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6 PORANENIA KOSTÍ, KĹBOV A SVALOV 

Poranenia pohybového systému (kostí, kĺbov, väzov, mäkkých tkanív a svalov) sú veľmi 

časté.  

Zlomenina (fraktúra) 

Zlomenina je čiastočné alebo úplné porušenie celistvosti kosti - prasknutím alebo 

rozlomením. Zlomeniny vznikajú pôsobením priamej alebo nepriamej sily. Pri pôsobení priamej 

sily sa kosť zlomí v mieste, v ktorom pôsobí veľká sila – napr. priamy náraz auta. Zlomeniny 

vzniknuté nepriamou silou môžu vzniknúť aj pôsobením otáčavej alebo páčivej sily.  Medzi 

najčastejšie zlomeniny patria: zlomeniny zápästia, predlaktia, ramena, členku a stehennej kosti 

(kŕčok). 

 

Zlomeniny rozdeľujeme na (Dobiáš, 2006; 2007; Dobiáš et al., 2012): 

 otvorené – porušená koža v okolí zlomeniny, postihnutá osoba môže krvácať alebo upadnúť 

do šoku 

 zatvorené – povrch kože je neporušený, alebo konce kosti môžu poškodiť okolité tkanivo 

a cievy, riziko vnútorného krvácania 

 s posunutím úlomkov 

 bez  posunutia úlomkov 

 diafyzárne – v strede dlhej kosti 

 intraartikulárne – v kĺbovom puzdre (často zanecháva trvalé následky) 

 

Zhodnotenie stavu – silná bolesť, ktorá sa zväčšuje aj miernym pohybom, deformity, opuch 

a krvná podliatina nad zlomeným miestom, zmena tvaru (skrátenie, zohnutie alebo skrútenie 

končatiny), praskanie kostných úlomkov. Pri otvorených zlomeninách je porušená koža, rana krváca 

a môžu z nej vychádzať úlomky. 

Deformácia kosti nemusí byť viditeľná, ani opuch nie je vždy prítomný ihneď po úraze, 

a preto jeho neprítomnosť zlomeninu nevylučuje. Ak máte pri druhotnom vyšetrení pochybnosť 

o zlomenej končatine, porovnajte ju s druhou. Vo všeobecnosti platí, že rozlíšiť zlomeninu od 

podvrtnutia bez rtg snímku v zdravotníckom zariadení je pomerne ťažké.  

 

Zatvorená zlomenina 

Cieľom poskytnutia prvej pomoci je zabrániť pohybu postihnutou časťou - imobilizácia 

a zariadiť prevoz do zdravotníckeho zariadenia.  

 

Postup 

1. Povedzte postihnutému, aby sa nehýbal (úplný pokoj). Imobilizujte postihnutú končatinu 

o zdravú a presvedčte sa, či uzol je uviazaný na neporanenej strane. Pri zlomeninách hornej 

končatiny imobilizujte rameno priviazaním k hrudníku. V prípade zlomeniny dolnej 

končatiny ju imobilizujte o zdravú končatinu. Na znehybnenie použite trojrohú šatku resp. 

šatky .  

2. Zariaďte prevoz do zdravotníckeho zariadenia (ERC, 2015).  
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Upozornenie 

Postihnutú osobu nepresúvajte, kým ju neošetríte. Výnimkou sú iba závažné situácie – 

ohrozenie života. Nedovoľte osobe jesť, piť atď., kvôli možnej anestézii.  

V mimoriadnych situáciách urobte ťah končatinou – trakciu. Opatrným natiahnutím svalov 

(trakciou) sa zmenší bolesť a krvácanie poranenej časti. Trakcia znamená rovnomerný ťah v osi 

končatiny, až kým sa nevystrie. Nepokračujte, ak trakcia spôsobuje postihnutému neznesiteľnú 

bolesť.  

 

Otvorená zlomenina 

Cieľom poskytnutia prvej pomoci je zabrániť krvným stratám, pohybu a infekcii v mieste 

poranenia, imobilizovať končatinu a zariadiť prevoz do nemocnice.  

