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11 INÉ ZDRAVOTNÉ PROBLÉMY 

11.1 Alergie 

Alergia je prehnaná, neprimeraná reakcia imunitného systému organizmu na látky, s ktorými 

sa bežne stretávame – potrava, chemikálie, lieky, peľ atď. Spektrum prejavov alergických reakcií je 

veľmi široké, od nádchy, až po anafylaktický šok, ktorý môže skončiť aj smrťou. Za normálnych 

okolností nás imunitný systém chráni pred rôznymi infekciami, ale v tomto prípade zareaguje na 

nevinnú látku ako na nepriateľa a spustí alergické reakcie.  

 

Alergie sa môžu prejavovať ako (Bergendiová, 2014): 

 zdurenie nosnej sliznice (alergická nádcha) 

 začervenanie a svrbenie očí (alergický zápal spojiviek) 

 zúženie priedušnice, priedušiek, dychová nedostatočnosť, astmatický záchvat 

 ekzém, vyrážka (žihľavka) a iné kožné reakcie 

 bolesti brucha, vracanie a hnačka 

Zhodnotenie stavu – v závislosti od alergénu a stavu osoby. Napr. červené, svrbiace vyrážky 

alebo fľaky na podráždenej koži, pískanie alebo sťažené dýchanie, bolesti brucha, vracanie 

a hnačka. 

Cieľom poskytnutia prvej pomoci je zhodnotenie závažnosti alergickej reakcie, liečenie 

príznakov alergie a v prípade potreby zariadiť prevoz do zdravotníckeho zariadenia. 

 

Postup 

1. Opýtajte sa postihnutej osoby, či netrpí nejakou alergiou, a či nemá vlastné lieky na alergiu. 

2. Ak je to potrebné, zariaďte alebo odporučte postihnutému, aby navštívil zdravotnícke 

zariadenie (Bergendiová, 2014). 

11.2 Epilepsia 

Epilepsia (tzv. veľký záchvat), je hneď po alkoholickej intoxikácii, najčastejšou príčinou 

bezvedomia. Približne každý desiaty pacient RZP, RLP vo veľkých mestách, je ošetrený po 

epileptickom záchvate (Dobiáš, 2006; 2007; Dobiáš et al., 2012). Na Slovensku žije približne asi 

60 000 epileptikov, každoročne pribudne približne 2500 – 3000 nových pacientov. Epilepsia 

postihuje mužov 1- až 2,5-krát častejšie ako ženy. Deti trpia epilepsiou 4-krát častejšie ako dospelí. 

Asi u 60% detských pacientov však epilepsia počas dospievania spontánne vymizne a môžeme ich 

považovať za vyliečených. Výskyt epilepsie v dospelosti sa zvyšuje najmä po 60. roku veku. Treba 

si uvedomiť, že epilepsia je ochorenie, kým epileptický záchvat je príznak. Ten môžu spôsobiť aj 

iné príčiny ako epilepsia (Liek, 2011). 

Epilepsiu môžeme charakterizovať ako nepravidelnú a abnormálnu elektrickú aktivitu 

v mozgu, spojenú s kŕčmi a bezvedomím. Môže vzniknúť po niektorých úrazoch hlavy, môže 

sprevádzať ochorenie, ako napr. cukrovka, alkoholizmus, drogové návyky a iné. Často sa však ani 

podrobným vyšetrením nezistí príčina tohto ochorenia.  

 

Zhodnotenie stavu – celkové príznaky – náhle bezvedomie, stuhnutosť , chrbát prehnutý do 

oblúka, kŕčovité pohyby.   
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Priebeh záchvatu (Dobiáš, 2006; 2007; Dobiáš et al., 2012): 

 Tesne pred záchvatom osoba pociťuje varovné príznaky – auru, ako sú napr. zvláštne celkové 

pocity – akustický, čuchový a chuťový. 

 Postihnutý s výkrikom upadne do bezvedomia. 

 Svaly stuhnú a chrbát sa prehne do oblúka. Kŕče netrvajú dlhšie ako 3-5 min. 

