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8 PORANENIA ZAPRÍČINENÉ FAKTORMI VONKAJŠIEHO PROSTREDIA 

8.1 Spálenie slnkom – slnečná dermatitída 

Väčšinou sa prejavuje pri dlhodobom pobyte na slnku. Zvyčajne sa začervenanie objaví v 

priebehu 2-6 hodín, s vrcholom po 12-24 hodinách. Následne na to začervenanie začne miznúť 

a pokožka sa začne olupovať približne za 4-7 dní.  Osoba môže mať aj príznaky prehriatia. 

V niektorých prípadoch napríklad na horách môžu byť potenciálne faktory ako sneh a ľad, ktoré 

odrážajú až 80% žiarenia. Naopak pri mori piesok  len 20%. UV žiarenie sa zvyšuje aj nadmorskou 

výškou o 4% každých 300 m. Najviac UV lúčov dopadá na zem medzi 10. a 14. hodinou. Ľudia 

čiernej pleti znesú 30 násobok žiarenia oproti ľudom so svetlou pokožkou (Trojan, 2003; Klener, 

2011; Dobiáš, 2006; 2007; Dobiáš et al., 2012; Sládkovičová, 2011).  

 

Zhodnotenie stavu – začervenanie, pálenie, opuch, pľuzgiere, v niektorých prípadoch 

celková teplota . 

Cieľom poskytnutia prvej pomoci je presunúť postihnutú osobu zo slnka a zmierniť bolesť.  

 

Postup 

1. Pomôžte postihnutej osobe premiestniť sa do tieňa resp. miestnosti.  

2. Schlaďte postihnutému pokožku buď studenými obkladmi, sprchovaním, alebo ponorením 

postihnutej časti do studenej vody po dobu 10 min.  

3. Ponúknite jej studený nápoj.  Pokožku môžete natrieť prípravkami po opaľovaní. Ak vzniknú 

komplikácie, zariaďte prevoz do zdravotníckeho zariadenia.  

8.2 Prehriate a tepelný úpal 

Prehriatie vzniká pri zlyhaní termoregulačného centra v mozgu, ktoré upravuje telesnú 

teplotu (ochorenie sa vyskytuje najmä v oblastiach s vyššou teplotou s možnosťou jeho 

predchádzania). Najťažšie formy, vyčerpanie z tepla a tepelný úpal sú spojené s dehydratáciou a 

stratou elektrolytov. Vyčerpanie z tepla vzniká u ľudí, ktorí pri dlhodobom potení stratili nadmerné 

množstvo minerálnych látok a vody, t.j. organizmus sa nestačí ochladzovať pre extrémne vonkajšie 

podmienky, alebo pre zvýšenú produkciu tepla v organizme. Ak zlyhá termoregulácia, vznikne 

tepelný úpal – hypertermia so zlyhaním termoregulácie. Hypertermia môže byť sprevádzaná 

zlyhávaním dôležitých orgánov, postihnutím CNS, až po zastavenie srdca (Bouchama a Knochel, 

2002;Trojan, 2003; Klener, 2011; Dobiáš, 2006; 2007; Dobiáš et al., 2012; Sládkovičová, 2011).  

Častou príčinou prehriatia a tepelného úpalu môžu byť rôzne ochorenia (kardiálne, kožné, 

popáleniny, hnačky atď.), životný štýl (cvičenie v horúcom prostredí, nevhodné oblečenie, 

nedostatočná ventilácia, znížený príjem tekutín atď.), lieky a drogy (betablokátory, diuretiká, 

alkohol, kokaín, amfetamíny atď.). 

 

Tepelný úpal môžeme rozdeliť na (Dobiáš, 2006; 2007; Dobiáš et al., 2012): 

 námahový - mladí ľudia, dlhodobá telesná námaha   

 klasický - častejšie u starších, chorých ľudí alebo ľudí vystavených vysokým vonkajším 

teplotám 
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Prevenciou voči prehriatu a úpalu môže byť pobyt v chladnom klimatizovanom prostredí 

počas horúčav, dostatočný prívod tekutín, ľahký a vzdušný odev, sprchovanie vo vlažnej vode atď.  

