst do úst a nosu .

.
Obr. 8
Umělé dýchání
z úst do úst.

5. Automatizovaný defibrilátor – AED

U dítěte je většina zástav oběhu způsobená
primárně zástavou dechu. Proto by měla být
resuscitace u dítěte zahájena vždy 5 vdechy.
Pokud je u dítěte spatřen neočekávaný kolaps a je
k dispozici dobře dostupné AED, měl by být
rychle přinesen a použit. Do doby podání výboje
by měla být prováděná nepřerušovaná srdeční
masáž a umělé dýchání v poměru 15: 2. U
kojenců a dětí použijte AED v dětském režimu
včetně dětských nalepovacích elektrod, není-li
toto k dispozici, použijte standardní AED bez
ohledu na věk dítěte.

Resuscitaci provádíme do příjezdu ZZS nebo
dokud dítě nezačne jevit známky života. Důvody
pro ukončení nebo nezahájeni resuscitace jsou
stejné jako u dospělých.
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PRVNÍ POMOC

Doporučené postupy pro poskytování první
pomoci vycházejí z doporučení Evropské
resuscitační rady z roku 2021 . Postupy jsou
určeny pro laického zachránce v jakékoliv
situaci, ale také pro poskytnutí první pomoci sám
sobě. Z doporučení byly vybrány zejména ty
akutní stavy, se kterými se můžeme setkat v
prostředí  orientačních sportů.

A.Neúrazové  akutní stavy.
1. Zotavovací poloha.
2. Polohování při šoku.
3. Prekolapsový stav.
4. Křeče.
5. Podání bronchodilatačních léků při

astmatu.
6. Vdechnutí cizího předmětu.
7. Rozpoznání cévní mozkové příhody.
8. Včasné podání aspirinu u bolestí na hrudi.
9. Alergické reakce, anyfylaktický šok.
10. Poštípání, pokousání hmyzem, uštknutí

hadem
11. Dehydratace spojená s námahou a

rehydratační léčba.
12. Úpal.
13. Léčba hypoglykémie.

B. Úrazové akutní stavy.
1. Zástava život ohrožujícího krvácení.
2. Otevřené poranění hrudníku.
3. Stabilizace krční páteře.
4. Rozpoznání otřesu mozku.
5. Popáleniny.
6. Repozice dislokovaných zlomenin.
7. Poranění páteře.
8. Cizí tělesa v ráně.
9. Zasažení očí .
10. Poranění svalů.

NEÚRAZOVÉ AKUTNÍ STAVY

1. Zotavovací poloha

Otočení dospělých a dětí do zotavovací polohy na
boku je doporučeno u nemocných v bezvědomí,
u nemocných s rizikem vdechnutí cizích těles,
typicky u intoxikace léky nebo alkoholem.
Podmínkou je, že člověk v bezvědomí dostatečně
dýchá. Jsou to postižení, kteří nereagují na naše
podněty, ale dostatečně dýchají. Do zotavovací

polohy na boku neukládáme nemocného s
poruchou vědomí a s možným poškozením krční
páteře. Pokud do této polohy ukládáme nemocné
po náhlém kolapsu , je nutné do příjezdu ZZS
každou minutu kontrolovat, že osoba v
bezvědomí stále dýchá normálně. V případě , že
osoba nedýchá normálně, je potřeba otočit ji zpět
na záda a zahájit resuscitaci.

2. Polohování při šoku.

Takzvaná protišoková poloha s pasivním
zvednutím nebo podložením dolních končetin je
vhodná jen po kolapsu u nemocných bez patrných
známek úrazu. S výhodou se používá v případě
prekolapsových stavů spojených s hypotenzí
nebo vyčerpáním po fyzické námaze, u kolapsu z
přehřátí, u alergické reakce nebo po zátěži.
Není vhodná u kolapsů spojených s úrazem, ani u
nemocných, u kterých se šok rozvíjí v souvislosti
se selháním srdce nebo u obézních se ztíženým
dýcháním.

