
Vítáme vás a přejeme vám 
příjemně    

strávenou druhou část 
zdravotnického kursu 

 



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 . 

 

 



Péče o nemocné  
 

 Zdravotnická etika, přístup k nemocnému 
 Základy psychologie nemocného 
 Sledování životních funkcí a zdravotního stavu pacienta 

(tep, dech, teplota, tlak, vědomí, bilance tekutin) 
 Úprava lůžka, péče o nemocného na lůžku 
 Podávání léků, aplikace tepla, chladu 
 Stravování nemocného 
 Zásady ošetřování nemocných při hromadném výskytu 
      infekčních onemocnění 
 Vliv prostředí na pacienta 
 
 

 

 



Etika ošetřování a psychologie nemocného 

 Souhlas pacienta, zákonného zástupce 

 Zachování mlčenlivosti a respektování soukromí 

 Strach z bolesti, smutek, stesk 

 Sociální izolace 

 Nuda z nucené činnosti 

 Řešení: 
 Empatie 

 Pochopení 

 Zapojení do programu 

 Povolení styku s ostatními... 



Sledování fyziologických funkcí 

 Tělesná teplota (norma, způsob měření, druhy 
teploměrů, místo měření) 

 Tep (místo, frekvence- 70/min., pravidelnost, síla) 

 Dech (způsob měření, dechová frevence, známky 

     nedostatečného dýchání) 

 Příjem a výdej tekutin (norma, zvýšení potřeby tekutin  

      při onemocnění) 

 Sledování celkového stavu (bolest, nechutenství,  

     průjem, zvracení, vyšší spavost, vyrážka) 



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 stravy při zvracení) 



TÁBOROVÁ  KLINIKA  

1. Prochlazení 

 

 Mokré oblečení, boty, … 

 Následek  -  rýma  -  viróza  

        (proti virózám neexistují kauzální léky) 

 Občas se přidá zánět  spojivek, zánět dutin 

 Teplo, horký čaj, při zánětu spojivek Opthalmo -  

        Septonex, borová voda, Ophtal – oční  lázeň 

 Léčení 7 dnů, neléčení týden 



TÁBOROVÁ  KLINIKA  

2. Zánět  středního  ucha 

 

 Do 15 let, u starších výjimečně 

 Píchání  v uchu, bolestivost ucha, špatně  slyší, slyší   

      šelesty, můžou se přidat i další nespecifické příznaky,  

      teplota 

 Zkusit zatlačit pod uchem - bolí 

 Nalít líh na vatu a dát do ucha nebo Peroxid vodíku 3%  

      nebo slivovici, k lékaři 

 Antibiotika? 



TÁBOROVÁ  KLINIKA  

3. Chřipka 
  
  Bolesti svalů, kloubů, teplota, celková ochablost,  
  Bolest v krku, malátnost, bolest hlavy - po 7 až 14   
      dnech  odezní 
  Dostatek tekutin, vitamín C, léky proti teplotě a bolesti, 
      klid, u malých dětí Panadol nebo Brufen sirup 
  Navštívit  lékaře, nechat se  očkovat proti  chřipce  
     (10. – 11. měsíc) -  každý  rok 
  Nejlepší je prevence 
  Je to nebezpečné onemocnění (umírá na ni vysoký počet 
      lidí) 
  Spíše v podzimních a zimních měsících 
 



TÁBOROVÁ  KLINIKA  

4. Zánět  mozkových blan 

 

 Původce – virus nebo bakterie   

 Nejčastěji napadá adolescenty (13-16 let) a sportovce, 

     aktivní lidi 

 Vzniká z plného zdraví 

 Bolest hlavy, zvýšená teplota, změna  kvality  vnímání,  

     ztuhlost zadních  šíjových  svalů  -  nepředkloní  hlavu  na  

     hrudník, může být i zvýšený tep, meningeální příznaky 

 Rychlý transport  k  lékaři 

 Lze se očkovat 

 



TÁBOROVÁ  KLINIKA  

5. Přisátí klíštěte 

 Kápnout desinfekci (jódovou) a vyjmout nebo vykývat 

 Desinfikovat  znovu 

 Zapsat  do  zdravotnického  deníku 

 Přenáší  lymskou  boreliozu  (bakterie – léčí se  

     antibiotiky) příznakem je flek v místě přisátí (v 50%) 

 Klíšťovou  encefalitidu (virus - dá se  očkovat)   

     specifický příznak není 

 Může se  objevit  červený flek i s odstupem několika dní -  

     navštívit lékaře 

 Lymská borelioza je asi 20x častější než klíšťová encefalitida 

 



TÁBOROVÁ  KLINIKA  

6. Opar -  herpes 

 

 Bolestivá afekce na rtu nebo v okolí pohlavních orgánů 

 

 Způsoben  virem 

 

 Přenáší se líbáním, pohlavním stykem 

  

 Herpesin, Vectavir, Zovirax 

 



TÁBOROVÁ  KLINIKA  

7a. Spála, streptokoková  angína - zánět mandlí 

 

 Bolest  v krku, bílé  mandle, může být zvýšená teplota, 

     obtížné polykání, bílé čepy v krku, povlak na mandlích 

 Nejčastěji se vyskytuje v létě, v teplém počasí (zmrzlina) 

 Jít  k lékaři 

 Způsobuje to streptokok – nutno nasadit atb. 

 Spála – vyrážka na břichu a na stehnech, sytě rudý jazyk 

    (malinový) 

 



TÁBOROVÁ  KLINIKA  

7b. Impetigo 

 

 Do  drobné oděrky  vniknou  streptokoky, vznikne 

     puchýřek, žlutý obsah, bolestivý na pohmat 

 

 Sterilně snést puchýřek, desinfikovat 

     (v případě potřeby jít  k  dr.) 