 

Zhodnotenie stavu pri prehriatí – bolesť hlavy, závraty, ťažoba, nepokoj a zmätenosť, 

predráždenosť, svalové kŕče a bolesti, vracanie, teplota môže byť normálna alebo zvýšená. 

Zhodnotenie stavu pri tepelnom úpale – ktorýkoľvek z príznakov vyčerpania z tepla, 

poruchy vedomia, halucinácie, zmätenosť, potenie býva prítomné, hoci zastavenie potenia je 

charakteristické pre tepelný úpal, ale hlavne ako neskorý príznak, zvýšená teplota, hnačky. 

Cieľom poskytnutia prvej pomoci je doplniť stratu vody a minerálov, ochladiť postihnutú 

osobu (ak je to potrebné), v prípade potreby zariadiť prevoz do zdravotníckeho zariadenia. 

 

Postup 

1. Presuňte osobu do chladného prostredia (odstráňte čo najviac vrchného šatstva). 

2. Začnite s chladením akýmkoľvek spôsobom – napr. zabaľte osobu do studenej a mokrej 

plachty, položiť vrecká s ľadom ku krku, do axíl a slabín, zapnúť klimatizáciu atď. 

3. Ak teplota postihnutého klesne pod 37,5 stupňa Celzia, vymeňte mokrú plachtu za suchú.  

4. Sledujte znaky života. Ak je to potrebné, zariaďte prevoz do zdravotníckeho zariadenia. 

8.3 Omrzliny 

Omrzlina je lokálne chladové poranenie charakterizované zmrznutím tkanív. Najčastejšie 

ide o omrzliny na rukách, či nohách, ktoré vznikajú pôsobením nízkej teploty okolia. Môžu sa 

vyskytnúť napríklad u vojakov, zamestnancov pracujúcich vo vonkajšom prostredí atď. Špeciálnym 

druhom omrzlín sú omrzliny horolezcov, pretože vznikajú kombináciou zmrznutia tkanív 

s hypoxiou a celkovou dehydratáciou. V ťažkých prípadoch sa trvalo poškodí citlivosť končatiny, 

v niektorých prípadoch môže prísť až k odumretiu tkaniva. Omrzliny sa môžu tvoriť v mrazivom, 

chladnom alebo veternom počasí, resp. v ich kombinácii.  

 

Podobne ako pri popáleninách rozlišujeme stupne (Lee et al., 2003; Masár et al., 2007; 

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

1. Začervenanie, endém, voskový vzhľad kože, biele pláty a strata citlivosti 

2. Začervenanie, endém, tvorba pľuzgierov s čírou tekutinou 

3. Pľuzgiere naplnené krvou 

4. Poškodenie zasahuje svaly, šľachy aj kosti 

 

Zhodnotenie stavu – na začiatku pocit pichania ihlami, bolesť spojená s necitlivosťou, 

stvrdnutie a stuhnutie kože, zmeny farby – biela, škvrnitá až modrá. Počas zotavovania je koža 

červená, horúca a bolestivá, s pľuzgiermi. Pri vzniku gangrény je odumreté tkanivo čierne 

v dôsledku nedokrvenia.  

Cieľom poskytnutia prvej pomoci je zohriať postihnutú oblasť postupne, aby sa zabránilo 

ďalšiemu poškodeniu, zariadiť prevoz do nemocničného zariadenia.  
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Postup 

1. Skôr, než začnete postihnutého ošetrovať, presuňte ho do teplého a suchého prostredia.  

2. Nahraďte mokrý odev suchým, zabaľte postihnutého do termofólie, aby ste zabránili strate 

tepla. Opatrne odstráňte rukavice, prstene atď. Ohrievanie začnite čím skôr. Prsty a ruky 

vložte do záhybu axily. Omrznutú oblasť nešúchajte, aby ste nenarušili povrch kože a iné 

orgány.  

