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1 VŠEOBECNÉ ZÁSADY POSKYTOVANIA PRVEJ POMOCI 

Prvá pomoc je súbor jednoduchých a účelných opatrení, ktoré sa využívajú pri rôznych 

poruchách zdravia. Cieľom prvej pomoci je okamžité ošetrenie zranenej osoby, či osoby s 

náhlou nevoľnosťou tak, aby následky pre postihnutú osobu boli čo najmenšie, aby sa predišlo 

rôznym komplikáciám, a aby sa dosiahla čo najkratšia rekonvalescencia. Treba mať ale na pamäti, 

že prvá pomoc nemá nahradzovať riadnu lekársku starostlivosť, či ošetrenie.  Zaisťuje iba dočasnú 

pomoc do doby, kým sa postihnutej osobe dostane kvalifikované lekárske ošetrenie, alebo pokiaľ 

trvá šanca na uzdravenie bez lekárskej pomoci, pretože mnoho poranení a ochorení lekársku pomoc 

nevyžaduje.  

Kvalita poskytnutej prvej pomoci závisí od teoretických vedomostí základných postupov 

poskytovania prvej pomoci, ako aj od praktických schopností. Človek poskytujúci prvú pomoc je 

často v stresovej situácii, ktorá si vyžaduje rýchlu orientáciu a často krát i schopnosť improvizácie, 

keďže takáto situácia môže nastať aj v čase, kedy nie je dostupné žiadne vybavenie na poskytnutie 

prvej pomoci. Takéto poskytnutie prvej pomoci môžeme nazvať aj základnou prvou pomocou. Jej 

súčasťou je aj zavolanie záchrannej zdravotnej služby, ktorá poskytuje neodkladnú zdravotnú 

starostlivosť. Záchrannú zdravotnú službu (ZZS) zabezpečuje: 

 

 operačné stredisko ZZS SR 

 poskytovatelia ZZS 

 

Operačné stredisko ZZS SR je štátna príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je 

Ministerstvo zdravotníctva SR. ZZS zabezpečuje príjem, spracovanie a realizáciu odozvy na 

tiesňové volanie. V prípade potreby vydáva pokyn ambulancii ZZS na zásah. Operačné stredisko 

ZZS riadi, koordinuje a vyhodnocuje ZZS tak, aby sa zabezpečila jej plynulosť a nepretržitosť, 

organizuje kurzy prvej pomoci atď. Operačné stredisko ZZS je členené na riaditeľstvo a 8 krajských 

operačných stredísk. 

 

Poskytovatelia ZZS zabezpečujú ZZS poskytovaním neodkladnej zdravotnej starostlivosti 

ambulanciami ZZS. Plnia úlohy vyplývajúce zo zákonov. Na Slovensku je 13 poskytovateľov ZZS. 

Sieť ZZS tvorí 280 staníc ZZS účelne rozmiestnených na území SR. Cieľom staníc je zabezpečenie 

primeranej dostupnosti neodkladnej zdravotnej starostlivosti. 

 

V nepretržitej pohotovosti k zásahom je (OS ZZS SR, 2016): 

 92 ambulancií rýchlej lekárskej pomoci - RLP 

 181 ambulancií rýchlej zdravotnej pomoci - RZP 

 7 ambulancií vrtuľníkovej ZZS – VZZS 

 Niektoré ambulancie RLP sú špeciálne vybavené ako mobilné intenzívne jednotky – MIJ 

 

Čas dojazdu primárnych zásahov v SR za rok 2013 (OS ZZS SR, 2016): 

 RLP SR – 10,6±6,21 min 

 RZP SR – 11,85±7,14 min 

 MIJ SR – 13,6±9,53 min 

 VZZS SR – 22, 51±9,02 min 

 spolu 11, 37±6,83 min  
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Jednotné európske číslo tiesňového volania je 112 a číslo tiesňovej linky ZZS 155.  