3. Presynkopa  nebo-li prekolapsový stav.

Presynkopa je charakterizována motáním hlavy,
nevolností, pocením , mžitky před očima a
pocitem hrozící ztráty vědomí. Zajistěte
pacientovi bezpečí, aby při náhlé ztrátě vědomí
neupadl nebo se nezranil. Použijte jednoduché
tlakové manévry k prevenci presynkopy
vazovagálního nebo ortostatického původu.
Tlakové manévry na dolní část těla jsou účinnější
než na horní část těla. Spodní část těla - podřep s
překřížením nohou nebo samotný podřep. Horní
část těla - zaťaté ruce nebo flexe krku .

4. Křeče
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Mohou být příznakem epilepsie, onemocnění
mozku , intoxikace léky nebo alkoholem, ale i
srdečních arytmií. Projevují se jako záškuby až
křeče všech svalů, jako zrychlené a zhoršené
dýchání nebo náhlé bezvědomí. Po odeznění křečí
bývá často přítomna zmatenost, vědomí se pomalu
vrací k normálu ( 20-30 minut).
První pomoc u těchto nemocných znamená
zabránit vzniku zranění při křečích a po jejich
odeznění pohlídat u nemocného dostatečné a
správné dýchání, do příjezdu ZZS je možné
nemocného uložit do zotavovací polohy a dýchání
opakovaně kontrolovat.

5. Podání bronchodilatačních léků při astmatu.

Při vzniku dechových obtíží u nemocných s
astmatem je příčinou zúžení průdušek. Postižení
mají mají těžký pocit dušnosti, mají prodloužený
výdech, může být slyšitelné sípání, pískání. První
pomocí je usazení nemocného na židli se
zapřenýma rukama o okraj a podání jeho
vlastních léků k rozšíření průdušek. Sledujeme
dýchání a vědomí do příjezdu ZZS.

6. Vdechnutí cizího předmětu

Podezření na vdechnutí cizího tělesa mějte vždy,
jestliže nemocný ztratí schopnost mluvit, zejména
v souvislosti s jídlem.

● Nejprve vyzvěte postiženého ke kašli.
● Pokud přestane být kašel účinný,

postiženého předkloňte a provádějte 5
rázných úderů mezi lopatky zápěstní
hranou jedné ruky.

● Pokud jsou údery mezi lopatky neúčinné ,
proveďte 5 stlačení nadbřišku.

○ Postavte se k postiženému zezadu
a oběma rukama obemkněte jeho
horní část těla.

○ Postiženého předkloňte.
○ Jednu svoji ruku zatněte v pěst a

položte ji mezi pupek a dolní
okraj hrudního koše.

○ Uchopte ruku sevřenou v pěst
svoji druhou rukou a prudce
stlačujte nadbřišek směrem
nahoru a k sobě.

○ Pokud se překážku nepodařilo
uvolnit, střídejte 5 úderú mezi
lopatky s 5 stlačení nadbřišku
dokud se překážku nepodaří

uvolnit .
○ Pokud nemocný ztratí vědomí,

zahajte základní neodkladnou
resuscitaci.

 7. Rozpoznání cévní mozkové příhody.

Vzhledem k závažnosti onemocnění je důležitá
rychlá diagnostika a lékařská pomoc. Následky
mozkové mrtvice mohou být minimální nebo
žádné, pokud se nemocný dostane do nemocnice
včas.

Příznaky mohou být velmi pestré, alarmující je
zejména asymetrie obličeje, povislý koutek,
nechopnost špulit rty, neschopnost udržet horní
končetiny v předpažení ve stejné výšce,
neschopnost zopakovat, vyslovit a pochopit větu.
Podezřelá je i náhle vzniklá závrať, porucha
vidění, prudká bolest hlavy, závratě s pocitem na
zvracení, ztráta kontroly nad močením a
odchodem stolice.

Při podezření na cévní mozkovou příhodu je
možno použít k orientačnímu zhodnocení
skórovací systém FAST.

 8. Včasné podání aspirinu u bolestí na hrudi.

Dospělému člověku při vědomí s neúrazovou
bolestí na hrudi poskytněte při podezření na
infarkt myokardu následující pomoc : klid,
úlevovou polohu a volejte ZZS. Poskytovatelé
první pomoci by měli podat 150-300 mg aspirinu
k rozkousání co nejdříve od vzniku bolestí.
Aspirin nepodáváme nemocným s bolestí na hrudi
úrazové etiologie. Aspirin by neměl být podáván
pacientům, kteří mají známou alergii na kyselinu
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acetylsalicylovou.

