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PROJEKT "VZDÌLÁVÁNÍ PEDAGOGÙ V OBLASTI PREVENCE ÚRAZÙ DÌTÍ"

První pomoc

Malý test znalostí první pomoci
1. Jak vypadá stabilizovaná poloha?
a)
b)
c)
d)

vlee
vlee
vlee
vlee

na
na
na
na

zádech s podloenýma nohama
bøiše s hlavou otoèenou k jedné stranì
boku s pokrèenými konèetinami dále od podloky
zádech s podloenou hlavou

• není tìká, kadý se mùe snadno nauèit správné
postupy a techniky

2. Jaký je správný resuscitaèní pomìr?
a)
b)
c)
d)

2
1
1
1

• mùe zachránit ivot a zabránit tìkým následkùm na zdraví

vdechy : 30 stlaèení hrudníku
vdech : 5 stlaèení hrudníku
vdech : 15 stlaèení hrudníku
vdech : 10 stlaèení hrudníku

• nejen dospìlí, ale i dìti mohou pomoci

3. Masivní zevní krvácení na konèetinì zastavíme správnì tak, e:
a) nad ránu pøiloíme zaškrcovadlo a na ránu dáme sterilní krytí a krycí obvaz
b) konèetinu zvedneme, stiskneme pøíslušný tlakový bod, na ránu pøiloíme tlakový obvaz
a konèetinu znehybníme
c) konèetinu zvedneme, stiskneme tlakový bod a na ránu pøiloíme sterilní krytí a krycí obvaz
d) na ránu pøiloíme sterilní krytí a konèetinu pevnì obváeme elastickým obinadlem

• pøispívá i k prevenci úrazù a nehod, pouèený èlovìk
je opatrnìjší

4. Stav vìdomí zjišujeme
a)
b)
c)
d)

oslovením, štípnutím do høbetu ruky, politím postieného studenou vodou
oslovením, lehkým zatøesením, štípnutím do høbetu ruky èi ušního lalùèku
lehkým zatøesením, silnými zvukovými podnìty, politím postieného vodou
oslovením, silnými zvukovými podnìty, zatøesením, pokusem o posazení

5. Jak se zachováte, pozøe−li nìkdo kyselinu?
a)
b)
c)
d)

vyvoláte zvracení
podáte mléko
podáte co nejvìtší mnoství vody
nedìláte nic, dokud se nedostaví lékaøská pomoc

6. Jaká je první pomoc pøi popáleninách?
a)
b)
c)
d)

strhnout z hoøícího odìv
propíchnout vytvoøený puchýø
popálené místo chladit a sterilnì pøekrýt
ochladit a potøít popáleninu nìèím mastným
Správné odpovìdi: 1. c); 2. a); 3. c); 4. b); 5. c); 6. c)

Tato publikace je vydávána jako souèást projektu "Vzdìlávání pedagogù v oblasti
prevence úrazù dìtí". Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem,
státním rozpoètem Èeské republiky a rozpoètem Hlavního mìsta Prahy.
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Dùleité zásady
1. Nebát se, nepanikaøit, postupovat s rozvahou!
2. Znát telefonní èísla 155, 112!
3. Dbát na vlastní bezpeènost!
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PROJEKT "VZDÌLÁVÁNÍ PEDAGOGÙ V OBLASTI PREVENCE ÚRAZÙ DÌTÍ"

Postup v pøípadì úrazu, nehody
Zajištìní bezpeènosti zúèastnìných
>
>
>
>
>

pøedejít vzniku dalších zranìní a prohloubení stávajících
zabezpeèit prostor dopravní nehody
vyprostit zranìného z dosahu ohnì, elekterického proudu, zamoøeného prostøedí
dbát na vlastní bezpeènost zachráncù
dbát na vlastní bezpeènost zachráncù

V pøípadì hromadné nehody:
rychle postupnì vyšetøit poranìné se zamìøením na základní ivotní funkce a postiené rozdìlit na:
• stavy neodkladné pomoci (bezprostøedního ohroení ivota) − prudká krvácení, bezvìdomí, zástava
dechu nebo srdeèního tepu a šokové stavyjsou prioritou, bez okamité pomoci by zranìní nepøeili
• stavy odloitelné pomoci (ostatní závané stavy)
• stavy lehké (není ohroen bezprostøednì ivot ani zdraví)
• stavy netransportovatelné (umírající a stavy se ivotem nesluèitelné)

Správné pøivolání odborné lékaøské pomoci

Rychlé zhodnocení situace
> urèení druhu a rozsahu poranìní
> rozdìlení úkolù zachráncù, event. pøivolání dalších
> roztøídìní více zranìných

Kontrola základních ivotních funkcí
> navázání komunikace se zranìným
> kontrola vìdomí, dechu, srdeèní èinnosti a masivního krvácení
> pøípadné zahájení resuscitace, zastavení krvácení

Pøivolání odborné pomoci
> okamitì, je−li postieným dospìlý
> po 1 minutì resuscitace, je−li postieno dítì do 8 let, jde−li o tonutí, srdeèní zástavu
pøi traumatu nebo o pøedávkování léky nebo drogami

Laická první pomoc do pøíjezdu odborné pomoci
>
>
>
>
>
>

zástava krvácení
pokraèování, event. zahájení resuscitace
zajištìní prùchodnosti dýchacích cest
kontrola bezvìdomí, stabilizovaná poloha
protišoková opatøení
další postupy první pomoci

1. pøedstavit se
2. sdìlit, co se stalo, pro koho a pro kolik osob je ádána pomoc
3. sdìlit pøesné místo, kam je pomoc ádána (pozor na zámìnu obcí, ulic, na jména na zvoncích, pøi
volání na è. 112 nebo z mobilních telefonù je hovor smìrován na dispìèink kraje, mùe dojít k
nedorozumìní, zámìnám)
4. sdìlit vlastní telefonní èíslo
5. co nejpøesnìji odpovídatna otázky operátora a postupovat podle jeho pokynù
6. upøesnit pøíjezdovou trasu, orientaèní body, domluvit zpùsob kontaktu