 

 

Obrázok 1 Organizácia ZZS SR (OS ZZS SR, 2016) 

1.1 Postup pri poskytovaní prvej pomoci 

Pri poskytovaní prvej pomoci je potrebné si uvedomiť, že pri rôznych kurzoch poskytovania 

prvej pomoci je väčšina chorôb a úrazov len umelo simulovaných, no v reálnej situácia je to úplne 

inak. V prvom rade je potrebné byť pripravený zvládnuť rôzne neočakávané situácie a vedieť sa pri 

nich rozhodnúť čo najlepšie.  

Vždy by sa malo poskytnúť ošetrenie, ktoré je pre postihnutú osobu najvhodnejšie, pretože 

špecializovaná zdravotnícka záchranná služba môže prísť k postihnutému až za 10-15 min a mimo 

mesta až za 20 min (OS ZZS SR, 2016), pričom prvých 15 min rozhoduje o prežití postihnutého (za 

5 min asystolie a apnoe odumierajú mozgové bunky, za 10 min krvácania môže vzniknúť 

ireverzibilný šok vedúci k zlyhaniu orgánov; Monsieurs et al., 2015).  

 

Medzi hlavné priority záchranného reťazca patria tieto štyri body: 

1. Okamžité poskytnutie prvej pomoci pri život ohrozujúcich stavoch 

Vedieť zachovať pokoj, zhodnotiť situáciu a chrániť pred možným nebezpečenstvom 

postihnuté osoby, iných aj seba (napríklad zastaviť dopravu pri dopravných nehodách, preniesť 

postihnutého na bezpečné miesto, vypnúť elektrický prúd atď.), čo najpresnejšie zistiť podstatu 

úrazu alebo choroby postihnutej osoby - poskytnúť každému včasné a primerané ošetrenie. Ak ste 

sami, musíte najskôr poskytnúť prvú pomoc (ak je potrebné umelé dýchanie alebo 

kardiopulmonálna resuscitácia, najprv aspoň dve minúty resuscitujte, a až potom zavolajte pomoc 

a opäť resuscitujte). Postihnuté osoby rozdeľujeme do troch skupín (Dvořáček a Hrabovský, 1991): 

 postihnuté osoby v bezvedomí, resp. prudko krvácajúce osoby (urýchlene urobiť úkony 

potrebné k záchrane života a zavolať RZP) 
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 postihnuté osoby, ktoré sú bezprostredne ohrozené šokom – polytraumatizmus, združené 

poranenia, zlomeniny dlhých kostí, popáleniny a poleptania (urýchlene urobiť protišokové 

opatrenia a privolať RZP) 

 menej závažné stavy, ktoré si vyžadujú ošetrenie podľa druhu postihnutia (polohovanie 

postihnutého podľa stavu a druhu úrazu resp. ochorenia, obviazanie rán, znehybnenie 

končatín, ukľudňovanie postihnutého) 

 

2. Zavolanie záchrannej zdravotnej služby, resp. špecializovanej pomoci 

Podľa potreby je nutné vyhľadať lekársku pomoc, či kontaktovať ZZS pri predpoklade 

závažnej choroby alebo úrazu. U prvých dvoch skupín, ktoré sme uviedli vyššie je potrebné, aby 

sme privolali RZP čím skôr – tiesňové volanie.  

Zavolajte na telefónne číslo 155 resp. 112 alebo poproste, aby niekto z prítomných svedkov 

zavolal na toto číslo, kde stručne a jasne oznámi tieto údaje: 

 miesto nehody (názov ulice, orientačné body atď.) 

 druh a závažnosť náhlej situácie (dopravná nehoda, počet áut, zatarasená cesta, počet osôb) 

 počet postihnutých, pohlavie a približný vek (dispečing môže poslať jedno alebo viac 

sanitných vozidiel) 

 závažnosť postihnutia 

 poskytnutú prvú pomoc, pokiaľ sa poskytla 

 telefónne číslo (odkiaľ sa volalo) 

 ostatné informácie požadované dispečingom RZP (môžu vás napríklad požiadať, aby ste 

telefonicky nasmerovali RZP atď.) 

 

Vždy je potrebné zostať s postihnutou osobou, ktorá potrebuje lekársku pomoc, až do 

príchodu odbornej pomoci (napríklad ju upokojovať). Pri odovzdaní postihnutej osoby podať 

zdravotníkom správu o zásahu, zistených skutočnostiach a ak je potrebné, naďalej pomáhať.  

