
Vítáme vás a přejeme vám 
příjemně    

strávený doškolovací 
zdravotnický kurs  

 



LEKTORSKÝ  TÝM 

 

 

 
      MUDr. Jiří Hodek              Ing. Petr Červinka        Petra Benkovičová, DiS      MUDr. Matouš Záleský 

          Jura                       Uzel                  Ťapka                   Matouš 



ÚČASTNÍCI 

• Jak se jmenuješ 

• Ze kterého jsi oddílu/střediska 

• Jak dlouho jsi skautem/skautkou 

• Něco zajímavého o sobě 

 



 

 Oslovování 

 Hlášení se o slovo, kamera, mikrofon 

 Přestávky a volné nohy, oběd 

 Skripta 

 Sdílení obrazovky, zvuková stopa  

 Dotazy – ptejte se, žádná otázka není špatná ani 

      hloupá 

 Diskuse – podělte se s ostatními o svoje zkušenosti 

 Čím víc se zapojíte, tím víc si odnesete ) 

 

 

TECHNICKÉ 



ČASOVÝ  PLÁN  
Sobota 13.3.2021 
 

• 9:00 – 9:15       Úvod, technické, program (Jura) 

• 9:30 – 10:00     Péče o nemocné (Ťapka) 

• 10:00 – 10:30   Neodkladná resuscitace –   

                              právní úvod, obecné (Uzel) 

• 10:30 – 10:45   Pauza 

•  10:45 – 12:30  Zásady první pomoci, bezvědomí, krvácení, 

                             dušení, film (Jura) 

• 12:30 – 13:30  Přestávka na oběd  

 



ČASOVÝ  PLÁN  
Sobota 13.3.2021 

• 13:30 – 14:00  Praktický kvíz – každý účastník jedna otázka, 

                             vybere možnost a okomentuje 

                             (Uzel) 

• 14:00 – 14:45  Vyhláška 422, hygiena na táboře (Jura) 

• 14:45 – 15:00   Pauza 

• 15:00 – 16:55   Příznaky a projevy nemoci, hodnocení  

                              zdravotního stavu a častá onemocnění a potíže 

                              u dětí, kontakt s profesionálním zdravotníkem  

                              (Matouš) 

• 16:55 – 17:00   Dotazy, diskuse (všichni) 

• 17:00                Zakončení kurzu 

 



ČASOVÝ  PLÁN  
Sobota 13.3.2021 
 

• 9:00 – 9:15       Úvod, technické, program (Jura) 

• 9:30 – 10:00     Péče o nemocné (Ťapka) 

• 10:00 – 10:30   Neodkladná resuscitace –   

                              právní úvod, obecné (Uzel) 

• 10:30 – 10:45   Pauza 

•  10:45 – 12:30  Zásady první pomoci, bezvědomí, krvácení, 

                             dušení, film (Jura) 

• 12:30 – 13:30  Přestávka na oběd  

 



Péče o nemocné 
Petra Benkovičová, DiS.  

 



Péče o nemocné  

Péče o nemocného člověka se zdaleka nedá zredukovat 

jen na mechanické podávání předepsaných léků, 

provádění příslušných léčebných úkonů nebo na hlídání 

nutných režimových opatření.  

 

Především je potřeba pamatovat, že nemocný člověk je 

sice do jisté míry svojí chorobou omezen, a někdy i 

dosti významně, ale stále zůstává plnohodnotnou 

lidskou bytostí a náš přístup při péči o něj toto nutně 

musí respektovat . 

 

 



Etika ošetřování a psychologie 

nemocného 
• Souhlas pacienta, zákonného zástupce. 

• Zachování mlčenlivosti a respektování soukromí. 

• Malá zkušenost dětí s nemocí, bolestí a léčbou. 

• Strach z bolesti, smutek, stesk, nejistota, ostych, stud. 

• Znát nejen informace zdravotního charakteru, ale také 

osobnostní rysy každého jednotlivce (dítěte) 

• Sociální izolace. 

• Nuda z nucené činnosti. 

• Řešení: maximální možná empatie, minimalizace strašení 

a stresu, pochopení, zapojení do programu, povolení 

styku s ostatními... 



Přístup k dětskému  

pacientovi - vyplývající obtíže 

• Komplikovanější diagnostika - odmítání, 

bránění se a nespolupráce při vyšetření / 

ošetření. 

• Přemrštěné vnímání a reakce / zlehčování či 

zatajování obtíží. 

• Nepřítomnost rodičů, komunikace s rodiči. 

• Zdravotní obtíže jako výmluva (simulace). 

• Jiné spektrum nemocí. 



Sledování fyziologických  

funkcí 
• Tělesná teplota (norma - 36-37°C, způsob měření, druhy 

teploměrů, místo měření, při měření je dobré u dítěte být - 

hlídat správnou polohu teploměru, riziko ev. rozbití 

lihových teploměrů, ev. simulanti…). 

• Tep (místo, frekvence - 50 - 90/min. - při teplotě, stresu, 

námaze výrazně víc+menší děti vyšší frekvence, 

pravidelnost, síla). 

• Dech (způsob měření, dechová frevence - 12 - 16/min.- při 

teplotě, stresu, námaze výrazně víc+menší děti vyšší 

frekvence, často se spokojíme s pouhým odhadem - dýchá 

rychle, pomalu nebo vůbec, známky nedostatečného 

dýchání). 



Sledování fyziologických  

funkcí 
• Močení (četnost, orientačně množství, snížené denní 

množství - tj. např 1-2x za den, malé porce - dehydratace 

či jiný problém??, příměsi krve, hlenů, problémy při 

vyprazdňování – bolest, pálení, řezání). 

• Stolice (četnost, konzistence, barva, příměsi krve, hlenu, 

problémy při vyprazdňování - zácpa). 

• Stav vědomí (apatie, obluzenost, spavost, bezvědomí…, 

agitovanost, zmatenost a dezorientace, zájem či nezájem o 

okolí atd., doba spánku - zejména výrazná spavost - 

procitá jen na malou chvíli). 
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Sledování fyziologických  

funkcí 
• Sledování celkového stavu (bolest, nechutenství, zvracení, 

vyrážka, lokalizovaný otok či zduření, zhoršení 

pohyblivosti končetin, kašel ) 

 

 

• Důležitá je pravidelnost, opakované měření- pro lékaře je 

často důležitý vývoj či změny, vedení záznamů - zdravotní 

deník, pečlivost a trpělivost (ne vše je nutné neustále 

kontrolovat, ale v případě odchylky či předpokládaném 

vzniku odchylky vždy a opakovaně; vždy při výraznější 

změně stavu nemocného). 
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Vlastní ošetřování  

nemocného 
• Péče o nemocného na lůžku (úprava lůžka, čistota 

lůžkovin, hygiena nemocného a vhodné prostředí). 

• Podávání léků (volně prodejné či dle o.l., doba 

použitelnosti, příbalový leták, uchovávání léků, způsob 

podání, záměna léku, alergická reakce). 

• Přikládání obkladů (teplé obklady-suché či vlhké, studené 

obklady, zapařovací obklady) 

• Výplachy (očí nebo úst, kloktání). 

• Podávání stravy nemocnému (nechutenství, přívod živin, 

estetika podávání jídla, vlastní nádobí, pitný režim, 

podávání starvy při zvracení). 
15 
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Role zdravotníka  

zotavovací akce 
• Poskytnutí první pomoci při velmi akutních potížích. 

• Posouzení závažnosti – rozhodnutí o další péči: 

– sledování na táboře 

– předání rodičům 

– vyšetření lékařem s odstupem 

– vyšetření lékařem ihned 

– záchranka 

• Provádění vlastního ošetřování. 

