
TRAUMATOLOGICKÝ  PLÁN 
 
 

 Tento traumatologický plán je zpracován na základě platných předpisů v oblasti bezpečnosti práce. Řeší 

zajištění první pomoci pro zaměstnance organizace. 

 V případě jakéhokoliv poškození zdraví osob je nutno jim poskytnout neodkladně první pomoc za použití 

lékárničky, která je k dispozici v areálu ( v administrativní budově, na dopravě a na vrátnici ), dále na každé stavbě ( 

v buňce či v soc. zázemí ) a v každém firemním vozidle. Dále je v nutno v případě ohrožení života přivolat rychlou 

záchranou službu na tel. 155 či na tel. 112. Rovněž je nutno dbát na průběžné doplňování lékárničky, která je 

k dispozici na všech pracovištích. 

 
ZÁKLADY POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI 

 
První pomoc je první zásah nebo léčení poskytnuté postiženému jakýmkoliv poraněním nebo náhlým 

onemocněním ještě před příjezdem sanitního vozu nebo kvalifikovaného zdravotníka. Není-li jiné východisko, je často 

do ní zahrnuto použití improvizovaných pomůcek a materiálu, který je právě k dispozici. 

 
Cíle první pomoci 
 
První pomoc poskytujeme postiženému abychom: 

- zachránili jeho život nebo zdraví a včas přivolali odbornou pomoc 

- zabránili zhoršení jeho stavu 

- v případě potřeby odsunuli postiženého z dosahu nebezpečí 

- předešli komplikacím, která mohou poranění provázet, a abychom snížili riziko pozdějších následků 

- zajistili podmínky pro jeho zotavení 

 
Úkony zachraňující život 
 
Zručný školený zachránce je schopen zachránit život udržováním životních funkcí postiženého. Pravidlo ABC ( z angl. 

Airways, Breathing, Circulation) pomáhá při zajištění následujících funkcí: 

A Průchodnost dýchacích cest. 

B Adekvátního dýchání. 

C Dostatečného krevního oběhu. 

 
K zachování života je nezbytné, aby člověk přijímal do plic kyslík. Ten je potom krví okamžitě dopravován do všech 

tělesných tkání. Zatímco některé části těla se bez kyslíku po určitou dobu obejdou, jiné jsou jeho nedostatkem postiženy 

velmi rychle – např. životně důležité nervové buňky mohou být zcela zničeny již po pouhých 3 minutách. 

Pro postiženého jsou zejména nebezpečné následující neodkladné stavy, které bezprostředně ohrožují jeho vitální 

funkce : 

- zástava dýchání a nebo zástava oběhu 

- prudké krvácení a šokové stavy 

- stav bezvědomí, který může způsobit nedostatečnou průchodnost dýchacích cest, nebo i zástavu dýchání 

 
 
 
 



Resuscitace ( oživování ) 
 
Pokud postižený nedýchá a nebije mu srdce, je pro zachování jeho života nezbytné, abyste nahradili jeho dýchání a 

krevní oběh a udržovali tak přísun kyslíku do mozku. 

Velice důležitou roli zde hraje čas – resuscitace se musí zahájit co nejdříve po diagnostice zástavy! Po 3 – 5 minutách 

bez kyslíku dochází k nevratnému poškození mozkových buněk. 

Zajistěte průchodnost dýchacích cest, zajistěte dýchání, aby došlo k rozepjetí plic a okysličení krve ( umělé dýchání ) a  

udržujte krevní oběh stlačováním hrudníku ( nepřímá srdeční masáž )! 

 
 
Zajištění průchodnosti dýchacích cest. 
 
Klekněte si vedle postiženého. Zvedejte jeho bradu dopředu ukazovákem a prostředníkem jedné ruky. Druhou položte 

na jeho čelo a zápěstím stlačujte hlavu dozadu do maximálního záklonu. Zvednutím čelisti se posune kořen jazyka 

dopředu a dýchací cesty se uvolní. 

  
Je-li dýchání postiženého hlučné, případně, pokud se při pokusu o umělý vdech postiženému nezvedá hrudník, jsou 

dýchací cesty ještě částečně ucpány. Zajistěte co nejdříve jejich úplnou průchodnost. 

 
Posouzení dýchání 
 
Po uvolnění dýchacích cest záklonem hlavy posuďte dýchání. 
 