V niektorých prípadoch je potrebné zavolať hasičský záchranný zbor na tel. č. 150, 

napríklad pri potrebe technického zásahu (vyslobodenie postihnutého z automobilu pri autonehode, 

únik chemikálii a pod.), resp. zavolanie polície na tel. č. 158 (zaistenie nehody, podozrenie na 

cudzie zavinenie a pod.). 

 

3. Poskytnutie prvej pomoci a prevoz do nemocnice záchrannou zdravotnou službou 

 poskytnutie pomoci na mieste profesionálmi 

 liečba a starostlivosť počas transportu 

 transport do zdravotníckeho zariadenia 

 

4. Ošetrenie v zdravotníckom zariadení (napr. nemocnica) 
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1.2 Prvotné a druhotné vyšetrenie 

Po zhodnotení situácie a overení si, že záchrancovi nehrozí nebezpečenstvo, je potrebné 

zistiť,  čo sa stalo postihnutému  – vyšetrenie postihnutého. Takéto vyšetrenie môže slúžiť napríklad 

na zistenie stavu vedomia, dýchania, krvného obehu, poranenia zlomenín, rán a pod. Vyšetrenie 

postihnutej osoby vykonáva každý, kto príde k poranenej osobe, alebo k osobe s náhlym ochorením 

ako prvý. Vyšetrenie pozostáva z dvoch častí: 

 prvotné vyšetrenie a resuscitácia 

 druhotné vyšetrenie – anamnéza a vyšetrenie od hlavy po päty 

 

Prvotné vyšetrenie 

Počas približovania sa k postihnutej osobe môžete zistiť, či je v stave ohrozenia života, resp. 

či potrebuje okamžitú prvú pomoc. Poskytnutie prvej pomoci osobe, ktorá je v bezvedomí, by mala 

byť bez zbytočného vyčkávania (max. 30 s). Vždy je potrebné zistiť stav vedomia, dýchania, pulzu 

a vonkajšieho krvácania (bezvedomie, neprítomnosť dýchania, zastavenie masívneho krvácania 

a šok sú stavy bezprostredne ohrozujúce život). Ak  zistíte neprítomnosť, alebo nedostatočnosť 

jednej, či viacerých základných životných funkcií uvedených vyššie, okamžite začnite 

s kardiopulmonálnou resuscitáciou. Ak postihnutá osoba dýcha dostatočne spontánne, vyšetrite ju 

podrobnejšie. Treba mať však na pamäti, že prvoradé je ošetrenie smrteľných komplikácii. Ak je 

osoba mimo okamžitého nebezpečenstva, urobte druhé zhodnotenie.  

 

Prvotné vyšetrenie spočíva: 

Stav vedomia– vedomie môže byť narušené kvantitatívne (spavosť, kóma) alebo 

kvalitatívne (nereaguje adekvátne na vonkajšie podnety, dezorientácia miestom a časom). Ak 

postihnutá osoba nevie popísať zrozumiteľne postup ako sa úraz stal, treba predpokladať, že bola 

v bezvedomí (spätná strata pamäti) (Dobiáš, 2006; 2007; Dobiáš et al., 2012).  

Postihnutá osoba pri vedomí - ak je postihnutá osoba pri vedomí, odpovedá na otázky 

a reaguje na jemné potrasenie za ramená, či potľapkanie, ošetríme ju. Ak je to potrebné zavoláme 

ZZS.  

Postihnutá osoba v bezvedomí - bezvedomie je stav, ktorý svedčí o zlyhaní funkcie CNS. 

Najčastejšie príčiny, ktoré vyvolávajú bezvedomie sú alkohol, epilepsia, úraz, hypoglykémia, 

cievne mozgové príhody a otravy. Človeka v bezvedomí je zvyčajne možné rozpoznať tak, že 

bezvládne leží a nereaguje na oslovenie, dotyk, či iný podnet. Pokiaľ je pacient pri vedomí 

a odpovedá na otázky, tak predpokladáme, že dýcha a krvný obeh je funkčný. 