• Zabránění šíření epidemie. 
1
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Hromadný výskyt  

infekčních onemocnění 

• Konzultace lékaře (izolace v táborovém 

prostředí, v domácím prostředí nebo v 

nemocnici). 

• Izolace od ostatních, vlastní stravovací (myté 

odděleně) a  hygienické potřeby, izozáchod. 

• Mytí rukou zdravotníka při kontaktu s 

nemocným. 

• Likvidace infekčního materiálu. 
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Dotazy? 



Úvod do první pomoci 
Ing. Petr Červinka  

 



ČASOVÝ  PLÁN  
Sobota 13.3.2021 
 

• 9:00 – 9:15       Úvod, technické, program (Jura) 

• 9:30 – 10:00     Péče o nemocné (Ťapka) 

• 10:00 – 10:30   Neodkladná resuscitace –   

                              právní úvod, obecné (Uzel) 

• 10:30 – 10:45   Pauza 

•  10:45 – 12:30  Zásady první pomoci, bezvědomí, krvácení, 

                             dušení, film (Jura) 

• 12:30 – 13:30  Přestávka na oběd  

 



PRVNÍ  POMOC 

 
Co je to vlastně 1. pomoc? 



PRVNÍ  POMOC 

 Definice: 
 

 První pomoc je  soubor  úkonů, které  provádíme, jestliže 
     je  bezprostředně  ohroženo  zdraví nebo  život člověka 
 
Je v ČR je povinnost poskytnout 1. pomoc? 
 
 Žádná taková povinnost není v zákonech výslovně uvedena 

 
 „Povinnost“ poskytnout první pomoc je tedy dána pouze 
    nepřímo – na základě zákonů trestajících její neposkytnutí  

 
       



Legislativa: 
 
Trestný čin Neposkytnutí pomoci podle §150 trestního 

zákona (trestní sazba až 2 léta) spáchá ten, „kdo osobě, 
která je v nebezpečí smrti nebo jeví vážné známky poruchy 
zdraví nebo jiného vážného onemocnění, neposkytne 
potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro 
sebe nebo jiného“ 

Trestný čin Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního 
prostředku podle §151 trestního zákona (trestní sazba až 
5 let nebo zákaz činnosti) „spáchá řidič dopravního 
prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl účast, 
neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, 
potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro 
sebe nebo jiného“ 
 

PRVNÍ  POMOC 

 



Legislativa: 
 
 V „běžném životě“ tedy není povinnost poskytnout první  
    pomoc absolutní  
 Ze zákona jsme povinni poskytnout pomoc jen při přímé 
    ohrožení života nemocného, nebo při vážné nemoci nebo 
    úrazu  
 Jako řidiči jsme ovšem povinni poskytnout první pomoc 
    vždy 
 Trestné je už samo neposkytnutí (typicky „ujetí od nehody“), 
    bez ohledu na to, zda druhý účastník nehody skutečně 
    nějakou pomoc potřeboval.  

 

PRVNÍ  POMOC 

 



Co lékaři, zdravotní sestry, medici, záchranáři mimo výkon 
svého povolání? Co absolventi kurzů první pomoci? 
 
 Vztahují se na ně stejné paragrafy, tj. § 150  a §151 trestního 
    zákona 
 
 Soudce by však při rozhodování pravděpodobně vzal v potaz i 
    §42  Přitěžující okolnosti 
 
 Zde v odstavci e) je uvedeno: „ Soud jako k přitěžující  
    okolnosti přihlédne zejména k tomu, že pachatel trestným 
    činem porušil zvláštní povinnost“ 
 

PRVNÍ  POMOC 

 



Odpovědnost za chybné poskytnutí první pomoci  
 
  Obava z „právních problémů“ po poskytnutí první pomoci  
     není – při dodržení zásady „rozumné přiměřenosti“ – v  
     žádném případě na místě 
  Čím vážnější je stav, tím více si můžeme – a vlastně i  
     musíme – dovolit  
  Pokud se zjevně pokoušíme zachránit život, není co ztratit a 
     rozhodně nám to nikdo nemůže (právně ani morálně) 
     vyčítat  
  Problémy by snad mohly hrozit pouze v případě  
     poskytování  „první pomoci“ násilím nebo proti vůli  
     postiženého 

PRVNÍ  POMOC 

 



Kdy lze při poskytování pomoci překročit zákon?  
 Při poskytování první pomoci se můžeme dostat do situace, 
    kdy je nutné postupovat ne zcela v souladu se zákony či  
    předpisy, případně může vzniknout škoda na majetku 
 Zákon na tyto situace pamatuje institutem tzv. „krajní  
    nouze“ (§28 trestního zákona)  
   Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící 

zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. 

 Pokud někdo odvrací hrozící nebezpečí a způsobí při tom 
    škodu (případně poruší zákony či jiné předpisy) v míře,  
    která není nepřiměřená možnému ohrožení, trestní ani jiná  
    odpovědnost nevzniká 
 Zachránce má dokonce naopak nárok na náhradu škody,  
    která při poskytování pomoci vznikla jemu samotnému 

PRVNÍ  POMOC 

 



Kdy lze při poskytování pomoci překročit zákon?  
 
 V praxi první pomoci to tedy znamená, že pokud je pro  
    poskytnutí první pomoci vážně zraněnému nutné např.  
    rozstřihnout část oděvu, rozbít okénko auta, vykopnout  
    dveře kanceláře, kde je uložené AED apod., zachránce za 
    tuto škodu neodpovídá  
 Pokud např. pro transport postiženého do nemocnice  
    použije vlastní automobil, protože záchranná služba není z  
    jakéhokoliv důvodu k dispozici, má právo i na náhradu  
    nákladů, které takto vzniknou (provozní náklady, vyčištění 
    auta apod.) 
 Závažnost hrozícího následku ovšem musí být zjevně vyšší, 
    než způsobená škoda 

PRVNÍ  POMOC 

 



Kdy lze při poskytování pomoci překročit zákon?  
 
 Nelze tedy takto obhájit například porušování dopravních 
    předpisů během jízdy do nemocnice s nemocným, který má 
    „odřené koleno“, trpí průjmovým onemocněním, teplotou, 
    má klíště apod. 
  
 Naproti tomu, pokud má soused zjevné příznaky infarktu a 
    záchranná služba není z jakéhokoliv důvodu v daném 
    okamžiku k dispozici (nebo třeba nemáme po ruce funkční 
    telefon), nebude jízda do nemocnice pod vlivem alkoholu 
    trestným činem 
 

PRVNÍ  POMOC 

 



PRVNÍ  POMOC 

 
Zásady: 

 Provádí se na místě  

 Provádí se jednotně (na celém světě stejně) 

Telefon 155 (rychlejší akce, proškolený personál) vs. 112 (jen 

dispečink, lepší volat v zahraničí, průměrná prodleva 47s) 

Do  telefonu hlásím:  

KDE místo, adresa, důležitý orientační bod 

CO se děje (zástava, dopravní nehoda...), nahlásit důležité 

okolnosti, např. když  je zapotřebí vyprošťovací technika                         

KDO je postižen, kolik je postižených 

JAKÝ je stav postiženého (ých), jaká pomoc již byla poskytnuta 

T.Č.   moje telefonní číslo         

Telefon zavěšuji jako poslední!!! (aplikace Záchranka) 



 



PRVNÍ  POMOC 

  

Úkol:  
 

 Zamezit  působení škodliviny 

 Předejít komplikacím 

 Omezit  bolest – důležitý příznak, že se něco děje 

(omezování bolesti x  neomezování) 

 Vyloučit  ohrožení  zachránce 



PRVNÍ  POMOC 

  
Co  nedělat : 
 

 Nezatlačovat  úlomky  kostí  nebo  kosti  zpátky, nerovnat 

      zlomeniny 

 Nevytahovat zapíchnuté či zaražené cizí  předměty  

    (sekera, vidle, oštěp, nůž) s výjimkou malých (tříska, trn), z 

     oka nevytahovat ani malá tělesa!!!  

