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3 PROBLÉMY S RESPIRAČNÝM SYSTÉMOM 

3.1 Hypoxia 

Hypoxiu môžeme definovať ako nedostatok kyslíka v bunkách, tkanivách, orgánoch, či v 

celom organizme. Môže byť spôsobená viacerými príčinami od dusenia sa, až po otravy. Stav  je 

sprevádzaný rozličnými  príznakmi v závislosti od stupňa poškodenia z nedostatku kyslíka, 

v dôsledku čoho môže byť poškodená funkcia pľúc, alebo mozgu (zastavenie prívodu kyslíka do 

mozgu asi na 3 minúty = mozgové bunky začínajú odumierať). Ak sa hypoxia nelieči okamžite, 

môže byť smrteľná.  

Na nedostatku kyslíka v krvi sa môžu podieľať rôzne choroby alebo zranenia. Na stredne 

ťažkú až ťažkú hypoxiu môže organizmus reagovať napríklad zrýchleným a prehĺbeným dýchaním, 

ťažkosťami s rozprávaním, šedomodrým sfarbením pokožky, úzkosťou, nepokojom, bolesťami 

hlavy, napínaním a možným zvracaním. 

 

Medzi príčiny hypoxie patria stavy (Lee et al., 2003): 

 nedostatočné množstvo kyslíka vo vdychovanom vzduchu (dusenie sa dymom, 

vysokohorské prostredie atď.) 

 prekážka v dýchacích cestách (upchatie alebo opuch dýchacích ciest, obesenie, škrtenie, 

astma, anafylaktická reakcia, alebo šok atď.) 

 stavy ovplyvňujúce stenu hrudníka (zasypanie zemou, úrazy v oblasti hrudníka) 

 narušená funkcia pľúc (poranenia pľúc, infekcia v pľúcach atď.) 

 poškodenie mozgu alebo nervov, ktoré regulujú dýchanie (úrazy hlavy, cievna príhoda,  

otravy atď.) 

 porušené vychytávanie kyslíka tkanivami (otrava oxidom uhoľnatým) 

3.2 Obštrukcia dýchacích ciest cudzím telesom 

Vo väčšine prípadov je spájaná s prijímaním potravy a obvykle bývajú prítomní svedkovia. 

Napriek tomu, ak nie je poskytnutá náležitá pomoc, môže skončiť aj smrteľne (Fingerhut et al., 

1998). Vždy je potrebné správne zhodnotenie stavu postihnutej osoby, aby sme obštrukciu 

dýchacích ciest cudzím telesom nezamenili za srdcový, epileptický záchvat atď. Dusiaca sa osoba si 

väčšinou zviera rukami krk, aby naznačila, že sa dusí. Tento pohyb je známy ako núdzový signál pri 

dusení. Postihnutá osoba je vystrašená a zúfala.  

 

Cudzie teleso, ktoré sa zachytilo v dýchacích cestách môže viesť k ľahkej alebo ťažkej 

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

 pri ľahkej obštrukcii dýchacích ciest cudzím telesom postihnutá osoba je schopná rozprávať, 

môže prikývnuť, kašlať, dýchať. Ak postihnutá osoba prejavuje známky ľahkej obštrukcie 

dýchacích ciest, povzbudzujeme ju ku kašľu (zvýšenie tlaku v dýchacích cestách) 

 pri ťažkej obštrukcii  nie je postihnutá osoba schopná hovoriť, nemôže dýchať, má pokus 

o kašeľ atď. V taktom prípade môžeme použiť nasledovné postupy ako údery do chrbta, resp. 

vykonať brušnú a hrudnú kompresiu 
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Zhodnotenie stavu  

 ľahká obštrukcia - kašeľ, rozrušenie a ťažkosti pri rozprávaní 

 ťažká obštrukcia - neschopnosť rozprávať, dýchať alebo kašľať 

Cieľom poskytnutia prvej pomoci je odstrániť prekážku, resp. podľa potreby zariadiť 

okamžitý prevoz do nemocnice.  

 

Postup pri ťažkej obštrukcii dýchacích ciest – dospelých (obr.4; ECR, 2015): 

1. Postavte sa k osobe z boku a zozadu. Jednou rukou podoprite hrudník postihnutého 

a predkloňte ho dopredu tak, aby objekt, ktorý má byť vykašľaný, nezapadne späť do 

dýchacích ciest.  