 

Postup 

1. Podľa možností použite jednorazové rukavice. Poranenie ošetrite tak, ako keď sa nachádza 

v rane cudzie teleso.  

2. Ak je to možné, použite sterilný obväz alebo čistú látku. Zatlačte na ranu po stranách 

tak, aby ste zastavili krvácanie, ale netlačte na vyčnievajúcu kosť. Vždy si je potrebné urobiť 

také vankúšiky, aby boli vyššie ako úlomok kosti, pričom ich položte po stranách a obviažte 

ich.  

3. Imobilizujte postihnutú končatinu o zdravú. 

4. Zavolajte záchrannú zdravotnú službu.  Minimalizujte rozvoj šoku a sledujte  životné znaky  

do príchodu profesionálov.  

 

Upozornenie 

Bez imoblizácie nepresúvajte postihnutého. Výnimkou je iba stav ohrozujúci život. 

Nedovoľte osobe jest a piť, pretože bude prevezená do zdravotníckeho zariadenia na vykonanie 

operačného zákroku. 

6.1 Poranenie lebky 

Príčinou takéhoto stavu môže byť úraz hlavy s následnou stratou vedomia. Každú osobu 

s poranením hlavy treba vyšetriť, či nemá poškodenie krčnej chrbtice.  

Zhodnotenie stavu – rana, modrina, modriny okolo očí, výtok tekutiny z ucha alebo nosa, 

deformovaná alebo asymetrická hlava, zhoršujúca sa úroveň reakcii. 

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

nemocničného zariadenia. 

 

Postup 

1. Upokojujte postihnutého. Pomôžte postihnutej osobe ľahnúť si na chrbát. Pri poranení hlavy 

myslite najmä na to, že mohlo prísť aj k poraneniu krčnej chrbtice, preto zabráňte zbytočným 

pohybom hlavy. 

2. Ak sa na hlave nachádza krvácanie z rany, zastavte ho.  
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3. Zavolajte záchrannú zdravotnú službu na tel. čísle 155 resp. 112. Zaznamenávajte životné  

znaky – stav vedomia, dýchanie, krvný obeh. Ak je postihnutá osoba v bezvedomí, uvoľníte 

dýchacie cesty a skontrolujte dýchanie. Ak postihnutá osoba nedýcha a predpokladáte 

poranenie chrbtice, uvoľnite dýchacie cesty  ťahom za sánku bez záklonu hlavy. Buďte 

pripravený vykonať KPR (ERC, 2015). 

6.2 Zlomeniny tvárovej časti lebky 

Najčastejšou príčinou zlomeniny v oblasti tváre je tvrdý náraz do tejto časti. Niektoré 

závažné zlomeniny môžu vyzerať hrozivo. V niektorých prípadoch môžu vzniknúť deformácie 

očných jamiek, opuch spojený s modrinami na tvári, krvácanie z nosa a úst. Najväčším 

nebezpečenstvom je dusenie sa  opuchnutým tkanivom, krvou atď. Nepodceňujte modriny v oblasti 

okolo očí tzv. „monokle“, pretože môžu byť príznakom závažnejšieho poranenia (Lee et al., 2003).  

 

Zhodnotenie stavu – bolesť poranenej oblasti, ak je poranená sánka – problémy 

s rozprávaním, žuvaním resp. prehĺtaním, možné sťažené dýchanie, opuch tváre, krvné podliatiny 

pod okom. 

Cieľom poskytnutia prvej pomoci je udržanie voľných dýchacích ciest, minimalizovať 

bolesť a opuch, zariadiť prevoz do zdravotníckeho zariadenia.  

 

Postup 

1. Zavolajte záchrannú zdravotnú službu na tel. čísle 155 resp. 112. Ak je postihnutý pri 

vedomí, odporučte mu, aby vypľul z úst krv resp. vybité zuby.  

2. Priložte studený obklad na tvár, aby sa zmiernila bolesť a aby ste zabránili opuchu tváre. 

V prípade, že osoba krváca, zastavte krvácanie. Minimalizujte riziko šoku.  