 9. Alergická reakce, anafylaktický šok.

Těžkou alergickou reakci je třeba rychle
rozpoznat a léčit. Neléčení této reakce může
rychle vést ke zhoršení stavu a k srdeční zástavě.
Pro rozpoznání těžké alergické reakce - tzv.
anafylaxe je důležité si uvědomit, že příznaky
nastupují velmi rychle a jsou život ohrožující.
Sledujeme  :

A. DÝCHACÍ CESTY: otok a brnění rtů a
jazyka, otok hrtanu - chrapot, obtíže s
polykáním.

B. DÝCHÁNÍ: pískoty, vrzoty, pocit dušnosti,
zrychlené dýchání, perzistující kašel.

C. KREVNÍ OBĚH: náhlé snížení krevního
tlaku spojené s motáním hlavy, nevolností,
nauseou, ztrátou vědomí.

Samotné kožní nebo slizniční změny nemusí být
příznakem anafylaktické, ale jen alergické reakce!

Léčba anafylaxe:
● Včas přivolejte pomoc a odstraňte

působení látky vyvolávající alergii, pokud
je to možné.

● Adrenalin = základní léčba!!!
● Vodorovná poloha nebo poloha se

zvednutýma nohama.
● Zajistěte průchodnost dýchacích cest.
● Podejte kyslík, pokud je dostupný.
● Bolus tekutin intravenózně.
● Antihistaminikum.
● Kortikoidy.

Základní léčbou při podezření na anafylaxi je
adrenalin! Adrenalin aplikujte do přední strany
stehenního svalu . Lze použít autoinjektor, pokud
je jím pacient vybaven, nebo lze použít adrenalin
injekčně. Ampule adrenalinu obsahuje 1mg
adrenalinu v 1ml, tzn .jedná se o koncentraci
1:1000. Adrenalin se do svalu aplikuje neředěný.
Natahujeme dané množství přímo z ampule a
přísně dbáme na správné dávkování. K aplikaci do
svalu používáme nejlépe 2 ml stříkačky s
cejchováním po 0,1 ml. Pokud se stav pacienta
nezlepší, je možné nitrosvalovou injekci
adrenalinu po 5 minutách ještě jednou zopakovat.

Dávky adenalinu je nutno přizpůsobit věku,
orientačním měřítkem může být i hmotnost
pacienta.

Dospělý  nad 70 kg 0,5 mg  IM (0,5 ml)
Dítě nad 12 let , nad 50 kg    0,5 mg  IM (0,5 ml)
Dítě 6-12 let, 30-50 kg          0,3 mg IM (0,3 ml)
Dítě  pod 6 let 0,15 mg IM (0,15 ml)

Nitrosvalové podání adrenalinu je vhodné pro
přednemocniční péči, naproti tomu nitrožilní
adrenalin může být aplikován pouze zkušeným
specialistou a je potřebná monitorace EKG a TK.
Dávka se v tomto případě opatrně titruje. Dospělí:
nitrožilní bolusy 0,05 mg (50 μg) , děti 0,001
mg/kg (1 μg/kg).

—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antihistamninka a kortikoidy přicházejí na řadu

jako  léčba pozdní fáze anafylaktické reakce -
tomto případě až po podání adrenalinu.V případě,
že máme podezření jen na alergickou reakci, ale
nečekáme rozvoj anafylaxe, můžeme podat tyto
léky jako první a bez adrenalinu.

Obě tyto skupiny léků mohou při včasném
podání oddálit nebo zabránit otoku dýchacích cest
a s jejich podáním bychom v indikovaných
případech v přednemocniční péči neměli váhat .
Jedná se například o poštípání hmyzem v oblasti
krku, jazyka, obličeje , podávají se také v případě

mnohočetného poštípání hmyzem nebo po bodnutí
hmyzem u jedince se známou těžkou alergickou
reakcí. Vzhledem k možnému vyššímu počtu
takto postižených závodníků, kteří v lese
probíhají většinou stejnými místy, doporučujeme
mít antialergické léky v dostatečném množství v
záloze. Omezíme takto zbytečné volání ZZS.