 

 Každopádně vyřadit z provozu v kuchyni  



TÁBOROVÁ  KLINIKA  

8. Ječné  zrno 

 

 Bolestivá afekce na víčku, vzniká v důsledku ucpání žlázky 

 Teplé  obklady, Opthalmo-septonex kapky po 2 hodinách, na 

     noc  mast  Opthalmo- septonex  nebo  Opthalmo- framykoin  

 (Jít  k  dr.) 

 Nekombinovat Opthalmo-septonex a Opthalmo-framykoin  



TÁBOROVÁ  KLINIKA  

9. Plísně 

 

 Fleky na kůži (červené, fialové, bílé) – nejčastěji v 

     meziprstních prostorech na nohách, pod prsy, na břiše, v 

     tříslech, v podkolení jamce… 

 Velmi bolestivé 

 Z  holínek, dřevěných  roštů – důležitá je prevence 

 K dr. 

 Obtížná a dlouhodobá léčba 



TÁBOROVÁ  KLINIKA  

10. Vši 

 

 Svědění na hlavě, vzít bílý papír, položit na stůl, předklonit 

     a česat hustým hřebenem => ? 

 V  lékárně  koupit  vhodný a účinný šampon  nebo  Difusil 

    (některé formy pouze na hnidy nebo na živou formu) 

 Třeba pak umýt hlavu všem  

 Mytí je někdy třeba zopakovat 

 Nepodléhat panice 

 



TÁBOROVÁ  KLINIKA  
 

11. Žloutenka  A (nemoc špinavých rukou) 
 
 Nemoc  přenášená  potravinami a  vodou 
 Člověk má někdy  nažloutlou  kůži,  vždy  bělmo  
    (dá se poznat na denním světle), žlutá až červená moč,  
     někdy až dohněda  
 Příznaky jako u chřipky 
 K dr. 
 Možnost očkování 
 Inkubační doba je 14 – 90 dní 
 Ideální je prevence 
 



TÁBOROVÁ  KLINIKA  

12a. Průjmy 

 

a/ Psychogenní - vyvolané  změnou  prostředí, změnou 

     režimu (může být i zácpa) 

 

b/ Vznikající  po  dietní chybě 

 

c/ Další  

  



TÁBOROVÁ  KLINIKA  

12b. Průjmy 
 
Postup: 
1. Den  žádná potrava, hodně čaje nebo minerálky   v malých 
       dávkách s  černým  uhlím   
2.   Den  dieta - přísná, malé dávky dietních potravin (rýže,  
       starší chleba - nenadýmá, piškoty), pít  minerálky, čaj + 
       špetka soli na doplnění minerálních látek, čokoláda,  
       borůvky 
Léky: Endiaron, Reasec, Imodium, Hylak forte, černé uhlí 
 
Ideální je prevence (kuchyně, osobní hygiena, práce s 
potravinami, návštěva obchodů) 

  



TÁBOROVÁ  KLINIKA  

13. Zvracení 

 

 Po dietní chybě 

 Pozor na ztrátu tekutin  



TÁBOROVÁ  KLINIKA  

14. Otravy  lesními  plody 

 

 Vraní oko - borůvky, rulík…  

 

 Podáváme tekutiny (vodu), vyvoláme  zvracení 

      (opakovaně), v poslední dávce, kterou už nebude postižený 

       zvracet rozpustíme černé uhlí, dr. 

 

 Snažit se najít zdroj a ten vzít s sebou k dr.  



TÁBOROVÁ  KLINIKA  

15. Náhlá příhoda břišní 
 tuhé  břicho, průjem, zvracení, zvýšené teploty, bolest, 

zrychlený tep, zúžené zornice, stav vzniká náhle a 
vykazuje výraznou dynamiku >>>> dr. 

Co může být NPB: 
 Ledvinová kolika – (40 C), třesavka, bolestivost v bederní 
       páteři – horká lázeň, dobře vyslechnout, úzké zornice 
 Zánět  slepého  střeva, zánět pobřišnice... 
 Gynekologické komplikace (mimoděložní těhotenství,  
       zánět vaječníků...) 
 Žaludeční vředy, dvanáctníkové vředy (bolestivost 
       před/po jídle, velkou roli hraje stres) 
 >>>>>>>> dr. 
 Může vést k smrti !! 

 



TÁBOROVÁ  KLINIKA  

15. Náhlá příhoda břišní 
 
Co může být napodobit NPB: 
 
 Zaražený větry, zácpa 
 Bolest břicha po nepřiměřené fyzické námaze 
 Nadměrný přísun jídla  
 První/bolestivé menzes  
 Simulace (pozor – i vyhlášený simulant bůže dostat 
       NPB!!!) 
 
V případě nejistoty raději navštivte lékaře!!! 

 





TÁBOROVÁ  KLINIKA  

16. Alergie 
 
 Přemrštěná imunitní reakce 
 Po koupání, reakce na potravu, astma - reakce na látky ve 
       vzduchu, po čemkoli, kdykoli 
 Nejčastěji má formu vyrážky, rýmy 
 Dithiaden, Zyrtec, astma - spreje 
 Pokud máte alergika, je potřeba o něm vědět 
 I malé dítě dobře ví, co má  kdy při potížích brát   
 Je potřeba na to dohlížet. 

  



TÁBOROVÁ  KLINIKA  

  
PLACEBOEFEKT 
 
Lentilka (vitamín B, probiotikum, prostě nějaká neškodná 
„tabletka“) = skvělý lék   
 
  Pomůže z 30 %  

 

NOCEBOEFEKT 
 
  V opačném případě až z 10 % nepomůže 
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