 Zrýchlené, úsilné a chrčivé dýchanie s modravým sfarbením pier, s tvorbou peny na ústach. 

Okolo úst sa môžu objaviť aj sliny, ktoré môžu byť skrvavené, ak si osoba pohryzie pery 

alebo jazyk. V niektorých prípadoch môže nastať samovoľný odchod stolice a moču.  

 Po skončení kŕčov sa postihnutý začne pomaly preberať z bezvedomia do stavu zmätenosti. 

Čiastočné zotavenie je už po 1-2 min a úplné zotavenie nastáva do 30-60 min.  

 

Cieľom poskytnutia prvej pomoci je chránenie osoby pred zranením a aj po nadobudnutí 

vedomia sa postarať o postihnutého, a v prípade potreby zariadiť prevoz do zdravotníckeho 

zariadenia.  

 

Postup 

1. Ak má postihnutá osoba tendenciu odpadnúť, pokúste sa  zabrániť nekontrolovanému pádu 

na zem.  

2. Chráňte postihnutého pred ďalším poranením, napr. poranenie o ostré a tvrdé predmety. 

Nedávajte postihnutému nič do úst, nesnažte sa otvoriť ústa a nevyťahujte jazyk.  

3. Zaznamenávajte čas, od kedy začal záchvat trvať a po jeho ukončenie 

4. Ak si to vyžaduje stav, uvoľnite dýchacie cesty a vykonajte dýchanie z úst do úst s vonkajšou 

masážou srdca. 

5. Ak osoba dýcha, ale je v bezvedomí, uložte ju do stabilizovanej polohy na boku. 

Zaznamenávajte znaky života. 

6. Podľa potreby zariaďte prevoz do zdravotníckeho zariadenia.  

 

Kedy privolať špecializovanú zdravotnícku pomoc? 

 Ak kŕče trvajú dlhšie ako 5 min. 

 Ak nastal druhý záchvat  kŕčov a stav bezvedomia v priebehu 30 min po prvom. 

 Ak sa postihnutá osoba pri páde poranila. 

11.3 Febrilné kŕče 

Vyskytujú sa u rôznych detí pri rôznej telesnej teplote, pričom sa v niektorých prípadoch 

môžu u toho istého dieťaťa vyskytnúť aj pri nižšej teplote, hoci sa pri vyššej v minulosti neprejavili. 

Febrilné kŕče sa vyskytujú pri teplote nad 38 stupňov Celzia u detí od 6 mesiacov do 5 rokov, 

pričom maximálny výskyt je pozorovaný v období od 14-18 mesiacov. Postihujú približne 3-4% 

detskej populácie, pričom častejšie chlapcov ako dievčatá. U dojčiat a detí sa vyskytujú kŕčové 

stavy tiež pri epilepsii. Hoci kŕčové stavy vyzerajú hrozivo, málokedy sú nebezpečné, ak sa pri nich 

postupuje správne (Vanovčanová, 2013).  

 

Zhodnotenie stavu – bežné znaky ako pri horúčke (vysoká teplota, začervenanie tváre, 

potenie), škúlenie a prevracanie očí, zášklby svalov na tvári a končatinách, zadržiavanie dychu, 

niekedy strata vedomia.  
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Cieľom poskytnutia prvej pomoci je ochrániť dieťa pred zranením, ochladiť dieťa, upokojiť 

rodičov, a v prípade potreby zariadiť prevoz do zdravotníckeho zariadenia. 

 

Postup 

1. Odstráňte z blízkosti dieťaťa nebezpečné predmety. Položte dieťa na chrbát, zabezpečte mu 

čerstvý vzduch.  

2. Vyzlečte dieťa a omývajte ho vlažnou vodou (hlava, hrudník, a brucho). 

3. Po skončení kŕčov udržiavajte voľné dýchacie cesty a podľa potreby uložte dieťa do 

stabilizovanej polohy. 