Vyčištění dýchacích cest 
 

Dýchací cesty mohou být i po záklonu hlavy blokovány cizí látkou, např. zvratky, vyraženými zuby, zubní 

protézou, nebo jídlem. Každý cizí předmět ucpávající dýchací cesty, který vidíte nebo hmatáte, se pokuste odstranit. 

 
Jako další manévry k uvolnění překážky z dýchacích cest lze využít: 
 

- úder do zad – provádějte ve stoje, nebo v leže, kdy postiženého obracíte na bok tváří k sobě. Úder vedete 

plochou dlaně mezi lopatky, měl by směřovat ven z dýchacích cest. Manévr lze opakovat celkem 4 x. 

- stlačení nadbříšku (Heimlichův manévr) – provádějte, pokud neuspějete s úderem do zad. Jeho užití by mělo 

být omezeno jen na výjimečné případy dušení po aspiraci, s velkou opatrností vzhledem k riziku poškození 

nitrobřišních orgánů (jater, sleziny) a k riziku vyvolání zvracení. Manévr provádějte prudkým stlačením břicha 

v místě mezi pupkem a mečovitým výběžkem. K postiženému při vědomí přistupujte zezadu, obejměte jeho 

tělo svými horními končetinami, do výše popsaného místa vložte pěst a oběma svýma rukama prudce stlačte 

nadbřišek směrem dovnitř a nahoru. Lze opakovat 5 – 7 x. 

 
Dýchání s postiženým nazýváme umělým dýcháním. Nejúčinnější metodou přesunu vzduchu z vlastních plic do plic 

postiženého je dýchání z úst do úst. 

Pokud srdce postiženého netluče, je nesmyslné pokračovat v umělém dýchání, protože je zastaven oběh okysličené 

krve. 

 

 

 

 

 



Nepřímá srdeční masáž 
 
U netepajícího srdce mohou být srdeční stahy stimulovány stlačováním hrudníku. Stlačíme-li dolní polovinu hrudní 

kosti, zvýšíme tlak uvnitř hrudníku a vypudíme krev ze srdce do tepen. Přestane-li tlak působit, hrudník se vrátí do své 

normální polohy a krev proudí žilami zpět. Srdce se opět plní krví. 

Nepřímou srdeční masáž vždy předchází a provází umělé dýchání. Aby byla srdeční masáž účinná, musí postižený ležet 

na pevném podkladu, a to ve stabilizované poloze, tedy na zádech se zakloněnou hlavou. 

 
Posouzení krevního oběhu 
 
Před zahájením nepřímé srdeční masáže je nezbytné, abyste bezpečně zjistili, že došlo k zástavě oběhu. Jediným 

spolehlivým způsobem je citlivý pohmat na krční tepně. 

 
Umělé dýchání z úst do úst 
 

- Položte zraněného do stabilizované polohy, zakloňte mu hlavu, otevřete zeširoka ústa a uvolněte dýchací cesty. 

Záklon hlavy nadále udržujte dlaní jedné ruky, přitisknuté na čelo, tatáž ruka prsty drží nos, aby vdechovaný 

vzduch neunikal nosními dírkami, druhá ruka zachránce udržuje záklon hlavy pod týlem, nebo přizvedává 

bradu. Zhluboka se nadechněte, stiskněte prsty nosní dírky postiženého a překryjte svými rty jeho ústa. 

- Vydechněte vzduch do plic postiženého a pozorujte jeho hrudník. Pokud se zvedá, proniká vzduch do plic. 

Umělé dýchání zahajujte 2 hlubokými vdechy v průběhu 4 – 5 s. Každý umělý vdech by měl být dostatečně 

dlouhý (1,5 – 2 s) s dostatečným objemem – min. 500 ml, který odpovídá přirozenému výdechu zachránce. 

- Oddalte dostatečně ústa a nechte postiženého plně vydechnout. Pozorujte jeho hrudník i během výdechu. 

Zhluboka se nadechněte a opakujte vdech. 

- Po dvou vdechnutích zjistěte pohmatem tepu, zda je zachována srdeční činnost. Bije-li srdce a tep je hmatný, 

pokračujte v umělém dýchání frekvencí 12 – 16 dechů za minutu až do obnovení spontánního dýchání 

(průběžně kontrolujte, známkou účinného umělého dýchání je lepšící se barva postiženého). Není-li tep 

hmatný, musíte okamžitě zahájit nepřímou srdeční masáž. 