3. Sledujte znaky života až do príchodu profesionálov (Lee at al., 2003).  

Upozornenie 

Rany na tvári neobväzujte, ak osoba vracia alebo má problémy s dýchaním. Ak postihnutej 

osobe vyteká z nosa číra, ružovkasto-červená tekutina, ošetrite ju ako pri zlomenine lebky.  

6.3 Zlomenina kľúčnej kosti 

Vyskytuje sa najmä u mladých ľudí a pri športových aktivitách. Pri zlomenine kľúčnej kosti 

sa môžu konce kostí posunúť, čoho vznikom môže byť opuch a krvácanie.  

 

Zhodnotenie stavu – bolesť a citlivosť v oblasti, ktorá sa zvýrazňuje pri pohybe, opuch 

a deformity v mieste poranenia. 

Cieľom poskytnutia prvej pomoci je znehybnenie poraneného pleca a ramena, zariadiť 

prevoz do zdravotníckeho zariadenia.  

 

Postup 

1. Postihnutú osobu posaďte. Poškodené rameno prekrížte cez hrudník (prsty sa 

dotýkajú zdravého pleca). Zdravou rukou si môže postihnutá osoba pridržiavať 

v oblasti lakťa poranenú končatinu. Použite dvíhavý záves.   
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2. Imobilizujte poranenú končatinu o hrudník – uzol sa nachádza na neporanenej strane 

tela.  

3. Zariaďte prevoz do zdravotníckeho zariadenia (ERC, 2015). 

6.4 Zlomenina ramennej kosti 

Zlomenina ramennej kosti môže byť spôsobená priamym i nepriamym násilím. Pri priamom 

údere sa najčastejšie zlomí v strede. U starších ľudí sa zlomí zvyčajne pri páde na plece na hornom 

konci kosti (väčšinou ide o zlomeninu bez posunu kostí). Postihnutá končatina visí bezvládne 

pozdĺž tela. V mieste zlomeniny je viditeľný opuch, deformácia a veľká citlivosť na dotyk. 

Postihnutá osoba sa môže sťažovať aj na  tŕpnutie a zníženie citlivosti v prstoch rúk.  

 

Zhodnotenie stavu – bolesť zvýrazňujúca sa pohybom, citlivosť, deformity, opuch a neskôr 

sa objavujú aj modriny. 

Cieľom poskytnutia prvej pomoci je imobilizovať poranenú končatinu, minimalizovať 

rozvoj šoku a zariadiť prevoz do zdravotníckeho zariadenia.  

 

Postup 

1. Upokojujte postihnutú osobu. Umiestnite postihnutú osobu do polohy posediačky.  

2. Povedzte postihnutej osobe, aby zohla ruku v lakti do pravého uhla (priečne cez hrudník). 

Zápästie je mierne natočené a kĺby ruky sú ohnuté. V tejto polohe znehybnite končatinu 

závesom. Pre lepšiu imobilizáciu, pripevnite poranenú končatinu o trup postihnutého a uzol 

spravte na neporanenej strane.  

3. Zariaďte prevoz do zdravotníckeho zariadenia (ERC, 2015). 

6.5 Zlomenia predlaktia 

Rovnako ako pri iných zlomeninách, môže byť spôsobená priamym i nepriamym násilím 

(napríklad pád z výšky na vystretú ruku). V niektorých prípadoch môže prísť aj k otvorenej 

zlomenine. Postihnutá osoba si zvyčajne podopiera predlaktie zdravou končatinou. Predlaktie môže 

byť skrátené, ohnuté a opuchnuté.  

Zhodnotenie stavu – zvýrazňujúca sa bolesť, opuch, modriny a deformity. 

Cieľom poskytnutia prvej pomoci je imobilizovať predlaktie, minimalizovať rozvoj šoku 

a zariadiť prevoz do nemocničného zariadenia.  

Postup je rovnaký ako pri zlomenine ramennej kosti.  