Antihistaminikum

Podáváme 1- 2 tablety antihistaminik: Aerius,
Xyzal,  Claritin, Zyrtec , Dithiaden. Potřebuje-
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me-li alergickou reakci utlumit rychle, je možné
podat  Dithiaden nitožilně.  V tomto případě
upozorněte nemocného na lehký sedativní účinek
tohoto antihistaminika.

1amp.Dithiadenu  =  2 ml  = 1  mg

Dávky Dithiadenu :
Dospělý nebo dítě nad 12 let :  2 mg
Dítě :  6-12 let                           1 mg
Dítě :  6 měsíců-6 let                 0,5-1 mg

Kortikoidy

Doba nástupu účinku kortikoidů je podobná
nezávisle na cestě podání a pro případ alergické
reakce v terénu, je tak smysluplné i podání
kortikoidů ve formě tablet . Zejména v případech,
kdy nejsme schopni rychle zajistit nitrožilní vstup.
V nouzi lze podat i roztok Dexamethazonu z
ampule na lžičce  perorální cestou.

Dávky hydrocortisonu :
Dospělý nebo dítě ve věku nad 12 let :  200 mg
Dítě ve věku 6-12 let:                             100 mg
Dítě ve věku 6 měsíců-6 let 50 mg
Dítě ve věku méně než 6 měsíců 25 mg

Dexamed   inj 8 mg
Prednison   tbl 5, 10, 20 mg
Fortecortin tbl 4 mg

Pokud anafylaktická reakce progreduje do stavu
srdeční zástavy, léčíme ji podle algoritmu
základní neodkladné resuscitace.

10. Poštípání, pokousání hmyzem, uštknutí
hadem

Při prostém poštípání postačí odstranit včelí
žihadlo nebo nenásilně vykroutit nebo vykývat
klíště (vždy kontrola celistvosti) a ránu vždy
vydezinfikovat. Pozor na pozdní příznaky-
encefalitidu, či boreliózu. Pokud se u nemocného
do 4 týdnů objeví horečky, případně začervenání
kolem místa kousnutí s nápadně světlým středem,
kontaktujte lékaře.

Při rozvoji alergické reakce podáme 1-2 tablety
protialergického léku a dle závažnosti stavu
postupujeme dle bodu č. 9 - těžká alergická
reakce, anafylaxe.

11. Dehydratace spojená s námahou a
rehydratační léčba

Pokud se člověk při sportovním výkonu
nadměrně potil nebo nedostatečně doplňoval
tekutiny a vykazuje známky dehydratace, jako
jsou pocit žízně, závratě nebo motání hlavy, sucho
v ústech nebo nemočí, podejte mu k vypití
rehydratační iontový nápoj nebo odstředěné
mléko . Pokud tyto nápoje nejsou tolerovány,
podejte obyčejnou vodu, i když rehydratace pak
trvá delší dobu. nepoužívejte alkoholické nápoje.
Přivolejte záchrannou službu, pokud je pacient v
bezvědomí nebo pokud vykazuje známky úpalu.
V akutních stavech je na místě okamžité zajištění
žilního vstupu a podání dostupných infúzních
roztoků touto cestou .

 12. Úpal = přehřátí při vysoké teplotě okolního prostředí
 
 Příznaky :

◦ Zvýšená teplota
◦ Zmatenost
◦ Agitovanost
◦ Dezorientace
◦ Bezvědomí

 
 Postup ochlazování při přehřátí: přesuňte pacienta

do chladnějšího prostředí, při teplotě tělesného
jádra nad 40°C ponořte celého pacienta od krku

 dolů do studené vody, dokud teplota neklesne pod
39°C. Eventuelně využijte studenou sprchu,

 
 
 
 ledový zábal. Pacienti s podezřením na přehřátí po

námaze vyžadují často lékařskou péči a je lepší
jim přivolat zdravotnickou záchrannou službu.

 
 

11



 
 
 
 13. Léčba hypoglykémie

Příznaky hypoglykémie zahrnují náhlé poruchy
vědomí od závratí přes mdloby, případnou
nervozitu, poruchy chování ( výkyvy nálady,
agresivita, zmatenost,ztrátu koncentrace, příznaky
připomínající opilost ),až po úplnou ztrátu
vědomí.