 Nedávat  nic  do popálenin 

 Nenutit  postiženého do určité polohy 

 Neopouštět  postiženého 

 Nesvlékat postiženého 

 Nešetrně zacházet s postiženým 
 



PRVNÍ  POMOC 

  
Kdy volám 150 (hasiče): 
 

 Hoří 

 Cítím kouř 

 Cítím plyn 

 Voda 

 Je třeba vyprostit zraněného (jáma, zasypání, jeskyně, auto…) 

 Zamčený či jinak nepřístupný zraněný 

 Hmyz (např. roj včel v domě)  



PRVNÍ  POMOC 

  
Co  dělat při autonehodě : 
 

 Výstražná světla 

 Trojúhelník 

 Vesta 

 Rukavice 

 Lékárnička 

 Hasicí přístroj 

 Blokace bezpečného prostoru autem 

 
 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjE25OfjtDgAhUMDuwKHZf5BykQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.vitalia.cz%2Fclanky%2Fautonehoda-co-delat-abyste-zranenym-zachranili-zivot%2F&psig=AOvVaw1FJyK2Fodc8KYBp7-qqZi1&ust=1550951267981192


Dotazy? 



ČASOVÝ  PLÁN  
Sobota 13.3.2021 
 

• 9:00 – 9:15       Úvod, technické, program (Jura) 

• 9:30 – 10:00     Péče o nemocné (Ťapka) 

• 10:00 – 10:30   Neodkladná resuscitace –   

                              právní úvod, obecné (Uzel) 

• 10:30 – 10:45   Pauza 

•  10:45 – 12:30  Zásady první pomoci, bezvědomí, krvácení, 

                             dušení, film (Jura) 

• 12:30 – 13:30  Přestávka na oběd  

 



   První pomoc, KPR 
MUDr. Jiří Hodek 

 



ČASOVÝ  PLÁN  
Sobota 13.3.2021 
 

• 9:00 – 9:15       Úvod, technické, program (Jura) 

• 9:30 – 10:00     Péče o nemocné (Ťapka) 

• 10:00 – 10:30   Neodkladná resuscitace –   

                              právní úvod, obecné (Uzel) 

• 10:30 – 10:45   Pauza 

•  10:45 – 12:30  Zásady první pomoci, bezvědomí, krvácení, 

                              dušení, film (Jura) 

• 12:30 – 13:30   Přestávka na oběd  

 



ČASOVÝ  PLÁN  
Sobota 13.3.2021 

• 13:30 – 14:00  Praktický kvíz – každý účastník jedna otázka, 

                             vybere možnost a okomentuje 

                             (Uzel) 

• 14:00 – 14:45  Vyhláška 422, hygiena na táboře (Jura) 

• 14:45 – 15:00   Pauza 

• 15:00– 16:55   Příznaky a projevy nemoci, hodnocení  

                              zdravotního stavu a častá onemocnění a potíže 

                              u dětí, kontakt s profesionálním zdravotníkem  

                              (Matouš) 

• 16:55 – 17:00  Dotazy, diskuse (všichni) 

• 17:00                Zakončení kurzu 

 



BEZVĚDOMÍ  

 
 Náhlé 

 Pozvolné 

 

Vědomí :  - je         -  dobrá  orientace 

                                   -  dezorientace 

                    - není  vůbec 

  

    příčiny:     80%  mozek (poranění, zánět)  

                        15 %  otrava,  psychiatrické onemocnění 

                           5 %   ostatní 



BEZVĚDOMÍ  

 
Tři stupně bezvědomí:  

 

 Synkopa  - krátkodobá  ztráta  vědomí, mdloba, 
postižený rychle znovu nabývá vědomí, daří se jej 
probrat lehkými podněty 

 

 Somnolence - „spavost“,  zatřesením  postiženého 
probereme, ale často jen na chvíli, poté znovu upadá do 
bezvědomí 

 

 Koma – postižený nereaguje ani na silně bolestivé 
podněty 



BEZVĚDOMÍ  

 
Postup při první pomoci: 

 
V prvním okamžiku nás nezajímá jak k bezvědomí došlo! 
 
Zjišťuji, zda postižený: 
 
 Dýchá  -  hýbe se  mu  hrudník?  zrcátko přiložené k ústům 

či nosu se zamlží? slyším dech uchem u nosu postiženého? 
 
 Pracuje mu srdce? - zjistím  tep na zápěstí -  zjistím  tep na 

krkavici (ne palcem – je v něm silná céva) - zjistím, zda 
tluče srdce poslechem na hrudníku   



BEZVĚDOMÍ  

 
Postup při první pomoci: 

 
Dýchání nestanovuji jako přítomné či nepřítomné, ale jako 
normální či nikoliv 
 
Gasping – lapavé dechy jsou také indikací k zahájení KPR, 
mohou se dostavit 1-3 minuty po zástavě oběhu 



Postižený dýchá, srdce pracuje, ale neprobírá se:  

Dám postiženého do zotavovací/ stabilizované /Rautekovy  

polohy a přivolám  pomoc. Stále sleduji životní funkce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

BEZVĚDOMÍ, ŽIVOTNÍ FUNKCE 

ZACHOVÁNY  

 



Než přijede RZP, mohu se pokusit zjistit příčinu bezvědomí 

Hledám: 

 

 Poranění  hlavy 

 Všímáme  si  změněné barvy  sliznic (růžová při otravě CO, 

     cyanóza při dušení, bledost při krvácení...) 

 Vpichů po injekcích 

 Může jít o  zánět žil (u starších lidí) - horká  a  nateklá 

      končetina 

 Zápach z úst (po acetonu u diabetika, po čpavku u selhání 

      ledvin) 

 Hledáme  v okolí  vraky  auta, injekční  stříkačky, obaly  od 

      léků 

BEZVĚDOMÍ, ŽIVOTNÍ FUNKCE 

ZACHOVÁNY  

 



KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE 

(KPR)  

 

Postižený nedýchá, srdce netepe:  

 

Zahájíme umělé dýchání a masáž srdce, neboli KPR 

(kardiopulmonální resuscitace). 