 

Zlomeniny drobných kostí zápästia ruky ošetrite rovnako ako pri zlomenine ramennej kosti.  

6.6 Zlomenina panvy 

Najčastejšou príčinou zlomeniny panvy sú najmä autonehody. Popri zlomeninách panvy sa 

môžu poškodiť aj močové cesty alebo močový 

mechúr. V niektorých prípadoch môže  prísť k zraneniu vnútorných orgánov resp. veľkých ciev, 

a tým vzniknúť závažné vnútorné krvácanie.   



41 

 

Ak je včasná hypotenzia (pokles tlaku) po úraze, mortalita je až 50%. U dospelých až v 10 

% prípadov dochádza k úmrtiu do 1 mesiaca (Dobiáš, 2006; 2007; Dobiáš et al., 2012).  

Zhodnotenie stavu – neschopnosť chôdze alebo státia (napriek tomu, že dolné končatiny 

nejavia známky poranenia), bolesť a citlivosť v oblasti bedier, lona, krv v moči (hlavne u mužov) 

resp. bolestivé močenie a znaky šoku. 

Cieľom poskytnutia prvej pomoci je minimalizovať rozvoj šoku a zariadiť prevoz do 

zdravotníckeho zariadenia.  

 

Postup 

1. Postihnutú osobu upokojujte. Pomôžte jej ľahnúť si.  

2. Dolné končatiny imobilizujte v oblasti kolien, členkov a chodidiel. 

3. Zavolajte záchrannú zdravotnú službu na tel. čísle 155 resp. 112. Postihnutú osobu ošetrite 

ako pri šoku.  

4. Do príchodu profesionálov zaznamenávajte znaky života.  

 

Upozornenie 

Neimobilizujte dolné končatiny, ak sa pri tomto vykonaní stupňuje bolesť - v takomto 

prípade použite obloženie vankúšmi resp. stočenými odevmi.   

6.7 Zlomenina stehnovej kosti 

U starých ľudí stačí aj nepatrný náraz resp. potknutie, a môže tak prísť k zlomenine krčka 

stehnovej kosti (pri zlomenine krčka stehnovej kosti nemusia byť príznaky také výrazné). Úlomky 

kosti veľmi často 

prebodnú veľké cievy a závažná strata krvi spôsobí šok. Postihnutá osoba sa väčšinou sťažuje na 

veľkú bolesť pri pokuse o pohyb dolnej končatiny alebo aj pri pohmate. Rovnako tak môže byť 

viditeľná deformita končatiny (skrátenie, zakrivenie, vnútorná resp. vonkajšia rotácia končatiny).  

Veľmi časté sú aj príznaky rozvinutého šoku.  

 

Zhodnotenie stavu – bolesť, neschopnosť chôdze, znaky šoku, deformity končatiny. 

Cieľom poskytnutia prvej pomoci je imobilizácia končatiny a zariadiť prevoz do 

zdravotníckeho zariadenia.  

 

Postup 

1. Upokojujte postihnutú osobu. Uložte postihnutého do polohy v ľahu.  

2. Imobilizujte postihnutú končatinu o zdravú napr. viacerými trojrohými šatkami (trojrohé 

šatky umiestnite nad a pod miesto zlomeniny, cez kolená a členky) a medzi dolné končatiny 

použite nejaký mäkký materiál. 

3. Minimalizujte rozvoj šoku a zavolajte záchrannú zdravotnú službu na tel. čísle 155 resp. 112.  

 

Upozornenie 

Nedovoľte osobe jesť a piť, pretože môže byť potrebná celková anestézia. Postihnutej osobe 

nedvíhajte poranenú končatinu. Ak bude potrebný transport, použite ako dlahu dlhý, pevný predmet 

(napr. doska, rúčka z lopaty atď.) Dlahu priložíme k poranenej strane a imobilizujeme ju trojrohými 

šatkami po cele dĺžke končatiny o zdravú končatinu.   
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6.8 Zlomenina predkolenia 

Patria sem zlomeniny píšťaly a ihlice. Môžu byť spôsobené silným nárazom (napr. stret 

s autom). Postihnutý sa môže sťažovať na veľkú bolesť pri pohybe a pohmate. Predkolenie býva 

deformované, skrátené alebo ohnuté, chodidlo môže byť vytočené do vnútra alebo von. Veľmi často 

je zlomenina predkolenia spojená s otvorenou zlomeninou. Napríklad ihlica sa môže zlomiť aj pri 

podvrtnutí členka.  