Ak je postihnutá osoba v bezvedomí, neodpovedá na otázky a nereaguje na jemné 

potrasenie, či potľapkanie, volajte o pomoc, uvoľnite dýchacie cesty a skontrolujte ukazovatele 

vitality - dychovú a pulzovú frekvenciu. Dýchacie cesty uvoľnite tak, že si kľaknete k hlave 

postihnutej osoby, jednu ruku položte na jej čelo a opatrne jej zakloňte hlavu. Ústa sa automaticky 

otvoria. Ak sa v ústach nachádza podozrivá prekážka, vyberte ju (napríklad zlomené zuby, zvyšky 

jedla atď.). Končeky prstov druhej ruky položte pod stred brady a zdvihnite ju. Skontrolujte, či 

postihnutá osoba dýcha – prítomnosť dýchania (nadklonením sa nad postihnutú osobu 

a priložením ucha k ústam postihnutej osoby – cítim, počujem, s pohľadom na hrudník - vidím). 

Pozor na záklon hlavy pri podozrení na poranenie krčnej chrbtice, ktoré môže byť reálne pri 

polytraumatizme, pri poranení nad úrovňou kľúčnej kosti, pri dopravných nehodách, pri páde 

z výšky (väčšej než je výška postihnutého), či pri skokoch do vody. Pri dychovej frekvencii si 
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všímajte, či je dýchanie pravidelné alebo nepravidelné, povrchové, hlučné, sťažené atď. Normálne 

dýchanie je pravidelné, hlboké bez vedľajších zvukov. Priemerné hodnoty u dospelého človeka sú 

12-20 úplných dychov za minútu, u detí 15-30 za minútu, u dojčiat 25-50 za minútu (Stelzer 

a Chytilová, 2007). Znaky dychovej nedostatočnosti môžu byť úzkosť, namáhavé dýchanie so 

zjavným úsilím, trhaná reč, chvejúce sa nozdry atď. Treba si dávať pozor najmä na lapavé dýchanie, 

ktoré môže pretrvávať i niekoľko minút po zástave obehu. Nepomýľte si ho s normálnym 

dýchaním. Ak máte pochybnosti, či postihnutý dýcha normálne, konajte tak, ako keby nedýchal.  

Prítomnosť krvného obehu – prítomnosť pulzu nezisťujú ani zdravotníci, ktorí s tým 

nemajú pravidelné skúsenosti. Sledujú sa len tzv. známky života – pohyby,  prehĺtanie a iné. Ak 

kontrolujete pulzovú frekvenciu, môžete registrovať, či je pulz slabý, alebo dobre hmatateľný, 

pravidelný, alebo nepravidelný. Normálny pulz je dobre hmatateľný, pravidelný. Hatala (2010) 

uvádza, že optimálne hodnoty pulzu sa pohybujú od 40 - 120 úderov za minútu. Akonáhle tieto 

hodnoty klesnú pod 40 alebo stúpnu nad 120, vyžaduje si to urgentné riešenie. 

Prítomnosť krvácania – veľké vonkajšie krvácanie je potrebné ošetriť prednostne 

(pohľadom na veľké tepny – krk, ramená, predlaktia, slabiny, stehná a predkolenia). Krvácanie, 

ktoré je skryté napríklad pod odevom, nahmatáte pri druhotnom vyšetrení.  

 

Ak zistíte neprítomnosť, alebo nedostatočnosť jednej, alebo viacerých základných životných 

funkcií uvedených vyššie, okamžite začnite s kardiopulmonálnou resuscitáciou. Ak postihnutá 

osoba dýcha dostatočne spontánne, vyšetrite ju podrobnejšie. Treba mať na pamäti, že ako prvoradé 

je „ošetrenie smrteľných komplikácii“. Ak je osoba mimo okamžitého nebezpečenstva, urobte 

druhotné vyšetrenie. 