2. Dlaňou ruky ho udrite 5 krát do chrbta medzi lopatky. Po každom údere skontrolujte, či sa 

obštrukcia dýchacích ciest zmierňuje.  

3. Pokiaľ niektorý z úderov obštrukciu odstráni, nie je potrebné aplikovať všetkých 5 úderov. 

 

Ak 5 úderov medzi lopatky nevedie k úspechu, použite Heimlichov manéver 

1. Postavte sa za postihnutú osobu a priložte obe ruky na hornú časť brucha. 

2. Nakloňte postihnutú osobu dopredu (mierny predklon). 

3. Zovrite ruku do päste a položte ju medzi pupok a hrudnú kosť postihnutého. 

4. Takto položenú ruku prichyťte druhou rukou a prudko udrite do brucha smerom hore – 

opakujte 5 krát. 

5. Ak obštrukcia pretrváva, pokračujte striedavo piatimi údermi medzi lopatky a piatimi 

brušnými údermi. 

 

 
Obrázok 4 Obštrukcia dýchacích ciest cudzím telesom  

(upravené podľa Monsieurs et al., 2015) 

 

U dospelých a detí starších ako 1 rok sú niekedy údery do chrbta efektívnejšie ako brušné 

údery. Treba mať na pamäti, že u menších detí je dusenie pomerene časté. Môže byť spôsobené 

potravou, či rôznymi malými predmetmi.  
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Postup pri ťažkej obštrukcii dýchacích ciest – detí (obr. 5; ECR 2015) 

Postup je rovnaký, ako u dospelých. Jediným rozdielom je, že u detí vykonávajte skôr 

hrudnú kompresiu . Ak nepomôže hrudná kompresia skúste brušnú. Jednu ruku zatnite v päsť 

s palcom do vnútra a položte ju do stredu medzi pupok a hrudnú kosť. Päsť uchopte druhou rukou 

a 5 krát prudko stláčajte k sebe. Keď sa prekážka uvoľní, skontrolujte ústnu dutinu.  

 

Postup pri ťažkej obštrukcii dýchacích ciest – dojča (obr. 5; ECR, 2015) 

Dojčatá sa najčastejšie dusia potravou alebo malým predmetom, ktorý si strčia do úst. Dojča 

sa rýchlo rozruší a potom je potrebné čo najrýchlejšie konať a odstrániť prekážku.  

1. Ak je dojča rozrušené, zoslabne, prestane dýchať alebo kašlať, položte ho tvárou dolu na 

svoje predlaktie tak, že hlava smeruje nadol. Podopierajte mu hlavu a hrudník. Vykonajte 5 

úderov dlaňou do chrbta. 

2. Skontrolujte ústnu dutinu, končekmi prstov odstráňte prípadnú prekážku. Ústnu dutinu 

nevytierajte prstami.  

3. Ak sa vám týmto spôsobom nepodarí odstrániť prekážku, pretočte dojča na chrbát a 5 krát 

mu stlačte hrudník. Dvoma prstami stlačte hrudnú kosť asi na jeden prst pod myslenou čiarou 

medzi bradavkami. 

4. Počas 3 sekúnd urobte 5 stlačení hrudníka. Cieľom je uvoľniť prekážku, preto po každom 

stlačení skontrolujte ústnu dutinu, a až potom urobte nasledujúce stlačenie. 

5. Ak sa vám nepodarí odstrániť prekážku, opakujte kroky 1-4 tri krát. Ak sa prekážka ani 

potom neuvoľnila, kontaktujte záchrannú službu. Pokračujte v pomoci až do príchodu 

zdravotníkov, alebo až kým dojča neupadne do bezvedomia. 

 

 
Obrázok 5 Obštrukcia dýchacích ciest cudzím telesom  

(upravené podľa Monsieurs et al., 2015) 
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3.3 Vdychovanie dymu 

Pri vdychovaní dymu sa znižuje hladina kyslíka v tkanivách, čo môže mať až smrteľné 

následky, preto si takýto stav vyžaduje okamžitú prvú pomoc. Treba mať na pamäti, že pri horení 

plastov, či penových výplní, dym obsahuje toxické látky. Napríklad, vdychovanie oxidu uhoľnatého 

(dym, výfukové plyny atď.), môže mať za následky až smrť, pretože bezprostredne pôsobí na 

červené krvinky a bráni prenosu kyslíka do tkanív.  