 

Zhodnotenie stavu – bolesť, opuch, deformity, prípadne otvorená rana. 

Cieľom poskytnutia prvej pomoci je imobilizácia končatiny a zariadenie prevozu do 

nemocničného zariadenia. 

 

Postup 

1. Upokojujte postihnutú osobu. Pomôžte jej ľahnúť si a končatinu opatrne vyrovnajte.  Pri 

otvorenej zlomenine postupujte ako pri krvácaní, ak sa v rane nachádza cudzie teleso.  

2. Po ošetrení imobilizujte postihnutú končatinu o zdravú trojrohými šatkami,  resp. obväzmi, 

a medzi končatiny použite mäkký materiál. Končenie (uzly) sa majú nachádzať na 

neporanenej strane.  

3. Zariaďte prevoz do zdravotníckeho zariadenia (ECR, 2015). 

 

Upozornenie 

Pri transporte ešte môžete použiť aj ďalšie mäkké materiály, ktoré umiestnite z vonkajšej 

strany. 

6.9 Zlomenina členka a nohy 

Vznikajú priamym i nepriamym účinkom síl – nárazom, ohnutím, rotáciou a pod. Postihnutý 

môže mať problém postaviť sa na nohu. Môže sa sťažovať na bolesti pri pohybe i pohmate. 

V mieste zlomeniny môže byť viditeľný opuch, prípadne deformita. Noha môže byť vytočená do 

strany alebo posunutá dozadu – zlomeniny spojené s vykĺbením. Najčastejšie príčiny zlomeniny 

malých kostí nohy sú úrazy v dôsledku pomliaždenia. Pri poranení členka je potrebné použiť 

postup: Pokoj pre zranenú časť, Ľad alebo studený obklad, Stlačenie poranenia a Zdvihnutie 

poranenej časti. 

 

Zhodnotenie stavu – bolesť, opuch, prípadne deformita. 

Cieľom poskytnutia prvej pomoci je imobilizovať dolnú končatinu a zariadiť prevoz do 

zdravotníckeho zariadenia.  

 

Postup 

1. Upokojujte postihnutého. Uložte postihnutého do ľahu na chrbát a podložte mu dolnú 

končatinu pod predkolením. 

2. Priložte vrecko s ľadom alebo studený obklad, aby ste zabránili opuchu. Obaľte členok 

hrubou vrstvou mäkkého materiálu (napr. pevne stočená prikrývka)  a pevne obviažte. 

Končatinu zdvihnite a podoprite ju.   

3. Zariaďte prevoz do zdravotníckeho zariadenia (ECR, 2015).   
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6.10 Vykĺbenie (luxácia) 

Pri vykĺbení zmenia styčné kĺbové plochy natrvalo svoje vzájomné postavenie – hlavica 

ostáva vysunutá z kĺbovej jamky, často v spojení so zlomeninou v okolí kĺbu. Zvyčajne sa roztrhne 

aj kĺbové puzdro, pretrhnú sa väzy a vzniká vnútorné krvácanie. V niektorých prípadoch môže mať 

vykĺbenie závažné následky. Pri vykĺbení stavcov sa môže poškodiť miecha. Pri vykĺbení ramena 

a bedra sa môžu porušiť veľké nervy, ktoré inervujú končatinu. Väčšinou je zložité odlíšiť 

vykĺbenie od zatvorenej zlomeniny. Ak máte pochybnosti, ošetrite postihnutého ako pri 

zlomeninách. Najčastejšie vykĺbeniny: dolná čeľusť, rameno, koleno a prsty. Často sú v spojení so 

zlomeninou (Dobiáš, 2006; 2007; Dobiáš et al., 2012).  