 Osoba s mírnou hypoglykémií má méně závažné
příznaky, zachovanou schopnost polykat a
respektovat pokyny. U pacienta s mírnou
hypoglykémií podejte tablety glukózy nebo
dextrózy 15-20 g ústy nebo jiné hodně sladké
potraviny ( kostky cukru, želatinové bonbóny, 200
ml pomeračového džusu, kofoly, Coca-Coly). Po
zotavení se z příznaků lehké hypoglykémie
doporučte lehké občerstvení. U nespolupracujích
dětí zvažte podání půlky lžičky cukru pod jazyk

 
 
 dítěte. Pokud je to možné, změřte a zaznamenejte

hladinu cukru před a po léčbě.
 U nespolupracujících pacientů nebo pacientů v

bězvědomí s podezřením na hypoglykémii lze
využít jejich vlastních injekcí první pomoci,
někteří diabetici náchylní k hypoglykémiím jsou
jimi vybaveni.U pacientů v bezvědomí
nepodávejte nic per os, hlídejte dostatečné
dýchaní, položte nemocného do zotavovací
polohy. První pomocí je v tomto případě zajištění
nitrožilního vstupu a podání roztoku glukózy .

ÚRAZOVÉ AKUTNÍ STAVY

1. Zástava život ohrožujícího krvácení.

K zástavě závažného, život ohrožujícího krvácení
použijte přímý manuální tlak v ráně. Pokud
máte k dispozici hemostatický obvaz , vložte jej
přímo do krvácející rány a přes něj znovu
vyvíjejte přímý tlak. Jakmile je krvácení pod
kontrolou, může být k udržení hemostázy
přínosný tlakový obvaz.

Další možností je při život ohrožujícím krvácení
použití zaškrcovadla. Lze ho použít jen na
končetinách , zaškrcovadlo se nakládá 5-7 cm nad
ránu, ne přes kloub. Utahujte turniket, dokud se
krvácení nezpomalí nebo nezastaví. Úkon může
být extrémně bolestivý. Zaznamenejte čas
naložení turniketu. Zaškrcovadlo nepovolujte a
zajistěte transport zraněného do nemocnice k
poskytnutí další péče. V některých případech
může být nutné k zastavení krvácení naložit dva
turnikety nad sebou. Použití improvizovaného
zaškrcovadla zvažte pouze v případě, pokud
profesionální turniket není k dispozici a přímý
tlak v ráně selhává a poskytovatel první pomoci je
vyškolen v použití profesionálního zaškrcovadla.

2. Otevřené poranění hrudníku.

Otevřenou ránu na hrudníku ponechte zcela
nezakrytou , důležité je ponechat komunikaci s
okolním prostředím. Nezakrývejte obvazem ani
jiným krytím.  U menších poranění , zejména

bodných, kde máte také podezření na komunikaci
zvenčí dovnitř s hrudní dutinou a zároveň na
nasávání vzduchu do hrudníku , je situace jiná, je
vhodné použít speciální obvaz, např. folii
oblepenou ze tří stran. Zabraňuje vstupu vzduchu
do hrudníku při nádechu a naopak umožňuje
volný únik vzduchu během výdechu .

3. Stabilizace a omezení pohybu krční páteře.

Rutinní používání krčního límce poskytovatelem
první pomoci není doporučeno. Při podezření na
poranění krční páteře u poraněného při vědomí
mu poskytněte instrukce , aby sám krk udržoval
ve stabilní poloze. Pokud je pacient v bezvědomí
nebo nespolupracuje , zvažte manuální stabilizaci
krční páteře.
Zraněnému, který leží na zádech, držte hlavu mezi
vašima rukama. Chyťte ho za jeho trapézová
svaly, držte poraněného dlaněmi vzhůru.
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4. Rozpoznání otřesu mozku.

Ačkoliv by poskytovatelům první pomoci značně
pomohl v rozpoznání otřesu mozku skórovací
systém, není v současné době žádný jednoduchý a
osvědčený systém k dispozici. Pokud máte podle
příznaků podezření na otřes mozku, je vyšetření u
lékaře nutné, i když se stav pacienta momentálně
zlepšuje. Podezření na otřes mozku mějte při
těchto příznacích : rána na hlavě, bolest hlavy,
krvácející rána na hlavě, výtok tekutiny z ucha,
nosu, nevolnost, zvracení, bledost, ztráta paměti
na úraz, zmatenost, bezvědomí.