4. Zavolajte záchrannú zdravotnú službu na tel. čísle 155 resp. 112. 

5. Upokojujte dieťa a rodičov. Do príchodu záchranárov pravidelne sledujte znaky života.  

11.4 Cukrovka (diabetes mellitus) 

Z 95% prípadov je toto ochorenie spôsobené nedostatkom inzulínu, ktorý reguluje hladinu 

cukru v krvi. Inzulín je hormón produkovaný pankreasom, ktorý pomáha organizmu využiť energiu 

z potravy. 

 

Typy cukrovky (Stelzer a Chytilová, 2007): 

I. (juvenilní, závislí na inzulíne) – je potrebné podať inzulín k prenosu cukru z krvi do buniek. 

Pri nedodaní inzulínu (injekčne) človek môže vážne ochorieť a bez ošetrenie môže nastať až 

smrť. 

II. (senilní, nezávislí na inzulíne) – ľudia s týmto typom cukrovky majú tendenciu k obezite. Nie 

sú závislí na prijímaní inzulínu (injekčne), ale pri zníženom množstve inzulínu sa zvyšuje ich 

hladina cukru v krvi. V tomto prípade môže prísť k dehydratácii, pretože glukóza na seba 

viaže tekutinu.  

 

Ľudský organizmus neustále vyrovnáva množstvo cukru a inzulínu. Príliš veľa inzulínu 

a nedostatok cukru vedie k zníženiu hladiny cukru v krvi – hypoglykémia (inzulínový šok). Naopak 

príliš veľa cukru a nedostatok inzulínu spôsobuje vysoké hladiny cukru v krvi – hyperglykémia. 
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Tabuľka 2 Porovnanie hyperglykémie a hypoglykémie (upravené  

         podľa Stelzer a Chytilová, 2007) 

Určenie Hyperglykémia Hypoglykémia 

Anamnéza 

stravovacie 

návyky 

nadmerné 

jedenie 

málo jedla alebo 

žiadne 

množstvo 

používaného 

inzulínu 

v pomere k 

požitej potrave 

nedostatočné 

príliš veľa na 

množstvo požitej 

potravy 

rýchlosť 

nástupu 

prejavov 

postupne rýchly 

Príznaky 

smäd prítomný neprítomný 

hlad neprítomný prítomný 

vracanie časté zriedkavé 

močenie nadmerné normálne 

Znaky 

pach dychu sladký, ovocný normálne 

dýchanie zrýchlené normálne 

pulz rýchly a slabý rýchly a silný 

koža teplá a suchá 
bledá a chladná, 

spotená 

kŕče nie často často 

úroveň 

stavu 

vedomia 

malátnosť rýchla strata vedomia 

 

Cieľom poskytnutia prvej pomoci pri hyperglykémii je zariadiť okamžitý prevoz do 

zdravotníckeho zariadenia. 

 

Postup 

1. Zistite stav vedomia, dýchania a pulzu u postihnutej osoby. 

2. Zariaďte prevoz do zdravotníckeho zariadenia. Ak je osoba v bezvedomí, uložte ju do 

stabilizovanej polohy. 

3. Pravidelne sledujte a zaznamenávajte znaky života až do príchodu zdravotnej služby (Stelzer 

a Chytilová, 2007).  

 

Cieľom poskytnutia prvej pomoci pri hypoglykémii, je čo najrýchlejšie zvýšiť hladinu cukru 

v krvi. V prípade potreby zariadiť prevoz do zdravotníckeho zariadenia.  

 

Postup 

1. Zistite stav vedomia, dýchania a pulzu u postihnutej osoby. 

2. Ak je postihnutá osoba pri vedomí, pomôžte jej sadnúť si alebo ľahnúť. Podajte jej čím skôr 

potravinu s cukrom (sirup, čokoládu atď.). Ak sa postihnutá osoba začne zotavovať a bude sa 

cítiť dobre, odporučte jej, aby navštívila lekára, aj keď sa úplne zotaví.  

3. Ak je postihnutá osoba v bezvedomí, uložte ju do stabilizovanej polohy.  

  



62 

 

4. Zariaďte prevoz do zdravotníckeho zariadenia. 

5. Do príchodu zdravotníkov pravidelne sledujte znaky života – úroveň reakcií, dýchanie a pulz 

(Stelzer a Chytilová, 2007).  

  