 
Postavení zachránce při kardiopulmonární resuscitaci 

                                                   
 
 
Nepřímá srdeční masáž 
 

- Uložte postiženého na záda na pevný podklad. Klekněte si vedle něj tváří k jeho hrudníku a v úrovni jeho srdce 

a vyhledejte správné tlakové místo na hrudní kosti. Postupujeme takto: vyhmatejte prostředníkem hrot mečíku 

hrudní kosti a položte prostředník s ukazovákem přes tento mečovitý výběžek. Hranu dlaně druhé ruky položte 

vedle těchto prstů. 



- Přiložte na takto umístěnou ruku zápěstí druhé ruky a propleťte si prsty. Vaše ramena by měla být přímo nad 

hrudní kostí a paže napjaty, aby tlak působil přímo dolů. 

- Stlačte kolmo dolů hrudní kost (u průměrného dospělého člověka asi o 4-5 cm) a potom tlak uvolněte. Během 

uvolnění udržujte lehký styk rukou s hrudníkem, abyste neztratili správné místo pro stlačování. Proveďte 15 

stlačení frekvencí 80-100 stlačení za minutu. Hrudní kost stlačujte pravidelně a plynule, k udržení správné 

frekvence počítejte jedna a dvě a tři atd. 

- Skloňte se k hlavě postiženého, znovu uvolněte jeho dýchací cesty a dvakrát do něj vdechněte. 

- Dále pokračujte v rytmu 15 stlačení – 2 umělé dechy – 15 stlačení – 2 umělé dechy atd. Hmatnost tepu na krční 

tepně zkontrolujte po první minutě resuscitace a poté vždy po třech minutách. 

 
Posouzení činnosti 

 

Je-li resuscitace účinná, tep na krční tepně je při každém stlačení hmatný. Sledujte tváře a rty postiženého. Jakmile 

začne obíhat okysličená krev, zbarvení se zlepší. Pokud postižený nedýchá, změní se normální zbarvení kůže 

v namodralé (cyanóza). 

 

Bezvědomí 
 
Ztráta vědomí je projevem poruchy činnosti mozku – centrální nervové soustavy. Je stavem, který bezprostředně 

ohrožuje život člověka. Postižený je ohrožen udušením, které může být způsobeno zneprůchodněním dýchacích cest 

kořenem jazyka, nebo aspirací – vdechnutím obsahu přítomného v dutině ústní (žaludeční obsah, krev, cizí těleso). 

 
Příčiny: 

- mozkolebeční poranění – otřes, zhmoždění, stlačení mozku 

- mozková hypoxie – nedostatečné prokrvení a okysličení mozku při selhání dýchání – tonutí, dušení, selhání 

krevního oběhu – infarkt myokardu 

- interní onemocnění – epilepsie, náhlá mozková cévní příhoda, cukrovka 

- úraz elektrickým proudem 

- otrava – léky, drogy, alkohol 

 
Příznaky: 

- postižený leží zhroucen na podložce, nereaguje na vnější podněty 

- má zcela povolené svalové napětí, zvednutá končetina bezvládně padá zpět, kořen jazyka zapadá vlastní vahou 

k zadní stěně nosohltanu a uzavírá dýchací cesty 

 
Vzhledem k vývoji poruchy vědomí je potřeba průběžně, minimálně však po 10-ti minutách zjišťovat, zda postižený 
reaguje na zevní podněty. 
 
První pomoc: 

- pokus o navázání kontaktu 

- otočení na záda, šetrně s ohledem na další možná poranění 

- kontrola a vyčištění dutiny ústní, případně odstranění zubní protézy 

- uvolnění dýchacích cest záklonem hlavy 

- vyšetření základních životních funkcí – jsou-li zachovány pak: 

- rychlé celkové vyšetření k vyloučení dalších závažných poranění 

- uložení do stabilizované polohy na boku 



- průběžná kontrola základních životních funkcí (tep a dech) a co nejrychlejší přivolání záchranky 

 
Stabilizovaná poloha na boku 
 
Postiženého v bezvědomí, který dýchá a má hmatný tep na krční tepně, uložíme do stabilizované polohy na boku. Tato 

poloha zajišťuje udržování průchodnosti dýchacích cest, protože kořen jazyka nemůže zapadnout a ucpat vchod do 

hrtanu. Hlava a krk zůstávají v záklonu a zvratky nebo jiná tekutá látka mohou volně odtékat z úst postiženého. 

Poloha končetin postiženého zajišťuje jeho nezbytnou stabilitu a udržuje tak tělo v bezpečné a pohodlné poloze. Při 

určitých poraněních můžete postup při ukládání do této polohy změnit a předejít tak event. dalším poraněním nebo 

poškozením. 