 

Prejavy vdýchnutia niektorých plynov (Lee et al., 2003): 

1. Oxid uhoľnatý (výfukové plyny, dym z požiarov, dym z komína, unikanie dymu z kachlí 

atď.). Pri dlhšom pôsobení, ale nízkej hladine, sa oxid uhoľnatý prejavuje u človeka bolesťou 

hlavy, zmätenosťou, agresivitou, napínaním na vracanie. Pri krátkom pôsobení, ale vysokej 

koncentrácii, sa môžu prejavovať zmeny vo farbe pokožky (šedomodrá, červená), problémy s 

dýchaním, poruchy vedomia, ba až bezvedomie. 

2. Dym (požiare – toxické splodiny). U človeka sa môže dym prejaviť rýchlym, hlučným 

a sťaženým dýchaním, kašľom a dýchavičnosťou, pálením v nose alebo v ústach, sadzami 

okolo úst alebo nosa, až bezvedomím. 

3. Oxid uhličitý (uhoľné bane, šachty, studne, pivnice, hlboké uzavreté priestory). Pri 

vdychovaní tohto plynu môže mať človek pocit dusenia, bolesti hlavy, zmätenosť až 

bezvedomie. 

4. Rozpúšťadlá a palivá. Prejavujú sa najmä bolesťou hlavy a vracaním, poruchami vedomia. 

 

Cieľom poskytnutia prvej pomoci je obnovenie dýchania, zabezpečenie okamžitej lekárskej 

pomoci a privolanie rýchlej záchrannej služby - podľa potreby. 

 

Postup 

1. Zavolajte zdravotnú záchrannú službu na tel. čísle 155 resp. 112 a žiadajte aj hasičov. Ak na 

postihnutej osobe horí odev, snažte sa plamene uhasiť. Zabaľte postihnutú osobu do pevnej 

látky a kotúľajte ju po zemi. Ak máte k dispozícii vodu, alebo inú nehorľavú tekutinu, uložte 

postihnutú osobu horiacou stranou hore a oblejte ju. 

2. V prípade potreby rýchlo opustite miesto, kde je dym a pomôžte postihnutému na čerstvý 

vzduch.  

3. Podoprite postihnutého (sed, resp. polosed) a povedzte mu, aby dýchal pokojne. Ošetrite 

bežné popáleniny alebo iné poranenia. 

4. Ostaňte s postihnutým, kým príde pomoc. Sledujte a zaznamenávajte znaky života (pulz, 

dýchanie, stav vedomia). 
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3.4 Astma 

Astma je záchvatovo sa vyskytujúca, spravidla intenzívna dychová nedostatočnosť 

(dýchavičnosť), ktorá môže mať rôzne príčiny. Najčastejšie sa pod týmto pojmom rozumie 

priedušková astma, zriedkavejšie srdcová astma.  

Faktory vyvolávajúce astmatické záchvaty (Osacká, Bóriková a Ferencová, 2012): 

 alergia 

 chlad 

 lieky 

 cigaretový dym a iné 

 

V niektorých prípadoch sa nemusí príčina záchvatu vôbec zistiť. Astmatici si vedia väčšinou 

už pri prvých záchvatoch poradiť sami použitím inhalátora. Inhalátor modrej farby je uspôsobený 

tak, že sa naň dá nasunúť rozprašovač alebo balónik, ktorý pacientovi uľahčuje vdychovanie 

liečivej látky. Hnedý alebo biely inhalátor slúži ako prevencia voči záchvatom alebo na pravidelnú 

liečbu. Tieto inhalátory nie sú vhodné počas astmatického záchvatu, pretože liečba nimi 

nepostačuje. 

 

Zhodnotenie stavu – sťažené dýchanie s predĺženým výdychom, pískanie v hrudníku pri 

výdychu, znaky hypoxie, kašeľ a iné.  

Cieľom poskytnutia prvej pomoci je zmierniť sťažené dýchanie a podľa potreby vyhľadať 

lekársku pomoc.  

 

Postup 

1. Upokojujte postihnutú osobu a podajte jej inhalátor s rozprašovačom. Astmatický záchvat do 

niekoľkých minút ustúpi. Požiadajte osobu, aby dýchala pomaly a hlboko.  

2. Uložte postihnutého do polohy, ktorá je pre neho najpohodlnejšia (sed, nie je vhodné aby 

ležal).  