  

Druhotné vyšetrenie 

Keď ste presvedčení, že osoba je mimo ohrozenia života, a keď ste ukončili prvotné 

vyšetrenie, začnite s druhotným, čo znamená, že je potrebné získať čo najviac informácií 

o postihnutom – anamnézu a vykonať telesné vyšetrenie, ktoré závisí od okolností. Druhotné 

vyšetrenie môže trvať 1-2 min. Anamnéza znamená popis toho, ako sa nehoda stala, aké vážne je 

poranenie, alebo začiatok a trvanie chorobného stavu. Pri odobratí anamnézy sa porozprávame, či 

už s postihnutou osobou, alebo so svedkami nehody. Pri získavaní  informácií sa zameráme najmä 

na: 

 mechanizmus a okolnosti úrazu, do akej miery bol príčinou bezvedomia úraz 

 zistenie, kedy bol postihnutý nájdený, a kedy bol naposledy pri vedomí 

 výskyt predmetov, ktoré môžu pomôcť zhodnotiť stav – lieky, inhalátory, autoinjektory, 

náramky atď. 

 zistenie zdravotného stavu postihnutej osoby, či užíva nejaké lieky, či nemával záchvaty 

kŕčov atď.  

 dôležitá je aj informácia o zamestnaní. 

 

Všetky tieto informácie je potrebné zaznamenať si na papier, ak papier nemáme, využijeme 

napríklad mobilný telefón, ktorý má v súčasnej dobe už skoro každý, a takto zaznamenané 

informácie odovzdáme pracovníkom ZZS. Vypracovanie takejto správy by malo zahŕňať (Lee et al., 

2003): 

 meno a adresu 

 popis nehody resp. anamnézu zdravotných problémov  
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 stručný popis každého poranenia 

 akékoľvek nezvyčajné správanie 

 čas a spôsob každého ošetrenia 

 stav úrovne reakcií (oči, reč a pohyb), kontrola pulzovej a dychovej frekvencie  

 

Z anamnézy sa zisťuje, aké má postihnutá osoba príznaky a následne sa začína s dôkladným 

telesným vyšetrením. Vždy začnite od hlavy po päty (Lee et al. 2003; Stelzer a Chytilová, 2007; 

Dobiáš, 2006; 2007; Dobiáš et al., 2012):  

 Vyšetrenie hlavy a krku – rukami dôkladne prejdeme celú hlavu, najmä vlasatú časť, či 

nekrváca, či sa na nej nenachádzajú nejaké opuchy, resp. priehlbiny, ktoré by mohli 

poukazovať na zlomeniny. Ak predpokladáme poranenie krku, hlavou buď vôbec nehýbeme, 

alebo len veľmi opatrne vo výnimočných prípadoch.   

 Vyšetrenie uší – pozrieme sa, či z ucha nevyteká krv, prípadne iná číra tekutina, resp. oboje. 

Výtoky môžu poukazovať na vnútrolebečné poranenia.  

 Vyšetrenie očí – všímame si, či sú obe otvorené, či nie sú bielka žlté, resp. či nemajú krvné 

výrony. Zistite veľkosť zreničiek, ktoré by mali byť rovnaké v obidvoch očiach. Vyskúšame 

aj reakciu na svetlo. Príčin chorobného rozdielu v jej šírke a v reakciách  môže byť veľa – 

ochorenie oka, mozgu alebo iné celkové ochorenia, intoxikácia drogami, pri otrave.  

 Vyšetrenie nosa – hľadáme podobné výtoky ako z ucha.  

 Vyšetrenie krku – všímame si, či nie sú nápadne rozšírené krčné žily, čo môže byť príčinou 

zlyhávania krvného obehu. Na krku hľadáme aj rôzne nepravidelnosti, opuch, či citlivosť. 

Potrebné je vždy uvoľnenie odevu okolo krku. Na krku sa môže nachádzať medicínsky 

medailónik, otvor na priedušnici.  

 Vyšetrenie hrudníka – hrudník sme prezreli už pri vyšetrovaní vitálnych ukazovateľov. Teraz 

je potrebné si všímať, či nie sú niekde viditeľné známky poranenia. Sledujeme, či sa hrudník 

dvíha súmerne a ďalšie jeho ukazovatele.  