Průběžně kontrolujte základní životní funkce, nevzdalujte se od 

postiženého, dbejte na jeho tepelný komfort (zabraňte především 

podchlazení), případně ošetřete přidružená poranění a co nejrychleji 

přivolejte záchranku.  

 
Klasická stabilizovaná poloha na boku se provádí takto: 
 

- pokrčte dolní končetinu, která je blíže u zachránce 

- tlakem na koleno pokrčené dolní končetiny od sebe zvedněte 

pánev, pod kterou zasuňte nataženou bližší horní končetinu 

postiženého (obr. A) 

- tlakem na pokrčené koleno směrem k sobě a uchopením na paži 

vzdálenější horní končetiny přetočte postiženého směrem k sobě 

na bok (obr. B) 

- proveďte záklon hlavy tlakem na bradu a čelo, obličej spočine na hřbetu podložené ruky 

 
V některých případech není však uložení do stabilizované polohy vhodné, mohlo by totiž komplikovat základní 

poranění. Jedná se např. o poranění páteře, těžká zhmoždění hrudníku a břicha, mnohočetné zlomeniny. V těchto 

situacích volíme jiné metody uvolnění dýchacích cest. 

 
 
Poranění elektrickým proudem 
 
Průchod elektrického proudu lidským tělem může způsobit těžká poranění až smrt. Poranit může elektrický proud (o 

vysokém i nízkém napětí), nebo blesk. Elektřina může vyvolat chvění srdečního svalu (zcela nepravidelná činnost – 

fibrilace) nebo zcela zastavit srdeční činnost. Zástavu srdce vždy provází zástava dýchání. V místech vstupu a výstupu 

elektrického proudu z těla může mít postižený viditelné těžké popáleniny. Těžce poškozeny mohou být i vnitřní tělesné 

tkáně mezi vstupem a výstupem elektrického proudu. 

 
První pomoc 
 
Přerušit proud nebo pokud je to bezpečné, odsunout postiženého z dosahu zdroje. Zajistit zdravotnickou pomoc. 
 
Ošetření 
 

- U postiženého v bezvědomí zajistěte průchod dýchacích cest a posuďte dýchání. Pokud je to nezbytné, 

resuscitujte podle pravidla ABC a uložte postiženého do stabilizované polohy na boku. 

- Ošetřete popáleniny a pečlivě je vyšetřete. Mohou být hlubší, než je na první pohled patrné. 



- Proveďte protišoková opatření. 

- Zajistěte zdravotnickou pomoc pro všechny postižené, kteří vyžadovali resuscitaci, byli v bezvědomí, utrpěli 

popáleniny, nebo se u nich projevili subjektivní a objektivní příznaky šoku. 

 
Poranění proudem o vysokém napětí 
 
Pamatujte si v zájmu vlastní bezpečnosti, že pokud se postižený nachází ve vzdálenosti menší než 18 metrů od místa 

kontaktu vysokého napětí, nikdy se nepokoušejte o jeho ošetření, ani se k němu nepřibližujte! 

 
Krvácení 
 
Druhy krvácení 
 
Rozlišujeme tři druhy krvácení : tepenné, žilní a vlásečnicové. 

Pojmenovány jsou podle druhu poškozené krevní cévy. Nejzávažnější je prudké tepenné krvácení. Musí být vždy 

ošetřeno přednostně. U některých ran můžeme pozorovat společné krvácení z tepny i žíly, ke krvácení z vlásečnic 

dochází při poraněních vždy. 

 
Tepenné krvácení 
 
Tepenná  krev je za normálních okolností plně okysličena a má jasně červenou barvu. Do oběhu je vytlačována stahem 

srdečního svalu a proto proudí v tepnách pod velkým tlakem. Z rány často vystřikuje v rytmu srdečních tepů. 

 
Žilní krvácení 
 
Žilní krvácení je tmavší, protože obsahuje méně kyslíku. V žilách proudí pod menším tlakem než tepenná krev 

v tepnách, z rány nevystřikuje, jen zvolna vytéká. Pokud je však poraněna velká žíla, proud krve z rány může být i 

silný. Nikdy však z rány nevystřikuje. 

 
Vlásečnicové krvácení 
 
Je nejčastějším druhem krvácení a vyskytuje se u všech ran. Z malých ran krev pouze prosakuje. 
  