5. Popáleniny

Okamžitě začněte chladit popáleniny studenou
nebo chladnou vodou, nikoliv mrznoucí.
Pokračujte v chlazení popálenin po dobu až 20
minut. Chlaďte jen postiženou ránu, ne celé tělo,
a to zejména u  malých dětí.

Pokud je popálený oblečen, oděv odstraňte co
nejdříve. Z popáleného sundejte ihned také šperky
z důvodu hrozícího otoku.

Menší ránu zakryjte volným sterilním krytím
nebo potravinovou folií . Ránu nestahujte
cirkulárním obvazem. Vyhledejte okamžitou
lékařskou pomoc. Při chlazení rozsáhlých
popálenin dejte pozor, aby nedošlo k celkovému
podchlazení.

6. Repozice dislokovaných zlomenin.

Dislokované zlomeniny dlouhých kostí
nenapravujte. Poraněnou končetinu znehybněte
přiložením dlahy, plastové tvarovací dlahy jsou
dnes běžně dostupné. Repozice zlomenin může
být prováděna pouze zachránci, kteří jsou v tomto
postupu speciálně vyškoleni. Zlomeninu s ránou s
porušeným kožním krytím sterilně zakryjte,
popřípadě zastavte krvácení. Pokud máme tu
možnost, podáme analgetika .

7. Poranění páteře.

Poranění páteře je potřeba předpokládat u pádů z
výšky, pádů břemen na člověka, při
autonehodách, u pacientů v bezvědomí s
poraněním páteře počítáme vždy. Mezi příznaky
řadíme necitlivost, brnění, pálení , neschopnost
pohybu jakoukoliv částí končetiny.

8. Cizí tělesa v ráně.

Drobná tělesa procházející kůží, podkožím a
svalem opatrně vyjměte, snažte se nepoškodit
tkáň okolo, ránu vydezinfikujte a překryjte. U
hlubokých ran je vhodné pro zvýšené riziko
infekce vyhledat lékařské ošetření.
Cizí těleso procházející dutinou (hlava , břicho,

hrudník), neodstraňujte, pokud to není nezbytně
nutné k vyproštění. Ránu se pokuste obvázat a
zafixovat v poloze, v jaké je.

9. Zasažení oka.

Při poranění oka, při OB nejčastěji větví v lese,
se pokuste oko vypláchnout , eventuelně můžete
provést otočení víčka přes štětičku nebo tenkou
špejli. Pokud trvá dráždění, je možné použít
zklidňující mast, např. Opthalmo - Septonex, oko
zakrýt čistým krytím a vyhledat zdravotnickou
pomoc k vyloučení postižení rohovky.
Při poleptání oka chemickou látkou , vyplachujte
oko velkým množstvím čísté vody po dobu
nejméně 20 minut. Zakryjte oko čistým krytím a
opět vyhledejte odbornou zdravotnickou pomoc.

10. Poranění svalů.

Příznakem natažení nebo natržení svalu, zejména
při vynechání správného rozcvičení, je náhlá
bolest, otok a začervenání. První pomoc je
přiložit studený obklad, nejlépe led, sval ponechat
v klidu a stáhnout jej elastickým obinadlem.

13



ORGANIZACE PRVNÍ POMOCI K ZÁVODŮM V ORIENTAČNÍCH SPORTECH.

V roce 2017 vydal ČSOS Metodickou příručku
Pohybový aparát, Rehabilitace, Výživa , kde se
této problematice podrobně věnuje Jiří Funda.
Rozdělil závody do kategorií A, B, C dle počtu
závodníků a významnosti a podle nich nastavil
personální a technické zajištění první pomoci.
Tento návod je stále platný a příručka je
přístupná v sekci metodických materiálů
webových stránek ČSOS.
Další informace, jak zajistit hromadné akce s
velkým počtem osob najdete i v doporučení České
lékařské společnosti J. E. Purkyně a Společnosti
urgentní medicíny a medicíny katastrof:
,,Zdravotnické zajištění kulturních a sportovních
akcí.” V této kapitole proto zopakuji jen základní
otázky při organizaci první pomoci.

