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10 AKÚTNE INTOXIKÁCIE 

Akútna otrava je náhle vzniknutý stav, ktorý je vyvolaný jedovatou látkou, ktorá po vniknutí 

do organizmu  môže spôsobiť poškodenie orgánov resp. smrť. Jedovaté látky môžu byť prehltnuté, 

vdýchnuté, vstrebané kožou, vstreknuté do oka alebo vpichnuté injekciou. Znaky a príznaky otravy 

sa líšia od druhu otravy a môžu sa prejaviť aj do niekoľko dní. Jedovatými látkami môžu byť 

napríklad rôzne chemikálie alebo liečivá. Niektoré jedovaté látky sa môžu nachádzať voľne 

v prírode – rastliny, jedovaté živočíchy atď. Najčastejšou otravou sú však otravy spôsobené  

potravinami, ktoré sú kontaminované baktériami. 

 

Intoxikácia môže byť: 

1. náhla alebo chronická (dlhodobé vystavenie nízkym koncentráciám jedovatých látok) 

2. neúmyselná (náhodná) alebo úmyselná.  

10.1 Prehltnutie jedovatej látky 

Pri prehltnutí jedovatej látky, môže látka pôsobiť na tráviacu sústavu, resp. ak prenikne do 

krvného obehu, môže poškodiť aj iné orgány v tele. Veľmi nebezpečné sú napr. čistiace prostriedky, 

ktoré majú  po prehltnutí leptavý účinok, rôzne druhy liekov a drog, huby a iné. 

 

Zhodnotenie stavu – vracanie, poruchy vedomia, pocit pálenia, bolesť brucha, prázdne 

nádoby v blízkosti. 

Cieľom poskytnutia prvej pomoci je udržiavať voľné dýchacie cesty, krvný obeh, určiť 

jedovatú látku a zariadiť prevoz do zdravotníckeho zariadenia.  

 

Postup 

1. Ak je postihnutá osoba pri vedomí, upokojujte ju a zistite, akú látku prehltla.  

2. Zariaďte prevoz do zdravotníckeho zariadenia.  

Ak prišlo napr. k poleptaniu pier, dajte postihnutému piť po dúškoch studenú vodu do 

príchodu záchranárov. Nikdy nevyvolávajte vracanie. Ak postihnutá osoba upadne do bezvedomia, 

uvoľnite dýchacie cesty, skontrolujte dýchanie a buďte pripravený vykonať KPR. V niektorých 

prípadoch je možné podať pacientovi živočíšne uhlie (viaže jed a udržuje ho v tráviacom trakte), 

nepohlcuje však všetky látky. Kyseliny, zásady, draslík, alkohol metanol, petrolej a kyanid 

vyžadujú odlišné ošetrenie (ECR, 2015). 

10.2 Otrava alkoholom 

Alkohol má upokojujúci účinok, t.j. znižuje aktivitu nervovej sústavy, najmä mozgu. 

Ovplyvňuje koordináciu človeka, jeho videnie, ale i hodnotenie. Požitím veľkého množstva 

alkoholu môže nastať smrť ochrnutím dýchacieho centra v mozgu. Alkohol patrí medzi najviac 

užívané a zneužívané drogy na celom svete (samovraždy, smrteľné nehody atď.).  
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Zhodnotenie stavu – silný zápach alkoholu, prázdne fľaše, poruchy vedomia, začervenaná 

tvár, plný dobre hmatateľný pulz, bezvedomie. Neskoršie štádiá – suchá a opuchnutá tvár,  plytké 

dýchanie, slabý, zrýchlený pulz, rozšírené zreničky.  

Cieľom poskytnutia prvej pomoci je udržiavať voľné dýchacie cesty, zhodnotiť iné nálezy, 

a v prípade potreby zariadiť prevoz do zdravotníckeho zariadenia.  

 

Postup 

1. Zistite, či postihnutý nemá nejaké poranenia, resp. iné zdravotné problémy.  

2. Ak postihnutá osoba leží na zemi a je v bezvedomí, uložte ju do stabilizovanej polohy. Pred 

akýmkoľvek pohybom sa uistite, že postihnutý dýcha a nemá poranenú chrbticu. Sledujte 

znaky života. Zariaďte prevoz do zdravotníckeho zariadenia. 

3. Ak je postihnutá osoba pri vedomí, zistite, či nemá nejaké iné zdravotné problémy. 

Prikryte postihnutého kabátom, alebo dekou, aby ste ho  chránili pred chladom. Pokiaľ bude 

postihnutý agresívny, vzdiaľte sa na bezpečnú vzdialenosť a zavolajte políciu. Sledujte znaky 

života. V prípade potreby zariaďte prevoz do zdravotníckeho zariadenia. Nikdy sa 

nepokúšajte vyvolať vracanie (Lee et al., 2003). 