Prudké zevní krvácení 
 
CÍL: - Zastavit krvácení, snížit riziko infekce a co nejrychleji zajistit zdravotnickou pomoc. 

- Prohlédněte ránu a zjistěte, zda v ní není cizí předmět. Ke stavění krvácení použijte přímého stlačení rány prsty 

nebo tlaku dlaně přes čistý obvazový materiál. Není-li po ruce obvazový materiál, stlačujte přímo rukou, 

popřípadě požádejte postiženého aby stlačoval ránu sám. Pokud rána široce zeje, stáhněte její okraje k sobě. 

- Zvedněte poraněnou část těla nad úroveň srdce a udržujte ji v této poloze (zejména jedná-li se o končetinu). 

- Přiložte na ránu sterilní nebo čistý obvazový materiál a tlakový polštářek a dbejte, aby dostatečně přesahoval 

okraje rány. Pevně stlačujte a připevněte obvazem. Obvaz utáhněte tak, abyste zastavili krvácení, ale přitom 

nepřerušili průtok krve. Znehybněte poraněnou část. Není-li dostupný sterilní obvazový materiál, použijte 

vhodné improvizace. 

 
Malé zevní krvácení 
Malé zevní rány jsou relativně málo závažné a obvykle jen lehce krvácejí. I když krev většinou prosakuje celou plochou 

rány, brzy se krvácení zastaví samo. Obvykle postačí malý adhezívní obvaz. Profesionální zdravot. pomoc zajistíme 

pouze tehdy, hrozí-li vážné nebezpečí infekce. 



 
Vnitřní krvácení 
 
Vzniká jako následek poranění například u zlomenin, tlakových poranění nebo u pronikajících ran. Příčinou může být 

rovněž interní onemocnění (krvácející žaludeční vřed apod.). Vnitřní orgány (slezina, játra) mohou být poraněny 

úderem do břicha, aniž by při tom byly patrné zevní známky poranění. 

Vnitřní krvácení obvykle bývá závažnější než krvácení zevní. 

Krev hromadící se v některé z tělesných dutin může zůstat skryta, nebo působí viditelnou změnu barvy pod povrchem 

kůže. Může rovněž vytékat z různých tělesných otvorů. 

 
Druhy a příčiny vnitřního krvácení: 
 

- krvácení do dutiny břišní – vzniká působením vnějších sil na oblast břicha, dochází k poranění křehkých, 

bohatě prokrvených orgánů dutiny břišní, především jater, sleziny, ledviny 

- krvácení do dutiny hrudní – vzniká po zhmoždění, nebo stlačení hrudníku zevními silami, poranění 

komplikují případné přidružené zlomeniny žeber. Výron krve do pohrudniční dutiny bývá způsoben poraněním 

plic, srdce a velkých cév 

- krvácení do dutiny lební – je důsledkem mozkolebečního poranění – vzniká při porušení celistvosti 

mozkových cév probíhajících v mozkových obalech 

- krvácení do měkkých tkání – při rozsáhlém zhmoždění podkoží, svalů, velkých kloubů, bývá průvodním 

jevem zlomenin dlouhých kostí (krev vytéká z kostní dřeně), ztráty mohou být významné – mezi stehenní 

svalstvo až 2,5 litrů krve, do bérce 1 litr, do paže 800 ml, předloktí 400 ml.  

 
CÍL: - Okamžitě zajistit odbornou zdravotnickou pomoc. Není v možnostech první pomoci vnitřní krvácení zastavit. -

- Nejzávažnějšími příznaky a často jedinými známkami vnitřního krvácení jsou známky rozvíjejícího se šoku! 

- Postiženého uložte na záda s hlavou níže a obrácenou ke straně, aby bylo zajištěno dobré prokrvení mozku. 

- Pokud to poranění umožní, zvedněte nohy postiženého, abyste zlepšili průtok krve životně důležitými orgány. 

- Neodkladně zajistěte zdravotnickou pomoc. 

 

Postiženého přenášejte ve vhodné poloze na nosítkách, nepodávejte mu nic ústy. 

 
Šok 
 
Šok je přirozenou obrannou reakcí organismu na nepřiměřenou zátěž, kterou je nejčastěji úraz. Rozvinutý šok patří 

mezi život ohrožující stavy. Je charakterizován postupným selháváním krevního oběhu, hlubokým poklesem krevního 

tlaku a následným nedostatkem kyslíku ve všech tkáních. Trvá-li tento stav delší dobu, postižený umírá v důsledku 

selhání funkcí jednotlivých systémů. 