Rozsah zabezpečení první pomoci během
orientačních závodů si určuje vždy sám pořadatel.
Všechny níže uvedené požadavky personálního a
technického vybavení při zdravotnickém zajištění
jsou jen doporučením a je vždy třeba vycházet z
konkrétního charakteru a rizik zajišťované akce.
Zkušenosti se zdravotním zajištěním z
předchozích akcí jsou nepopíratelnou výhodou .

Pořadatel by si měl při plánovaní první pomoci
klást otázky stran různých rizik, stran
personálního a technického vybavení a v
neposlední řadě přemýšlet také o možnostech
převozu zraněného  z lesa na shromaždiště.

Posouzení rizikovosti:

● druh sportu
● počet účastníků -  nad 500 , nad 1000
● významnost akce - MS, ME
● časový dojezd vozů ZZS - do 10 minut /

3O minut
● přístupnost závodního prostoru
● závodní terén - ostré kameny, těžká

podložka
● počasí - mokro, kluzká podložka
● schopnosti  účastníků- amatéři,

profesionálové,  věk účastníků

Personální zajištění a technické  vybavení :

● lékař nebo záchranář nebo zdravotník
školený  v poskytování první pomoci

● terénní vozidlo, čtyřkolka
● vybavený sanitní  vůz
● vlastní přepravní služba k zajštění odvozu

do nemocnice

Oblastní žebříčky, náborové závody a akce pod
přibližně 500 osob počítáme mezi akce menšího
rozsahu. Zde může první pomoc poskytovat
osoba, která není podle zákona (95/2004 Sb. a
96/2004 Sb.) zdravotnickým pracovníkem, ale
má za sebou školení v dané oblasti. Potom se
jedná o tzv. laickou první pomoc.

Při celostátních závodech ŽA , ŽB nebo
vícedenních závodech s počty závodníků okolo
1000 je již potřeba 1 lékař a ideálně také jeden
záchranář a vybavené sanitní vozidlo. Vzhledem k
finanční náročnosti nezajišťuje pořadatel vždy
čtyřkolku s řidičem a přívěsem k převozu
nemocného z lesa. Vždy je ale nutné , i na těchto
závodech, mít dopředu převoz promyšlený,
eventuelně je možné domluvit se na spolupráci
před závodem se složkami integrovaného
záchranného systému , nejčastěji se
zdravotnickou záchrannou službou..

Pro významné mezinárodní sportovní akce typu
MS, ME nebo mezinárodní vícedenní závody s
velkými počty účastníků je ideální zřídit centrální
místo ošetření se 2 lékaři, 2 záchranáři, s
vybaveným sanitním vozidlem k převozu
raněných do nemocnice a se čtyřkolkou s
přívěsem.

K zajištění první pomoci můžeme oslovit již
výše zmíněné složky inegrovaného záchranného
systému, nejčastěji ZZS. Je to nejjednodušší, ale
finančně nejnákladnější varianta. V případě jiného
soukromého poskytovatele první pomoci bychom
měli dbát následujících doporučení :

● Akci je nutno nahlásit na vedení místně
příslušné ZZS nejlépe s měsíčním až
dvouměsíčním předstihem.

● Personální zajištění musí odpovídat
legislativním normám (zákon 95/2004Sb.
a zákon 96/2004Sb). Lékař by měl mít
minimálně ukončený kmen a zdravot-
nický záchranář oprávnění pro práci bez
odborného dohledu.
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● Zdravotnická vozidla RLP, RZP a DRNR
musí technickým stavem a vybavením
odpovídat platné  vyhlášce.

Stanovení plánu převozu zraněného:

pravidla by měla být známa předem všem
pořadatelům, zejména těm, kteří se pohybují
během závodů v lese, na startu a v cíli.

Strategie převozu :

● záchrannou akci řídí jen jedna osoba,
nejčastěji pověřený zdravotník , telefonní
číslo na zdravotníka musí být dostupné v
pokynech všem pořadatelům během akce,
nabitý telefon by měl být povinnou
výbavou všech pořadatelů pohybujících
se v lese.