10.3 Otrava drogami 

Droga je akákoľvek látka, ktorá ovplyvní naše myslenie alebo cítenie. Väčšinou sa delia na 

mäkké a tvrdé, pričom do mäkkých patria marihuana, hašiš, tabak a alkohol, hoci alkohol sa 

účinkami môže radiť až do tvrdých. Tvrdé sú najmä heroín, LSD, amfetamíny, pervitín, 

rozpúšťadlá, kokaín a veľa iných. 

 

Rozdelenie drog podľa Minařík, 2016: 

 Stimulanty a halucinogény – anfetamín (vrátane extázy) a LSD (prehltnutie), kokaín 

(inhalácia). Zhodnotenie stavu – podráždenosť, hyperaktívne správanie, potenie, trasenie rúk, 

halucinácie atď. 

 Narkotiká – morfín, heroín (bežne injekcia). Zhodnotenie stavu – zúžené zreničky, 

spomalenosť a zmätenosť, stopy po vpichoch atď. 

 Rozpúšťadlá – lepidlá, ľahké palivá (inhalácia). Zhodnotenie stavu – napínanie na vracanie, 

bolesti hlavy, halucinácie, možné bezvedomie atď.  

 Antidepresíva a tranquilizéry – barbituráty a benzodiazepany (prehltnutie), marihuana. 

Zhodnotenie stavu – letargia a ospalosť, plytké dýchanie, slabý a nepravidelný pulz atď. 

 

Cieľom poskytnutia prvej pomoci je udržiavať voľné dýchacie cesty a zariadiť prevoz do 

zdravotníckeho zariadenia. 

 

Postup 

1. Ak je postihnutá osoba pri vedomí, uložte ju do pohodlnej polohy. Upokojujte  a spýtajte sa 

jej, čo užila.  

2. Zavolajte záchrannú službu. Pokiaľ príde, sledujte znaky života. Do príchodu záchrannej 

služby, pohľadajte dôkazy – prázdne nádobky, injekčné striekačky atď. 
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3. Ak je postihnutá osoba v bezvedomí, uvoľnite dýchacie cesty a skontrolujte dýchanie. Buďte 

pripravený vykonať KPR. Ak postihnutý dýcha spontánne, uložte ho do stabilizovanej 

polohy na boku. Zavolajte záchrannú službu a sledujte znaky života. Nikdy sa nepokúšajte 

vyvolať vracanie. 

10.4 Otrava potravinami 

Otrava z jedla väčšinou nie je závažný stav a najneskôr do dvoch dní sama prejde.  

V prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc, poprípade zavolajte záchrannú zdravotnú službu na 

čísle 155 resp. 112 pokiaľ príznaky pretrvávajú dlhšie ako dva dni, alebo postihnutým je malé dieťa, 

starý človek, postihnutý je dehydrovaný (známky šoku), v stolici sa objaví krv, resp. by sa mohlo 

jednať o otravu botulotoxínom. Otrava potravinami je spôsobená toxínmi baktérii, ktoré sa mali 

možnosť v potrave dostatočne rozmnožiť.  Často je  však spôsobená aj  nedostatočnou hygienou 

počas prípravy jedla, nevhodným skladovaním alebo ohrievaním.  

 

Najčastejšie otravy potravinami (Jelen, 2009): 

Stafylokoková otrava- môže ochorieť len jeden človek z viacerých, ktorí jedli tú istú stravu. 

Príznaky – po 2-6 hodinách po požití potravy sa vyskytne náhle a početné vracanie a hnačky, 

bolesti brucha.  Príznaky odznievajú po 12 hodinách. Nebezpečné pre starých ľudí a malé deti – 

dehydratácia. 

Otrava hubami – nejedlé huby, ale i jedlé (zle skladované), môžu vyvolať príznaky za 6-12 

hodín po konzumácii takmer u všetkých, ktorí konzumovali tie isté huby. Prejavy smrteľne 

jedovatej muchotrávky zelenej vyvolá príznaky až za 12 a viac hodín -  vracanie, bolesti brucha,  či 

hlavy a slabosť. Pri liečbe pomáha analýza zvyškov húb, resp. zo zvratkov. 

Otrava botulotoxínom – príznaky môžu byť až za niekoľko hodín po konzumácii potravy, 

napríklad z nafúknutej konzervy – dvojité a neostré videnie a  neskôr môže vzniknúť až zastavenie 

dýchania z paralýzy svalov.  

  