 
Příčiny: 
velká ztráta tělesné tekutiny – nad 20 – 30 % 

- provází masivní krvácení 
- rozsáhlé popáleniny II. st. (vznik puchýřů, vyplněných plazmou) 
- při masivních průjmech, zvracení (infekční onemocnění) 
- relativní ztráta tělesné tekutiny (prudká alergická reakce – analyfaxe, např. při  
- bodnutí hmyzem) – dochází k rozšíření cév, které pojmou značné množství krve 
- porucha činnosti srdce jako pumpy 
- infarkt myokardu, těžké poruchy srdečního rytmu, úraz elektrickým proudem 
- Při šoku se projevuje u postiženého bolest, stres, strach. 

 



Šok je výslednicí změn způsobených selhávajícím oběhem. Selhávání oběhu může být zaviněno buď poklesem tlaku 

v cévním řečišti, nebo velkou ztrátou krevního objemu. 

Příznaky: 

- Postižený je bledý až našedlý, kůže je studená a zvlhlá potem. 

- Závratě, pocit slabosti na omdlení. 

- Zrychlující se a slábnoucí tep. 

- Mělké a rychlé dýchání. 

- Pocit úzkosti nebo neklidu, zívání, nebo lapání po dechu („hlad po vzduchu“). 

- Pocit žízně. 

- Zvedání žaludku, event. zvracení. 

 
 
Změna chování – rozrušení v počátečních stádiích vystřídá apatie – netečnost ve stádiu hluboce rozvinutého šoku, 

postižený odpovídá pomalu, nezúčastněně, ztrácí vědomí. 

 
CÍL: Co nejvíce usnadnit průtok krve mozkem, srdcem a plícemi a neodkladně zajistit zdravotnickou pomoc. 
 
První pomoc – provádění protišokových opatření: 

• polohování postiženého 
• pravidlo „5 T“ 

 
 
 
Polohování postiženého 
 

- protišoková poloha – poloha na zádech se sníženou horní polovinou těla – dolní končetiny podkládáme alespoň 

o 30 cm – napomáháme přesunu minimálně 500 ml krve do životně důležitých orgánů v horní polovině těla 

- autotransfúzní poloha – obdobná jako předchozí se zvednutím dolních končetin kolmo k tělu, případně 

doplněná obtočením všech čtyř končetin elastickým obinadlem od periferie k centru (vytlačení krve 

z končetin), pomůžeme centralizaci až 1000 ml krve 

 
                    Protišoková poloha                                Autotransfúzní poloha 

 
Pravidlo „5 T“ 
(jednotlivá hesla neuplatňujete absolutně, ale pouze jako osnovu) 

- tišení bolesti – spočívá ve správném ošetření základního poranění (chlazení popálenin, znehybnění zlomenin, 
…), nepodávejte léky ústy, nevstřebají se, mohou vyvolat zvracení 

- teplo – snaha o udržení optimálního tepelného komfortu – v zimě přikrývku nejen na zraněného, ale hlavně 
pod něj, zabránit podchlazení, v létě zabránit přehřátí, uložit do stínu 

- tekutiny – snažíme se tlumit pocit žízně (otírání rtů a obličeje vlhkým kapesníkem), nikdy nepodáváme 
tekutiny ústy 

- ticho – zabezpečení relativního klidu, správné psychologické působení 
- transport – povinnost co nejdříve přivolat záchranku se zdůrazněním, že se jedná o postiženého v šoku. 

Zraněného nikdy sami netransportujte pro nebezpečí výrazného zhoršení jeho celkového stavu 



  
Zlomeniny 
 
Příznaky 

- jisté známky zlomeniny – úhlová deformace končetiny, nepřirozená pohyblivost končetiny v místě 

zlomeniny, otevřená zlomenina – patrný úlomek kosti 

- nejisté známky zlomeniny – bolestivost, zduření tkáně, otok, krevní výron, ztráta funkce končetiny, výrazné 

snížení hybnosti 

 
Druhy zlomenin 
 
Zavřené zlomeniny 

U tohoto druhu zlomenin není porušena kůže nad zlomenou kostí. Mohou však být vážně poškozeny okolní 

svaly a krevní cévy s následným otokem postižené části. Příčinou otoku je vnitřní krvácení. 

Otevřené zlomeniny 

- U otevřených zlomenin je kůže nad zlomenou kostí nebo kostmi roztržena. Kosti jsou tak v bezprostředním 

kontaktu s povrchem těla a okolním prostředím. Krvácení je viditelné a v místě rány hrozí nebezpečí infekce. 