● pořadatelé pohybující se v závodním
prostoru během závodů by měli mít
staženou aplikaci Záchranka a naučit se jí
využívat. V případě špatného datového
spojení je zpráva zašifrována a poslána
ZZS alespoň jako SMS.

● k postiženému s život ohrožujícím
stavem (bezvědomí, zástava oběhu, velké
krvácení) voláme primárně ZZS - ideálně
právě pomoci aplikace Záchranka,
současně uvědomíme zdravotníka akce .

● k postiženému s lehkým zraněním
nemusíme volat ZZS, uvědomíme
primárně zdravotníka akce a domluvíme
směr transportu nemocného (buď na
shromaždiště nebo rovnou do nemocnice)

● před závodem promyslíme přístupnost
jednotlivých míst závodního prostoru a
podle toho zajistíme vhodné technické
vybavení ( čtyřkolka s přívěsem, sanitní
vozidlo, jiné terénní vozidlo, spolupráce s
ZZS, HS)

DOPORUČENÉ ZÁKLADNÍ ZDRAVOTNICKÉ VYBAVENÍ
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Rozsah zdravotnického vybavení záleží na
osobě, která poskytuje první pomoc. Jinak se
připraví lékař, jinak profesionální záchranář a
jinak jen laik proškolený v poskytování první
pomoci. Primum non nocere - především
neškodit, platí i v případě poskytovaní první
pomoci. Zacházíme jen s těmi prostředky první
pomoci, které umíme a můžeme bezpečně
používat.

Množství materiálu zohledňujeme dle velikosti
hromadné akce . Použitý druh vybavení závisí i
zde na časové dostupnosti ZZS nebo jiného
konečného poskytovatele první pomoci.

Základní vybavení :
● protišoková fólie, chirurgické rukavice

vyšetřovací, balení sterilních rukavic
● sterilní čtverce Sterilux různých velikostí
● sterilní obvazy různých velikostí
● elastická obinadla různých velikostí
● mastný tyl
● cívka náplasti, polštářková náplast, lepící

obvaz  Omnifix
● trojcípý šátek
● hemostatický a tlakový obvaz
● pryžové škrtidlo
● fixační krční límec
● plastové dlahy různých velikostí
● kvalitní nůžky,  pinzeta
● štětka na setření tělesa nebo everzi víčka
● teploměr
● tonometr, fonendoskop
● glukometr
● LED svítilna
● tužka/ blok
● sada pro provedení jednoduché chirugické

sutury- sterilní nůžky, pinzeta chirurgická,
jehelec, šicí materiály různých velikostí a
síly, roušky jednorázové

Léky
- firemní názy nejsou závazné
- ze  skupiny léčiv vyberte jen zástupce
● desinfekce: Peroxid 3%, Cutasept F,

Betadine, Solutio Novikov ( se štětečkem)
● prostředky na popáleniny: Panthenol

spray, popáleninový gel např. Water - jel,
krytí na popáleniny

● léky proti alergii v dostatečném množství
a v různých formách podání (tablety,
kapky,gely) : Fenistil, Zodac, Zyrtek,
Dithiaden

● léky na těžkou alergickou nebo
anafylaktickou reakci: Adrenalin inj
nebo autoinjektor Epipen 150 ug a 300
ug,

● kortikoidy: Dexamed inj , Solumedrol inj,
Prednison tbl, Fortecortin tbl

● léky proti bolestem, většinou postačí
tablety: Paracetamol, Ibalgin, Tramal,
Algifen

● roztoky na výplachy: Opthal , Borová
voda

● oční kapky. Opthalmo - Septonex, oční
mast : Opthalmo - Azulen , Opthalmo
-Septonex

Vybavení k resuscitaci pro laiky
● resuscitační rouška, automatizovaný

externí defibrilátor

Vybavení k resuscitaci pro lékaře a
profesionální zachránáře:

● obličejová maska a ambuvak
● pomůcky k zajištění nitrožilního vstupu

pro děti a dospělé
● jehly ruzných velikostí, , stříkačky
● náhradní roztoky 4x 500ml ,aqua pro

injectione, roztok glukózy
● Adrenalin inj, Amiodaron inj

Zdroje:
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