 Vyšetrenie kľúčnych kostí a pliec – jemne prehmatáme tieto partie, aby sme mohli odhaliť ich 

prípadné deformity, nepravidelnosti, alebo ich citlivosť.  

 Vyšetrenie lakťa, zápästia a prstov – skontrolujeme ich pohyblivosť tak, že ak je postihnutá 

osoba pri vedomí, požiadame ju, aby vystrela ruku v každom kĺbe atď. V prípade, že je 

poškodená pohyblivosť, alebo ak sa stráca citlivosť v končatinách, nehýbeme s postihnutou 

osobou. Takéto príznaky poukazujú na možné poranenie chrbtice. Chrbticu môžeme vyšetriť 

tak, že jemne vsunieme ruku pod krížovú oblasť a prehmatáme miesta pozdĺž chrbtice. 

Zisťujeme opuchy a citlivosť. 

 Vyšetrenie oblasti brucha- na bruchu si všímame, či nie je nafúknuté, ako sa zúčastňuje pri 

dýchaní, či nie sú zjavné známky poranení (napr. krvácanie, modriny) 

 Vyšetrenie bedrovej časti – jemne prehmatáme bedrá a hľadáme prípadné znaky zlomeniny. 

Prezrieme odev, či nenájdeme znaky moču, stolice alebo krvácania.  

 Vyšetrenie dolných končatín – požiadame postihnutú osobu, aby postupne zdvihla obe 

končatiny. Pohneme jej kolenami a členkami. Hľadáme krvácanie, opuch, deformity, a pod. 

V neposlednom rade skontrolujeme pohyblivosť, citlivosť prstov, farbu kože (šedo-modré 

zafarbenie kože môže upozorniť na problémy s krvným obehom). 

 Vyšetrenie kože – všímame si farbu kože, či je červená, biela, modrastá až modrá, škvrnito 

modrá. Podľa rôznych zafarbení a teploty kože, môžeme zistiť možnú príčinu tohto stavu 
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(upozornenie na obehové zmeny). Príčinou červenej, horúcej a suchej kože môže byť 

napríklad prehriatie. Všímame si aj znaky na perách, ušiach a tvári.  

 

Ošetrenie 

Pri ošetrovaní postihnutej osoby je potrebné, aby sa cítila v bezpečí. Takéto pocity môžeme 

u postihnutej osoby vytvoriť tak, ak dodržíme nasledujúce body: 

 mať pod kontrolou seba, ale i situáciu, 

 vedieť komunikovať a konať pokojne, s rozvahou a zmysluplne. 

 

Získať si dôveru u dospelých je ľahšie ako u detí, pretože deti sú veľmi vnímavé a rýchlo 

vedia vycítiť neistotu. Dôveru si u postihnutej osoby môžeme získať: 

 vysvetľovaním čo budeme robiť, 

 odpovedaním na otázky pravdivo (ak odpoveď neviete, povedzte jej to), 

 upokojovaním postihnutej osoby,  

 nenechávame postihnutú osobu osamote, ak jej hrozí smrť, je vážne chorá, alebo zranená.  

 

Starostlivosť o seba pri poskytovaní prvej pomoci 

Určite sa nepokúšajte v riskantných situáciách podávať hrdinské výkony. Ak ste sami 

v nebezpečenstve, ohrozujete tým aj postihnutú osobu. Najprv je potrebné zhodnotiť situáciu, aby 

ste sa uistili, či je pre vás bezpečná, a až potom začnite ošetrovať postihnutú osobu. Pri ošetrení sa 

snažte o prevenciu prenosu infekcie. Je potrebné to mať na pamäti najmä pri ošetrení otvorených 

rán. Prenosu infekcie môžeme predísť tak, že si pred ošetrením postihnutej osoby umyjeme ruky 

mydlom. Podľa možností sa snažíme použiť jednorazové rukavice, rany a odreniny prekrývame 

náplasťou, nedotýkame sa rany, ak máme pri sebe vreckovku alebo plastovú masku, použijeme ju 

pri dýchaní z úst do úst atď. V prípade podozrenia, že ste boli počas ošetrenia vystavení infekcii, 

okamžite vyhľadajte zdravotnícke zariadenie. 

  