 

Nová doporučení European Resuscitation Council 

(říjen 2010, www.erc.edu) 

 

Guidelines 2015 platné října roku 2015  

     

http://www.erc.edu/


Guidelines 2015 (Aktualizace 29.10.2015) 

  

 GL 2015 nepřináší žádné zásadní změny do stávajících 
postupů neodkladné resuscitace (NR)  

 Dochází ke zpřesnění některých formulací 

 Je zdůrazněná úloha operátora tísňové linky v rozpoznání 
náhlé zástavy oběhu (NZO) a inicializaci zahájení NR; 
může být výhodné použít národní tísňové číslo, je-li k 
dispozici  

 Je zdůrazněná potřeba pečlivého ověření stavu u pacientů, 
kteří upadli do bezvědomí a nedýchají normálně a/nebo 
mají křeče  

 Je limitována horní frekvence kompresí na 120/minutu  

KARDIOPULMONÁLNÍ 

RESUSCITACE(KPR)  

 



Guidelines 2015 (Aktualizace 29.10.2015)  

 

 Důraz je kladen na kvalitu provádění resuscitace – 
přerušení kompresí z důvodu provedení umělých vdechů 
je přípustné nejvýše na 10 sekund  

 

 Defibrilace AED by měla být provedena co nejdříve 

 

 Operátor tísňové linky měl mít informace o rozmístění 
AED a měl by se na použití AED aktivně podílet všude tam, 
kde je to vhodné  

     

KARDIOPULMONÁLNÍ 

RESUSCITACE(KPR)  

 



 

Definice KPR: 

 

Kardiopulmonální resuscitace je soubor úkonů, které směřují 

k neprodlenému obnovení oběhu okysličené krve u 

postiženého, kde došlo k náhlému selhání jedné nebo více 

základních životních funkcí (dýchání, krevní oběh, vědomí)     

KARDIOPULMONÁLNÍ 

RESUSCITACE(KPR)  

 



KARDIOPULMONÁLNÍ 

RESUSCITACE(KPR)  

 
Kdy KPR nezahajujeme: 

 

 Pokud bychom ohrozili sami sebe či okolí 

 Pokud zaznamenáme jasné příznaky smrti (posmrtné 
skvrny, ztuhlost-rigor mortis, zasychání sliznic, nízká  
teplota, příznaky hniloby...) 

 Úraz jednoznačně neslučitelný se životem 

 Tonelliho příznak (spočívá v tom, že pokud se stiskne oko 
dvěma prsty, je zornice oválná, pokud třemi je trojhranná. 
Tento příznak se objevuje již několik okamžiků po smrti a 
trvá asi 2 hodiny, má řadu výjimek – utonulý, šedý zákal, 
oběšení...) 

 Terminální stadium závažné choroby 

 



KARDIOPULMONÁLNÍ 

RESUSCITACE(KPR)  

 
Jak dlouho resuscituji? 

 

 Než přijde lékař, zdravotník a resuscitaci převezme do 

svých rukou 

 Dokud  mi stačí síly  

 Dokud mě nevystřídá někdo jiný 

 Do obnovení životních funkcí (resuscitovaný se „brání“) 

 

  

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiL7MrCj9DgAhUNNOwKHSKeApgQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.svetmasek.cz%2Fkostymy-a-masky%2Fzdravotnik-cepice-vel-56%2F&psig=AOvVaw0J4jxoLSa9CaP69fMnM5nw&ust=1550951608405955


KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE 

(KPR)  

 

KPR – řetěz přežití (Chain of Survival): 

 
 Včasné rozpoznání prvních varovných příznaků 

 Zavolání lékaře (RZP, RLP) 155, 112 

 Zahájení KPR 

 Defibrilace 

 Ventilace  

 Z plic do plic 

 Pomocí pomůcek  

 Zajištění žilního přístupu 



KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE 

(KPR)  

 

Zahájení: 

 
 Dbám na svoje bezpečí i na bezpečí ostatních osob 

 Zkontroluji stav vědomí postiženého 

 

 Oslovení 

 Dotek 

 Zatřesení 

 Bolestivý podnět (ušní lalůček, čelist) 



KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE 

(KPR)  

 

Nereaguje? ... KPR – řetěz přežití (Chain of Survival) 
 

 Přivolejte na pomoc ostatní osoby v okolí 

 Uvolněte dýchací cesty (v autě záklon, jinak na pevnou 

     podložku, záklon hlavy a předsunutí čelisti) 

 Zkontrolujte dech (dýchá normálně?) 

 Ano – zotavovací poloha, RZP, průběžná kontrola 

     životních funkcí 

 Ne – volám RZP 155/112 

 Další osobu posílám pro AED (automatický externí 

     defibrilátor) 

 



KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE 

(KPR)  

 

Nereaguje? ... KPR – řetěz přežití (Chain of Survival) 

 
 Zahajuji KPR 

 



KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE 

(KPR)  

 Nepřímá srdeční masáž: 
 

 Pokleknu vedle pacienta 

 Spojím ruce v lokti propnuté, prsty propletu 

 Vyhledám místo uprostřed hrudní kosti 

 Hranou dlaně u  zápěstí  stlačuji plynule a pravidelně do  

      hloubky  4 - 5 cm,  max. 6 cm, frekvence asi 100 x / min,  

      čím mladší, tím vyšší frekvence (až  120/min ) 

 Stlačuji celou vahou těla 

 Vyvaruji se trhavých pohybů 

 Efektivita vnější srdeční masáže není příliš vysoká, i při  

     technicky dokonalém provedení docílím max. 30% 

     efektivity fyziologické srdeční aktivity  

 



Umístění rukou při masáži srdce do středu hrudníku postiženého 



KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE (KPR)  
 

Stlačení srdce proti páteři: 

 

 

 

 

 

 

 



KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE (KPR)  
 

Defibrilace – obnova srdeční akce: 

 

 

 

 

 

 

 



KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE (KPR)  
 

Defibrilace – obnova srdeční akce: 

 

 AED = automatický externí defibrilátor 

 Určen i pro proškolené nezdravotníky 

 Je stále dostupnější v úřadech, školách, nákupních 

     centrech... 

 

 ...pošlete někoho pro AED a zahajte KPR 

 Spoluzachránce přináší AED, zapíná jej 

 Dál se řiďte pokyny defibrilátoru 

 

 

 



KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE (KPR)  
 

Defibrilace – obnova srdeční akce: 

 

 Před defibrilací 2 min KPR (5 cyklů 30:2) 

 Připojte dle pokynů elektrody (druhý zachránce pokračuje 

     v KPR) 

 V době analýzy rytmu AED a výboje se nesmí pacienta 
nikdo dotýkat 

 Výboj je indikován = jeden výboj 360 J (stiskněte tlačítko 

      výboje, u modernějších přístrojů provede přístroj výboj  

      sám) 

 Dál pokračujte dle pokynů přístroje 

 Výboj není indikován = pokračujte v KPR 

 



KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE (KPR)  
 

Defibrilace – obnova srdeční akce: 

 

 Změna oproti dřívějším doporučením je v použití AED již  

     od 1 roku věku a v doporučení zahájit KPR před defibrilací 

 

 

 

 

 

 



KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE 

(KPR)  

 
 

Umělé dýchání z plic do plic, postup:  

 

 Postiženého  položíme na  záda na pevnou podložku 

 Záklon hlavy 

 Vytáhneme z úst překážky 

 Palcem a ukazováčkem stiskneme nosní křídla 

 Umělé dýchání asi 6 x za minutu (dříve 12 - 16 x / min)  u 

     dospělého, u dětí a kojenců dýcháme častěji 

 Objem dechu dostačuje 600 ml (dříve 800-1000 ml) u  

      kojenců  jen objem ústní dutiny 

 Místo resuscitační roušky můžeme použít  kapesník,  

      mikrotenový sáček s otvorem... 



Záklon hlavy a nadzvednutí 

   brady   

Kontrola normálního dýchání  

    3 P –1.podívej se 

             2.poslechni 

             3.pociťuj  vydechovaný vzduch 



KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE 

(KPR)  

  

Umělé dýchání z plic do plic: 

Vdechovaný vzduch obsahuje 21% kyslíku, vydechovaný 17% 

 

Dýchání z úst do nosu u postiženého provádíme tehdy, když   

má postižený poraněná  ústa 

 

Shrnutí hlavních změn oproti Doporučením 2005... 

...školení záchranáři by měli také zajistit ventilaci s 

poměrem kompresí k ventilaci (K:V) 30:2, u laických 

zachránců se doporučuje poskytnout KPR pouze ve formě 

nepřímé srdeční masáže pod telefonickým vedením... 



KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE 

(KPR)  

  

Shrnutí hlavních změn oproti Doporučením 2005... 

...školení záchranáři by měli také zajistit ventilaci s 

poměrem kompresí k ventilaci (K:V) 30:2, u laických 

zachránců se doporučuje poskytnout KPR pouze ve formě 

nepřímé srdeční masáže pod telefonickým vedením... 

 

Proč? 

V těle má člověk při zástavě asi litr volného kyslíku, minutová 

spotřeba činí 200-300 ml, zásoba tedy stačí asi na 5 minut, pak 

je třeba k masáži přidat i resuscitaci  

U dětí a u tonutí je třeba ventilovat vždy 



KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE 

(KPR)  

 

V přítomnosti dvou zachránců: 

 

 Důležitý je poměr, provádí se 2x vdech a 30 x  stlačení, 

     plynule, bez přerušování 

 

 Při střídání zachránců nesmí dojít k přerušení masáže 

 

 „Volný“ zachránce musí masírujícího vystřídat včas  

 

 Profesionálové mohou poměr snížit na 2:15 



KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE 

(KPR)  

 

Čas je při KPR to nejcennější … 

 

 

 Okamžitá KPR zvýší procento přežití 2-3x 

 

 Okamžitá KPR+defibrilace (AED) zvýší přežití na 49-75% 

 

 Každá minuta bez KPR sníží prognózu přežití o 10-15% 



KPR – řetěz přežití (Chain of Survival) u dětí: 

 

 Nereaguje? 

 Volám pomoc 

 Uvolňuji dýchací cesty 

 Dýchá normálně .... Ne? 

 Začátek 5 vdechů 

 Zahajuji KPR 

 Poměr u dětí od 1 roku je 30 : 2 (pro profesionály 15 : 2 ) 

 Pro kojence platí poměr 3:1 

KPR U DĚTÍ  



KPR – řetěz přežití (Chain of Survival) u dětí: 

 

 Místo kompresí: je stejné jako u dospělých, tj. ve středu 
hrudníku.    

 Technika kompresí: 2 prsty nebo dva palce platí pro 
novorozence a kojence  

 U větších dětí jedna ruka nebo dvě, mezi nimi není rozdíl 
v kvalitě kompresí  

 Hloubka stlačení 1/3 předozadního rozměru hrudníku 

 Frekvence 120/min 

KPR U DĚTÍ  



NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V LAICKÉ KPR 

 

 Pozdní aktivace RZP 

 Malé povědomí a zručnost v poskytování KPR 

 Malá angažovanost a nechuť se zapojit   

    (co když ublížím ??? ) 

 Špatné vyhledání místa kompresí  

 Malá vzdělávací aktivita na školách 

 Nezájem institucí o vzdělávání v resuscitaci 



 Všechny změny jsou vedeny snahou o maximální zjednodušení  

 Zdůraznění časného přístupu (chain of survival) 

 Nové poměry komprese x ventilace 

 Dýchání se stanovuje jako normální či nikoliv   

    (ne tedy jako přítomné nebo nepřítomné) 

 Nepodávají se 2 umělé vdechy na začátku oživování 

 Snížil se objem umělých vdechů na 500–600 ml tj. 6–7 ml /kg,  

     u laických zachránců se doporučuje umělé vdechy zcela  

     vynechat (důvodem je  možné rozepnutí žaludku  vzduchem s 

     možností vniknutí jeho obsahu do plic) 

 Hyperventilace je škodlivá proto snaha ji zabránit 

KAM SMĚŘUJÍ GUIDELINES 2010/2015 



 Člověk v bezvědomí, který nedýchá a neběží mu srdce už v 

     podstatě umřel  

 

 My v roli zachránce nemáme co ztratit 

 

 Můžeme jen získat  

 

 Asi 90% případů resuscitace je neúspěšných a není to vina  

     zachránce 

 

 

NA ZÁVĚR... 



 

 Co je to šok? 

 

 

 Jaké můžou být příčiny vzniku šoku? 

ŠOK 



Definice: 

 

 Šok je rozvrat  regulace organismu způsobený 

     nepoměrem mezi kapacitou krevního řečiště  

     a množstvím  krve  v něm  

 Může vést k smrti  

 

Příčiny: 

  Infarkt   

  Po  úrazu 

  Leknutí 

  Při  alergii 

ŠOK 



ŠOK 

Příznaky:  

 

může  být  změna kvality vědomí, bledost, studený  pot, 

zrychlený tep i dech, špatně  hmatný tep (nitkovitý),  

pocit žízně 

 

Dvě stadia :   

  Vratné 

  Nevratné 



ŠOK 
Co dělat:  

 Zajistit bezpečnost sebe i postiženého  

    (rukavice, transport z místa nehody…) 

 Odstranit příčinu (např. zastavit krvácení)       

 5 T 

           - Ticho - uklidnit postiženého 

           - Teplo 

           - Tekutiny - kapačkou, normální pití  (ne při poranění 

              břicha !!!! ) 

           - Transport k odborné pomoci 

           - Tišení bolesti 

  Protišoková poloha 



ŠOK 



KRVÁCENÍ 

Typy krvácení: 

  

 Tepenné - krev stříká, je světlá, vystřikuje rychle  

 Žilní - tmavá  krev, teče 

 Vnitřní - při zlomeninách pánve, stehenních kostí, při 
tupém nárazu do břicha, projevuje se známkami  šoku, je 
nejnebezpečnější 

 Vlásečnicové 

 Krvácení  z nosu 



První pomoc:  
 
 Stlačit prsty nad ránou směrem k srdci, aplikace 
     tlakového obvazu - když začne prosakovat dát přes  
     původní další, totéž ještě jednou, zvednout ruku, nohu  nad 
     srdce, přepravit  k dr. 
 Když krvácí  krkavice na krku, rukou nebo obvazem tlačit 
     přímo do rány 
 Škrtidlo použít  pouze  tehdy, je-li  více postižených nebo 
     když  poněkolikáté selhal tlakový obvaz 
 Tlakový bod - zastavení krvácení tlakem proti kosti 

TEPENNÉ KRVÁCENÍ 



První pomoc:  

 

  Stlačit prsty nad ránou směrem k srdci i 

      pod ranou, směrem do periferie 

 

  Aplikace tlakového obvazu 

  

  Zvednout ruku, nohu  nad  srdce 

 

  Přepravit  k dr. 

ŽILNÍ KRVÁCENÍ 



První pomoc:  

 

 Postupujeme stejně, jako při šoku 

VNITŘNÍ KRVÁCENÍ 



První pomoc: 

 

 Omyjeme 

 Vyčistíme měkkým kartáčkem (při plošném poranění) 

 Desinfikujeme okolí 

 Zalepíme náplastí, ovážeme obvazem 

 Když je rána široká, stáhneme mašličkami z náplasti 

     bez polštářku 

 Zvážíme nutnost ošetření šitím 

VLÁSEČNICOVÉ KRVÁCENÍ 



KRVÁCENÍ Z NOSU 

První pomoc: 

 

 Předkloníme hlavu 

 K nosním dírkám přiložíme kapesník 

 Na kořenu nosu, zátylek přiložíme studený obklad 

 Když krvácení neustává, navštívíme lékaře 

 

 Hlavu při první pomoci nikdy nezakláníme 



DUŠENÍ  

Příčiny vzniku: 

 

 Ucpání dýchacích cest v důsledku vdechnutí cizího tělesa 

 

 Poloha v předklonu po autohavárii 

  

 Otok jazyka + měkkého patra v důsledku hmyzího 

      píchnutí 

 

 (Astmatický záchvat) 



DUŠENÍ  

První pomoc: 

 

(řešení seřazeno sestupně od nejšetrnějších po 

 nejméně šetrné): 

 

 Záklon hlavy 

 Kašel 

 Manuálně vyndat překážky 

 Otok chladit, chladit, chladit  

 Úder mezi lopatky (i opakovaně) 

 Heimlichův  manévr 



První pomoc: 

 

 Tracheotomie, intubace 

 

 Koniotomie (3 – 4 mm do hloubky, řezat podélně) 

     (pozor na vratný nerv !!!!!) 