Otevřené zlomeniny se nikdy nedotýkejte! 

- Rána u otevřené zlomeniny vzniká buď vlivem zevního násilí, nebo zevnitř, pohybem ostrých kostních 

úlomků. 

 

Úkolem laické první pomoci není diagnostikovat zlomeninu, ale při přítomnosti některého z výše uvedených příznaků 

je potřeba včas vyslovit podezření na zlomeninu a dále tak postiženého ošetřovat vzhledem k nebezpečí, které vyplývá 

z možných komplikací. 

 
Postup při ošetření 
 

- Postiženého se zlomeninou ošetřujeme na místě nehody. 

- Zlomené kosti znehybňujeme dlahami. 

- Připevňujete-li končetinu obvazem k přirozené dlaze, musíte dbát na to, aby byl znehybněn kloub nad a pod 

zlomenou kostí. 

- Dlahu připevňujeme tak, aby nemohlo docházet k pohybům poraněné končetiny, avšak stažení nesmí být tak 

pevné, aby zabránilo průtoku krve končetinou. 

- Při ošetřování otevřené zlomeniny vždy dbáme na maximální sterilitu (hrozba infekcí). 

- Zlomeniny dlouhých kostí (kost stehenní, pažní) mohou být příčinou rozvoje šokového stavu (vnitřní krvácení, 

bolestivost), proto je při ošetřování nutné provádět včas protišoková opatření. 

 
Poranění páteře 
 
K poranění páteře patří její zlomeniny, výhřezy meziobratlových plotének, přetržení a podvrtnutí. Zlomeniny nebo 

poškození meziobratlových plotének mohou poranit nervy. 

Každou zlomeninu páteře považujeme za velmi závažné poranění, které vyžaduje velkou šetrnost při ošetřování, 

protože může být komplikováno poškozením míchy. 

Přednost při ošetřování má pravidlo ABC – zajištění průchodnosti dýchacích cest, dýchání a oběhu. Nepohybujte 

s postiženým – vyčkejte příjezdu sanitního vozu! 

 



Popáleniny a opařeniny 
 
Popáleniny vznikají nejčastěji působením „suchého horka – přímým kontaktem s předmětem (žehlička, plotna), 

s plamenem (ožehnutí), působením „vlhkého“ horka (pára, horká tekutina) vznikají opařeniny, příčinou může být 

působení elektrické energie (kontakt s vodičem, zasažení bleskem), tření (pohyb těla po drsném povrchu), působení 

chemikálií, nebo vliv radiace (např. sluneční záření). 

 
Postižený, u něhož je průměr popálené plochy větší než 2 x 2 cm, nebo má-li popáleniny vyvolané elektrickým 

proudem, musí být odeslán k lékaři nebo do nemocnice. 

 
Popáleniny ohrožují život  postiženého zejména: 

- rozvojem šoku (ztráta tekutiny, bolest) 

- ztrátou tvaru a funkce tkáně (zuhelnatění, jizevnaté hojení) 

- infekcí 

 
Podle hloubky poškození rozeznáváme popáleniny prvního, druhého a třetího stupně. 
 
Popáleniny prvního stupně 
Postihují vrchní vrstvy kůže. Projevují se zarudnutím a palčivou bolestivostí. Poměrně rychle a dobře se hojí (dny). 
 
Popáleniny druhého stupně 
Pronikají hlouběji do podkoží, jsou provázeny palčivou bolestivostí a tvorbou puchýřů. Popáleniny druhého stupně se 
mohou infikovat, a proto vyžadují odborné zdravotnické ošetření. Hojí se týdny, zanechávají jizvy. 
 
Popáleniny třetího stupně 
Postihují všechny vrstvy kůže a podkoží. Kůže bývá bílá, vosková, někdy až zuhelnatělá. Popáleniny třetího stupně 

obvykle nebolí, protože jsou při nich zničena nervová zakončení. Vždy vyžadují odborné lékařské ošetření! Hojí se 

měsíce, s jizvami. 

 

Rozsah poškození – nad 10 – 15 % popáleného povrchu těla u dospělého (a nad 5 – 10 % u dětí) vede ke vzniku šoku. 

 
Postup při ošetřování 
 

- Postiženého položte na záda a podle možnosti zabraňte tomu, aby se popálená plocha dotýkala podlahy. 