 

Zhodnotenie stavu – bolesť a problémy s pohybom, opuch a modriny okolo kĺbu, deformity 

(skrátenie resp. skrútenie). 

Cieľom poskytnutia prvej pomoci je imobilizovať postihnutú končatinu a zariadiť prevoz do 

zdravotníckeho zariadenia.  

 

Postup 

1. Upokojujte postihnutého. Pred imobilizáciou požiadajte postihnutého, aby si podoprel 

končatinu v tej polohe, ktorá je preňho najpohodlnejšia a v ktorej má ostať.  

2. Imobilizujte poranenú časť s použitím trojrohej šatky – dvíhavý záves a pre ešte lepšie 

znehybnenie použite fixáciu o trup.  

3. Zariaďte prevoz do zdravotníckeho zariadenia.  Sledujte a zaznamenávajte znaky života 

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

 

Upozornenie 

Nesnažte sa vrátiť kosť späť do kĺbovej jamky (môže prísť k ďalšiemu poškodeniu). 

Nedovoľte osobe jesť a piť, pretože v prípade operačného zákroku bude potrebná anestézia.  

 

Pri vykĺbení kolena je postup nasledovný: 

1. Upokojujte postihnutého. Pomôžte postihnutému ľahnúť si na chrbát (na deku, sveter atď.).  

2. Obviažte koleno. V prípade potreby imobilizujte zdravú končatinu o poranenú. 

3. Zariaďte prevoz do zdravotníckeho zariadenia. Zavolajte záchrannú zdravotnú službu na tel. 

čísle 155 resp. 112.  

 

Upozornenie 

Nevykonávajte násilné pohyby končatinou. Nedovoľte postihnutému chodiť.  Nedovoľte 

osobe jesť a piť, pretože v prípade operačného zákroku bude potrebná anestézia.  

6.11 Pohmoždenie (kontúzia) a natrhnutie (ruptúra) svalu 

Svaly, šľachy a väzivo môže byť poškodené rôznymi spôsobmi. Počas nečakaného pohybu 

sa môžu tkanivá natiahnuť alebo čiastočne roztrhnúť (najčastejšie pri športovaní). Pri 

pohmoždenine svalov tupý úraz môže spôsobiť krvný výron medzi svalové snopce s možnosťou 

neskoršej kalcifikácie. Hlboké pohmoždenie je závažné, postihuje oblasť väčších svalových skupín.  

Natrhnutie svalu môžeme definovať ako roztrhnutie niekoľkých svalových vlákien, snopcov,   
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s narušením funkcie svalu s možnosťou hojenia väzivom a kalcifikátmi. Aj v tomto prípade platí: 

Pokoj pre poranenú časť, ľad resp. studený obklad, stlačenie poranenia a zdvihnutie poranenej časti 

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

 

Zhodnotenie stavu – bolesť a citlivosť, ťažkosti pri pohybe, opuch a modriny v poranenej 

oblasti.  

Cieľom poskytnutia prvej pomoci je zmenšiť bolesť a opuch, ak je to potrebné zariadiť 

prevoz do nemocnice.  

 

Postup 

1. Upokojujte postihnutého. Pomôžte postihnutej osobe sadnúť si alebo ľahnúť na chrbát. 

Podoprite poranenú časť v tej polohe, ktorá je pre postihnutého najpohodlnejšia.  

2. Priložte vrecko ľadu resp. studený obklad (zabránenie opuchu a zmiernenie bolesti).  

3. Poranenú časť opatrne obložte hrubou vrstvou mäkkého materiálu, ktorý pevne obviažete. Po 

obviazaní skontrolujte prekrvenie. 

4. Poranenú končatinu zdvihnite. Ak postihnutý trpí silnou bolesťou a nemôže postihnutou 

končatinou pohnúť, zariaďte mu prevoz do zdravotníckeho zariadenia (Dobiáš, 2006; 2007; 

Dobiáš et al., 2012). 

  