 

 Koniopunkce (3 transfúzní jehly)  

 

 
 

 

DUŠENÍ  



Dotazy? 



ČASOVÝ  PLÁN  
Sobota 13.3.2021 
 

• 9:00 – 9:15       Úvod, technické, program (Jura) 

• 9:30 – 10:00     Péče o nemocné (Ťapka) 

• 10:00 – 10:30   Neodkladná resuscitace –   

                              právní úvod, obecné (Uzel) 

• 10:30 – 10:45   Pauza 

•  10:45 – 12:30  Zásady první pomoci, bezvědomí, krvácení, 

                             dušení, film (Jura) 

• 12:30 – 13:30  Přestávka na oběd  

 



Praktický kvíz 
Ing. Petr Červinka  

 



ČASOVÝ  PLÁN  
Sobota 13.3.2021 

• 13:30 – 14:00  Praktický kvíz – každý účastník jedna otázka, 

                             vybere možnost a okomentuje 

                             (Uzel) 

• 14:00 – 14:45  Vyhláška 422, hygiena na táboře (Jura) 

• 14:45 – 15:00   Pauza 

• 15:00– 16:55   Příznaky a projevy nemoci, hodnocení  

                              zdravotního stavu a častá onemocnění a potíže 

                              u dětí, kontakt s profesionálním zdravotníkem  

                              (Matouš) 

• 16:55 – 17:00  Dotazy, diskuse (všichni) 

• 17:00                Zakončení kurzu 

 



            

1. Vnitřní krvácení do břicha se projevuje:          

     a/bolestí, známkami šoku, poraněný zaujímá úlevovou    

        polohu 

     b/bledostí, pocením, křečemi, břicho je velmi měkké 

     c/puls se zpomaluje, poraněný je apatický 

 

2. Tlak na hrudní kost při nepřímé masáži srdce               

    vykonáváme u dospělých:                           

     a/celou plochou obou rukou 

     b/dvěma prsty (ukazovák a prostředník) 

     c/hranou dlaně u zápěstí 

 

3. Co stlačujeme při nepřímé masáži srdce:           

     a/místo, které je dva prsty nad dolním okrajem  

       levé části hrudního koše 

     b/střed hrudníku 

     c/místo na rozhraní hrudní a klíční kosti 



            

4. Jaká je frekvence stlačení při nepřímé masáži srdce        

    u dospělého:                                     

     a/40-50 za minutu 

     b/70-85 za minutu 

     c/100-120 za minutu 

 

5.  Při záchraně dospělého tonoucího:                  

     a/okamžitě skáčeme šipku do vody a tonoucího vytáhneme 

       vlastníma rukama na břeh 

     b/vždy preferujeme nekontaktní způsob záchrany (kruh, 

       házečka, loďka… ) 

     c/zásadně sami nepomáháme a voláme hasiče (tel.č.150) 

  

  

  



            

 

6. Znečištěné plošné odřeniny ošetřujeme:            

     a/omyjeme vodou, promažeme mastí a kryjeme obvazem 

     b/postříkáme akutolem a nezakrýváme 

     c/vymyjeme dobře vodou, mýdlem a měkkým kartáčkem 

 

7. Při otevřeném poranění břicha s výhřezem orgánů            

    ošetříme:       

     a/orgány sterilně zakryjeme, přiložíme studený           

       obklad a pevně přitáhneme 

     b/orgány sterilně zakryjeme a kryt lehce přichytíme          

       náplastí 

     c/orgány vpravíme do břicha a přiložíme tlakový     

       obvaz 



8. Raněný je v bezvědomí, první co udělám je:         

                                    a) pokusím se zjistit, proč k bezvědomí došlo 

                                    b) zjistím, zda dýchá a zda mu funguje srdce 

                                    c) neprodleně zavolám lékaře 

  

9.  Pacient je v bezvědomí, životní funkce jsou zachovány. Uložíme ho do 

polohy: 

   a) protišokové 

   b) zotavovací (dříve zvané stabilizovaná) 

   c) Fowlerovy 

  

10.  Zda postižený dýchá zjistíme nejlépe: 

   a) orosením zrcátka, přiloženého na zátylek postiženého 

   b) přiložením ucha k ústům a nosu postiženého 

   c) sledováním pohybu dlaně položené na čelo  

                                 postiženého 

  



 

11. Jaký je poměr stlačení hrudníku a umělých vdechů jestliže resuscituje  

        jeden neprofesionální zachránce: 

   a) 5:1 

   b) 15:2 

   c) 30:2 (případně umělé dýchání můžeme úplně vynechat) 

  

12. Rychlou zdravotnickou pomoc přivoláme vytočením telefonního 

        čísla: 

   a) 155 nebo 112 

   b) 158 nebo 114  

   c) 911 nebo 116 

  

13. K trvalému poškození mozku může u postiženého bez přísunu kyslíku 

       dojít po: 

   a) 1-2 minutách 

   b) 5-7 minutách 

   c) 15-20 minutách    

  



    

14. Co uděláš, když první vrstva tlakového obvazu začne protékat (není  

        funkční): 

   a) sundám nefunkční tlakový obvaz a přiložím nový 

   b) neprodleně použiju škrtidlo 

   c) na protékající tlakový obvaz aplikuji další vrstvu  

                                 tlakového obvazu  

  

15.  U postiženého v šoku: 

                                   a) aplikuji protišokovou polohu a postiženého 

                                       zklidním 

                                   b) uložím postiženého do stabilizované polohy a  

                                       přivolám pomoc 

                                   c) důkladnou srdeční masáží a podáním alkoholu se  

                                       pokusím rozproudit krevní oběh   

 



    

16. AED (automatický externí defibrilátor): 

   a) je určen pouze pro proškolené profesionály 

   b) můžeme použít již u dětí od 1 roku 

   c) zásadně nepoužíváme, jestliže příčinou zástavy srdce  

                                 byl alkohol či požití léků  

 



            

17. Správně přiložené dlahy na znehybněnou končetinu: 

     a/mají znehybňovat dva sousední klouby     

     b/nemají znehybňovat dva sousední klouby 

     c/mají znehybňovat alespoň jeden kloub 

 

18. Poranění bederní páteře znehybňujeme v poloze:   

     a/na zádech na pevné podložce 

     b/zásadně na břiše s podložením pánve 

     c/ve stabilizované poloze, pevná fixace k podložce 

 

19. Která velká cizí tělesa odstraňujeme z rány:     

     a/všechna cizí tělesa 

     b/jen tělesa volně ležící v ráně 

     c/jen tělesa v ráně zaklíněná 

 



            

 

20. Podvrtnutí kloubu léčíme:                        

     a/přiložením studeného obkladu a klidem 

     b/přiložením teplého obkladu a jeho častým   

       vyměňováním 

     c/důkladnou rehabilitací 

 

21. Při první pomoci ošetřujeme popáleniny lehkého stupně na 

končetinách:                            

     a/masťovým obvazem 

     b/ihned ochladíme vodou 

     c/suchým sterilním obvazem 

  