Popálenou plochu ochlazujte poléváním studenou vodou nebo jinou vhodnou studenou tekutinou až do doby, 

kdy ustane bolest, minimálně však 10 – 20 minut. S ochlazováním je nutno začít co nejdříve (do 3 minut po 

úraze). Správné ochlazování snižuje celkový stupeň poškození, výrazně zmírňuje bolest, působí protišokově- 

- Okamžitě šetrně svlečte oděv nasáklý vřelou tekutinou. 

- Neodstraňujte nic co je k ráně přichyceno. 

- Poraněnou oblast překryjte sterilním obvazovým nebo jiným čistým materiálem. 

- Nestrhávejte z popálené plochy puchýře, přiškvařenou látku, ani jiné předměty. 

- Nezasypávejte popálenou plochu, nevtírejte do ní olej ani mast. 

- Proveďte protišoková opatření. 

- Ztratí-li postižený vědomí, zajistěte průchodnost jeho dýchacích cest a posuďte dýchání. V případě potřeby 

resuscitujte. 

- Neodkladně zajistěte odbornou pomoc. 

 
 



Otravy 
 
Jedy se mohou dostat do těla mnoha způsoby, ať už náhodně nebo záměrně: 

- Ústy (snědením nebo vypitím jedovaté látky). 

- Plícemi (vdechováním různých plynů a chemických výparů v domácnosti, v průmyslu, výfukových zplodin 

apod.) 

- Porušenou kůží (infekcí, kousnutím, bodnutím nebo uštknutím apod.). 

- Vstřebáním kůží (organická rozpouštědla, pesticidy). 

CÍL: Udržovat průchodnost dýchacích cest, dýchání a oběh a neodkladně zajistit odbornou zdravotnickou pomoc. 

 
Postup při ošetřování 
 

1) U postiženého při bezvědomí okamžitě zjišťujte co se přihodilo. Pamatujte, že může každou chvíli upadnout 

do bezvědomí. 

2) Nepokoušejte se vyvolat zvracení. 

3) Uložte postiženého do stabilizované polohy na boku. 

4) Neodkladně zajistěte odbornou zdravotnickou pomoc. S postiženým pošlete vzorky zvratků a všechny 

krabičky nebo lahvičky, které jste nalezli v jeho okolí. 

 
Průmyslové otravy 
 
Příčinou průmyslových otrav jsou plyny a páry. 

Každý postižený, který je otráven plynem, nebo jedovatými výpary, potřebuje vzduch. Dávejte velký pozor, abyste se 

sami nenadýchali jedovatých výparů, které zůstaly v zamořeném prostoru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ……………………………………….   …………………………………… 
 schválil statutární zástupce    zpracoval bezpečnostní technik 
 
 
 

………………………….………….. 
schválil smluvní lékař 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vybavení lékárniček  
 
 
Nástěnné lékárničky 
 
Léky pro běžné použití: 
Kalcium Pantothenicum (mast na popáleniny)         1 balení 
Ophtal (oční lázeň)                                                   1 balení 
Septonex spray                   1 balení 
 
Obvazový a jiný zdravotní materiál: 

Gáza hydrofilní sterilní 20 x 4 cm                 2 ks 
Gáza hydrofilní sterilní 6,5 x 7,5 cm                   2 ks 
Sterilní obvaz       3 ks 
Náplast – rychloobvaz 8 x 1 cm                   2 balení 
Náplast v roli 5 cm x 5 m               1 balení 
Obinadlo pružné 10 cm x 5 m                         1 ks 
Obinadlo pružné 8 cm x 5 m                      1 ks 
Obinadlo škrtící pryžové                          1 ks 
Lékařský teploměr                                              1 ks 
Vata buničitá á 500g                1 ks 
Zavírací špendlíky různé velikosti              5 ks 
 
 
Lékárnička musí být pravidelně doplňovány. Za doplnění odpovídá vedoucí pracoviště. Doplňování 
je prováděno z nákladových položek právního subjektu.  
 
 
 
Za vybavení lékárničky odpovídá :  ………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
P R E S E N Č N Í    L I S T I N A 

o seznámení s traumatologickým plánem 
 

 Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl(a) seznámen(a) s výše uvedeným vnitřním nařízením 
s traumatologickým plánem a že jsem všemu porozuměl(a).  
 

 Jméno a příjmení (hůlkově) Datum Vlastnoruční podpis 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    

29.    

30.    

31.    

32.    

33.    

34.    

35.    

 
 



 