3. Záchvaty strednej intenzity ustúpia do 3 minút (ak sa tak nestane skúste ešte jednu dávku 

z toho istého inhalátora). 

 

V prípade, že ide o prvý záchvat, závažný záchvat alebo ak sa ani po 5 minútach  po použití 

inhalátora stav nezlepší, zavolajte zdravotnú záchrannú službu na tel. čísle 155 resp. 112. Pomôžte 

osobe inhalovať každých 5-10 minút. Sledujte a zaznamenávajte znaky života (Osacká, Bóriková 

a Ferencová, 2012).  

3.5 Hyperventilácia 

Pri hyperventilácii dochádza k vzrastu pľúcnej ventilácie prehĺbením dýchania alebo 

zvýšením dychovej frekvencie. Hyperventilácia spôsobuje abnormálnu stratu oxidu uhličitého 

z krvi a vedie ku zmenám chemických pomerov v krvi.  

 

Zhodnotenie stavu – neprirodzene rýchle a hlboké dýchanie, závraty alebo mdloby, kŕče 

dolných a horných končatín. 
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Cieľom poskytnutia prvej pomoci je odviesť postihnutú osobu preč z miesta udalosti, ktorá 

ju rozrušila, upokojovať postihnutú osobu a snažiť sa ju utíšiť. 

 

Postup 

1. Pri rozhovore s postihnutou osobou vystupujte pokojne. 

2. Ak je to možné, odveďte postihnutú osobu na tiché miesto, aby znovu získala kontrolu nad 

dýchaním. Požiadajte okolostojacich, aby sa vzdialili.  

3. Ak postihnutá osoba nie je schopná kontrolovať svoje dýchanie, požiadajte ju, aby pomaly 

dýchala do papierového vrecka (10 krát potom 15 sekúnd bez vrecka). Postup opakujeme, 

kým postihnutá osoba prestane úsilne dýchať (Lee et al., 2003).  

3.6 Poranenie hrudníka 

Poranenia hrudníka sú príčinou približne 20% úmrtí v súvislosti  s úrazom, a sú druhou 

najčastejšou príčinou úmrtí (po kraniocerebrálnych poraneniach) na mieste úrazu. V súvislosti 

s poranením hrudníka sú najvýznamnejšie život ohrozujúce ventilačné (penumotorax, hemotorax) 

a hemodynamické (napr. poranenie veľkých ciev hrudníka) komplikácie. Tieto musia byť včas 

identifikované a adekvátne liečené. Napríklad pri prieniku ostrého predmetu (nôž) cez stenu 

hrudníka môže vzniknúť závažné vnútorné poškodenie v hrudníku a hornej časti brucha. Pľúca 

môžu byť poranené priamo alebo nepriamo z rán, ktoré vznikajú porušením dvojitej vrstvy 

pohrudnice obaľujúcej obe polovice pľúc. Vzduch sa dostane medzi vrstvy a vytvára tlak na pľúca, 

ktoré zmenšia svoj objem a sú vyradené z respirácie. Tento stav nazývame pneumotorax (Westaby 

1997; Herzig a Biffl, 2000; Asensio et al., 2000;. Higgins a Mailoux, 2009) 

 

Zhodnotenie stavu- sťažené a bolestivé dýchanie, ktoré môže byť aj rýchle, plytké 

a nepravidelné; znaky hypoxie; praskanie pod kožou v oblasti rany, vybublávanie krvi z rany a iné. 

Cieľom poskytnutia prvej pomoci je zalepiť ranu a udržiavať dýchanie, minimalizovať šok, 

zariadiť okamžitý prevoz do nemocnice.  

 

Postup 

1. Ak je to možné, použite jednorazové rukavice. Požiadajte osobu, aby si dlaňou si prikryla 

ranu a ľahla na poranenú stranu.  

2. Na ranu a jej okolie priložte sterilný krycí obväz alebo čistú látku, ktorá sa nestrapká. 

Prekryte plastovým vreckom, celofánom alebo kuchynskou fóliou. Z troch strán pevne 

prelepte náplasťou, alebo hrudník obviažte, aby ste upevnili krytie rany.  

3. Zavolajte záchrannú zdravotnú službu na tel. čísle 155 resp. 112. Kým čakáte na pomoc, 

udržiavajte postihnutého pri vedomí. 

4. Ostaňte s postihnutou osobou do príchodu pomoci. Sledujte znaky života (ECR, 2015). 

  