22. Při úpalu podáváme:                               

     a/horký silný čaj nebo kávu 

     b/studené nápoje, nejlépe minerálku 

     c/nejlépe alkohol v dostatečném množství 



 

23.  První, co při tepenném krvácení udělám, je:      

     a/stlačím tepnu mezi ránou a periferií  

     b/stlačím tepnu mezi ránou a srdcem 

     c/neprodleně přivolám lékařskou pomoc 

 

24. Při autonehodě vždy nejprve:                     

     a/rozbalím autolékárničku a zavolám hasiče  

     b/neprodleně vytáhnu všechny postižené z vozu 

     c/obleču si reflexní vestu, místo označím trojúhelníkem 

 



Hygiena na táboře 
MUDr. Jiří Hodek  

 



ČASOVÝ  PLÁN  
Sobota 13.3.2021 

• 13:30 – 14:00  Praktický kvíz – každý účastník jedna otázka, 

                             vybere možnost a okomentuje 

                             (Uzel) 

• 14:00 – 14:45  Vyhláška 422, hygiena na táboře (Jura) 

• 14:45 – 15:00   Pauza 

• 15:00– 16:55   Příznaky a projevy nemoci, hodnocení  

                              zdravotního stavu a častá onemocnění a potíže 

                              u dětí, kontakt s profesionálním zdravotníkem  

                              (Matouš) 

• 16:55 – 17:00  Dotazy, diskuse (všichni) 

• 17:00                Zakončení kurzu 
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 Vyhláška č. 445 / 92 byla zrušena a nahrazuje ji  

     Vyhláška č. 106 / 2001 Sb. ze dne 2.3.2001 

 Novelizace 148 / 2004 Sb. ze dne 24.3. 2004 

 Novelizace novelizace 320 / 2010 s účinností od 1.2.2011 

 Změna: 422/2013 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014  

 Vychází ze zákona č. 258 / 2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 

 Není zde omezení počtem ani délkou akce (to je v zákoně, DÍL 2 
§8… 30 dětí do 15 let na 5 dnů … i obdobné akce) 

 V příloze 1 zrušen taxativní výčet zakázaných potravin 

 Řada formulací je poměrně nejasných a neexistuje závazný 
výklad (K pozemku musí vést přístupová cesta... Záchody    
užívají děti odděleně podle pohlaví a musí být zajištěna 
intimita... Strava podávaná dětem musí odpovídat jejich věku a 
fyzické zátěži...) 

 



  

 OHS zrušeny v roce 2004 bez náhrady 

 KHS mají v okresech velmi autonomně vystupující pobočky 

 Problémy s uznáváním „starých“ osvědčení o absolvování 

     ZK (těch, kde není psáno, že jsou dle nové vyhlášky) 

 V příloze vyhlášky č. 2 přesně dán rozsah zdravotnických  

     kursů 

 Nová osvědčení (dle nové vyhlášky) by měla být uznávána 

 Doškolovací kurzy dle pokynu ZRJ každé čtyři roky 

 Výhoda kontaktu ještě před táborem a vyjasnění požadavků 
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§ 3 Prostorové podmínky 

 

 Plocha na jedno ubytované dítě musí být 2,5 m2 

 Prostor pro uložení věcí 

 Možnost pohybu mezi jednotlivými lůžky 

 Prostory pro spaní musí být izolovány od země proti vlhku 

 Prostory pro uložení osobních věcí taky 

 5 dětí výtokový kohout v umývárně 

 30 dětí sprchová růžice 

 15 dětí záchod 

 Zajištěna intimita a oddělení dle pohlaví 

 Izolace na 30 dětí lůžko 
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§ 4 Ubytování, vybavení, úklid 

 

 Odděleně dle pohlaví s výjimkou souhlasu zákonného 
zástupce 

 Patrová lůžka od 7 let 

 Léky zajištěny před nepovolanými osobami 
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§ 5 Zásobování vodou 
 

 Zotavovací akce musí zabezpečena zdrojem pitné 

     vody, aby jí byl dostatek k pití, čištění zubů, vaření, 

     mytí nádobí, čištění pracovních ploch v kuchyni a k 

     provozu ošetřovny a izolace 

 Musí odpovídat požadavkům... 

 Přednost má zásobování z veřejných zdrojů 

 Uzavřené nádoby z vhodných materiálů, skladovány na  

     vhodném místě (chladné, stinné) 

 Osobní hygiena – lze použít i jinou vodu, vyhovující hyg.  

      limitům vody pro koupání  
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ZÁSOBOVÁNÍ TÁBORA VODOU  
 

 

  Přednost má zásobování z veřejného zdroje 

  Není-li z veřejného zdroje, převařovat ji (i na sirup), čaj 

  Na puťáku  se vyvarovat  studánek, pump, radši 

      si  zazvonit  ve  vesnici  v domě nebo koupit balenou 

  Existují sanitační tablety (pouze pro biologicky 

      závadnou vodu, nikoli chemicky kontaminovanou) 

  Dbát na pitný režim 

 

 



  

§ 6 Odpady 
 

 Odpady se skladují mimo prostory, kde se manipuluje s 
     potravinami 
 Zvláštní právní předpisy 
 Nemá to na starost HS 
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§ 7 Stravování 
 

 Zotavovací akce – jídlo 5x denně (spojení oběda a svačiny,  
     snídaně a svačiny) 
 Snídaně teplá + jedno další jídlo (hlavní) taky 
 Nápoje k dispozici po celý den, nádoby s kohoutem nebo 
     originální balení 
 Děti se mohou podílet na přípravě jídel na akcích do 50  
     účastníků 
 Zakázané potraviny – příloha č. 1 – zrušen taxativní výčet!!! 
 Prostory pro stravování musí splňovat požadavky § 3  
     (zastřešení s výjimkou ohniště, nekřížení provozů, zajištěné  
     pracovní plochy, skladování potravin, oddělené mytí nádobí) 
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HYGIENA V TÁBOROVÉ KUCHYNI  
 
  Rozdělit  špinavý a čistý  provoz 

  Nepoužívat riziková jídla 

  Desinfekce -  manganistan draselný (hypermangan)   

  Při vaření  nepoužívat  stejné nože a nástroje na syrové  
maso, zeleninu a na už uvařené jídlo 

 Pozor na panaritium (vidlák) tj. zánět  špatně  ošetřeného 
poranění na rukou, salmonely, impetigo, botulin, angíny 

 Mouchy, hmyz, hlodavci 

 Jídlo zavírat v hrncích, kádích, boxech 

 Skladovat za podmínek stanovených výrobcem!!!  

 Nejlépe neskladovat nic  

 



POTRAVINY NA TÁBOŘE  
 Rizikové potraviny: 

 

 Měkký  salám  

 Vajíčka  

 Zmrzlina 

 Knedlíky  

 Polotovary 

 Zákusky  

 Grilovaná kuřata 

 

Na zotavovacích akcí nelze podávat ani používat potraviny  

nebo pokrmy, které mohou být zdravotně závadné 

 



HYGIENA NA TÁBOROVÉ LATRÍNĚ  
 

 Denně  alespoň 1x  vydesinfikovat prkýnko  

      Chloramin, rukavice, rejžák 

  Nesmí to dělat  děti  

  Zasypávání  hlínou při normálním režimu 

  Nezasypávat vápnem 

  Nová vyhláška vyžaduje tekoucí vodu 

  Říct dětem, proč je třeba se  mýt a kontrolovat  to                

  Pozor – Chloramin konzervuje ! 

  Označit místo po skončení tábora 
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§ 8 Režim dne 

       

 Spánek do 10 let 9 hodin, jinak 8 

 Koupání pouze za dozoru osoby, která je schopna  

     poskytnout záchranu tonoucímu 

 Koupání nejdříve hodinu po hlavním jídle či intenzivním  

      cvičení  

 

 



 

 Základy zdravotnické dokumentace 

 Povinnost vést Zdravotnický deník (datum, jméno pacienta,  

      co se stalo, jak to bylo ošetřeno, podpis) se schovává  6 měsíců. 

      Po skončení tábora je dobré napsat rodičům na lísteček seznam 

      klíšťat s popisem kde byla i větší zdravotní potíže a léčebný 

      postup 

 Evidence bezinfekčnosti, lékařských potvrzení 

 Evidence zdravotnických průkazů účastníků tábora 

 Další dokumentace: očkovací či zdravotní průkaz, průkaz 
zdravotní pojišťovny, potravinářský průkaz, potvrzení o 
schopnosti pracovat s dětmi 

 Povinnost provést zdravotní prohlídku při nástupu dětí na 
tábor 
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Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě 

 

Jméno a příjmení dítěte: ……………………………       

Datum narození: ………………………………….. 

Adresa: ……………………………………………………………………………………. 

1. Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci * 

              -je zdravotně způsobilé 

              -není zdravotně způsobilé 

              -je zdravotně způsobilé za podmínky( s omezením):………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Posudek je platný 12 měsíců od data vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedošlo ke 
změně zdravotní způsobilosti. 

2.Potvrzení o tom, že dítě 

              -se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním           ANO – NE 

              -je proti nákaze imunní (typ/druh)     ………………………………………………… 

              -má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh)    ……………………………... 

              -je alergické na    …………………………………………………………………….. 

              -dlouhodobě užívá léky (typ/druh,dávka)   ………………………………………….. 

*nehodící se škrtněte      

             ……………………..                                             ……………………………………. 

                          datum                                                       podpis lékaře, razítko zdrav. zařízení 
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Prohlášení zákonných zástupců dítěte 

 

     Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti……………………………………… 

narozenému(R.Č.)…………………./……….bytem…………………………………. 

…………………………změnu režimu, dítě nejeví známky  akutního  onemocnění a 

okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídili karantenní opatření. Není  mi  též 

známo, že by v posledních dvou  týdnech  přišlo  moje  dítě do styku s osobami, které 
onemocněly přenosnou nemocí. 

     Moje dítě se léčí pro tyto choroby:……………………………………………….. 

     ………………………………………………………………..…………………… 

     Moje dítě bere tyto léky:………………………………………………………….. 

     Moje dítě je alergické na:………………………………………………………… 

     Moje dítě je pojištěno u:………………………………………………………….. 

Dítě je schopno zúčastnit se junáckého tábora od………do………20__. 

     Jsem si vědom/a právních následků, které by mě mohly postihnout, kdyby toto mé 
prohlášení bylo nepravdivé, nebo kdybych některý závažný údaj zamlčel/a. 

             V…………………. dne……………………… 

                                                                …………………………………………… 

                                                                       Podpis zákonných zástupců dítěte 
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Souhlas zákonných zástupců s ošetřením nezletilé osoby 

Jméno a příjmení nezletilé osoby: ………………………………………………………….. 

Rodné číslo: ……………………………..Zdravotní pojišťovna: …………………………..        

Bydliště: …………………………………………………………………………………….. 

Název akce:  

V souladu s ustanovením §35 zákona 372/2011 Sb. v platném znění o zdravotních službách 

 a podmínkách jejich poskytování jako zákonní zástupci výše uvedené nezletilé osoby 

 souhlasíme s poskytnutím zdravotnických služeb, které jdou nad rámec § 38 odstavec 1, 

 písmeno c) a odstavec 4, písmeno b) tedy poskytnutí nezbytné péče k záchraně života nebo 

 zamezení vážného poškození zdraví, poskytnutí neodkladné péče první pomoci, nezbytně 

 nutná hospitalizace se související nezbytnou zdravotní péčí apod. 

Tento souhlas je uložen u táborového zdravotníka a je platný po dobu konání tábora, 

 v případě nepoužití bude vrácen nebo zlikvidován. Současně jako zákonní zástupci výše 

 uvedené nezletilé osoby požadujeme bezodkladné podání informace v případě jakéhokoliv 

 použití tohoto souhlasu na níže uvedené kontakty: 

Zákonný zástupce – otec, tel. :………………………………………………………………………… 

Zákonný zástupce – matka, tel. : ……………………………………………………………………… 

Datum udělení souhlasu: …………………………………… 

……………………..….………..                     ……………………………………..  

Podpis zákonného zástupce – otce                                  Podpis zákonného zástupce – matky  
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Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí 

 

 Činnost zdravotníků před odjezdem na tábor 

 Činnost při odjezdu 

 Činnost při příjezdu-kontrola podmínek 

 Zdravotnický filtr 

 Vybavení ošetřovny 

 Izolace 

 Spolupráce s patronátním lékařem 

 Povinnosti zdravotníka při zotavovací akci 
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Minimální rozsah vybavení lékárničky pro zotavovací  

akce pro děti a pro školy v přírodě 

 

Příloha  č. 4 vyhlášky doznala drobné změny 

 

 HYGIENA  



CO ZAJÍMÁ NÁVŠTĚVU Z HS  
 
 Papíry:  očkovací či zdravotní průkazy, potravinářské 

průkazy, zdravotnický deník, potvrzení od lékaře, 
prohlášení zákonných zástupců dítěte, potvrzení o 
schopnosti práce s dětmi, denní režim, jídelníček  

 V kuchyni: zásobování vodou, nekřížení provozů, 
„prkýnka“, skladování potravin 

 V umývárně: zdroj vody, počet výtokových kohoutů 

 Na latríně: počet latrínek, odpovídající počtu táborníků, 

      tekoucí voda, zasypávání 

 Ve stanech: podlaha na celé ploše stanu, polička na věci 

 Na zdravotce: léky a jejich expirace 

 Zástupci HS jsou normální lidé 
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NA ZÁVĚR…  
 
 Vyhlášku č. 106 / 2001 Sb. ze dne 2.3.2001 

 Novelizace 148 / 2004 Sb. ze dne 24.3. 2004 

 Novelizaci novelizace 320 /2010 Sb. účinnou od 1.2.2011 

 Novelizaci novelizace novelizace 422/2013 Sb. účinnou od 

     1.1.2014 

 Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na 

     zotavovací akci a škole v přírodě - nový  

 Prohlášení zákonných zástupců dítěte 

 Souhlas zákonných zástupců s ošetřením nezletilé osoby 
už není třeba 

Najdete i na www.dvojka.eu v části „ke stažení“ 

 

http://www.dvojka.eu/


Dotazy? 



ČASOVÝ  PLÁN  
Sobota 13.3.2021 

• 13:30 – 14:00  Praktický kvíz – každý účastník jedna otázka, 

                             vybere možnost a okomentuje 

                             (Uzel) 

• 14:00 – 14:45  Vyhláška 422, hygiena na táboře (Jura) 

• 14:45 – 15:00   Pauza 

• 15:00– 16:55   Příznaky a projevy nemoci, hodnocení  

                              zdravotního stavu a častá onemocnění a potíže 

                              u dětí, kontakt s profesionálním zdravotníkem  

                              (Matouš) 

• 16:55 – 17:00  Dotazy, diskuse (všichni) 

• 17:00                Zakončení kurzu 

 



Děkujeme za účast na 
doškolovacím zdravotnickém 

kursu!  

 