3. Vložte postihnuté časti tela do teplej vody. Opatrne vysušte, priložte ľahké gázové krytie 

a voľne previažte obväzom. 

4. Podoprite a zdvihnite postihnutú končatinu, aby ste zabránili opúchaniu. Podajte 

postihnutému teplé nealkoholické nápoje a vysokoenergetické potraviny (čokoláda, cukor, 

med). Pri silnej bolesti zariaďte prevoz do nemocničného zariadenia.  

 

Upozornenie. 

Nepodávajte postihnutému alkohol (zvyšuje sa strata tepla). Postihnutú oblasť nedávajte 

priamo na zdroj tepla. Nepokúšajte sa rozmrazovať postihnutú časť, ak hrozí opakové nebezpečie.  

8.4 Podchladenie (Hypotermia) 

Tento stav  je spôsobený vplyvom chladného vonkajšieho prostredia, pri ktorom telesná 

teplota klesne pod 35 stupňov Celzia. Ochladzovanie ľudského tela znižuje bunkovú spotrebu 

kyslíka o 6% na 1 stupeň Celzia zníženia teploty ľudského jadra (Wood, 1991). Pri 18 stupňoch 

Celzia môže byť zástava srdca 10 krát dlhšia ako pri 37 stupňov Celzia. Z týchto zistení vplýva, že 

hypotermia pôsobí ako ochranný účinok na mozog a srdce, pričom neurologické zotavenie môže 

byť aj po dlhšej zástave srdca (Schneider, 1992). Hypotermia môže byť náhodná alebo umelá 

(mimotelový obeh).  

 

Náhodnú hypotermiu rozdeľujeme na: 

1. Primárnu – vplyvom vonkajšieho prostredia  

2. Sekundárnu – kombinácia s chronickým ochorením 

 

Príčiny spôsobujúce hypotermiu: 

 Zle vykúrené obydlie. 

 Najzraniteľnejšie sú deti, bezdomovci a starí ľudia. 

 Riziko sa zvyšuje pri zníženej aktivite, chronických chorobách, únave, alkoholizme, drogovej 

závislosti, mentálnej poruche.  

 Riziko hypotermie sa zvyšuje aj vplyvom vonkajšieho prostredia – napr. veterné počasie, 

kúpanie sa v studenej vode (telesná teplota začne prudko klesať a organizmus sa ochladí 25 

krát rýchlejšie ako na suchom vzduchu).  

 

Rozdelenie hypotermie (ERC, 2015): 

Mierna hypotermia (32-35 °C) 

 medzi 34-35 °C má väčšina ľudí triašku na všetkých končatinách 

 pod 34 °C sa vyvíjajú zmeny vedomia, zrýchľuje sa respirácia 

 pri 33 °C sú narušené pohybové schopnosti človeka 
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Stredná hypotermia (28-32 °C) 

 znižuje sa spotreba kyslíka a nastávajú problémy s CNS 

 pri teplote 32 °C a menej väčšina pacientov môže byť v hlbokom spánku, s poruchami 

vedomia 

 pri teplote pod 31 °C sa stráca schopnosť zvýšiť tvorbu tepla triaškou 

 pri teplote 30 °C vzniká akútne nebezpečie dysrytmií.  

 medzi 29 - 30 °C dochádza k rozšírenie zreničiek a strate fotoreakcie 

 

Ťažká hypotermia (menej ako 29 °C) 

 pri 28 °C je komorová fibrilácia takmer pravidlom, výrazná depresia myokardu rigidita, 

apnoe, nehmatný pulz, areflexia, bezvedomie, fixované zrenice 

 

Zhodnotenie stavu – triaška, chladná, bledá a suchá koža, apatia, dezorientácia, poruchy 

vedomia, pomalé a plytké dýchanie, pomalý a slabý pulz. V extrémnych prípadoch môže prísť 

k zástave srdca. 

Cieľom poskytnuia prvej pomoci je zabrániť ďalším stratám tepla, pomalým zahrievaním 

postihnutého a podľa potreby zariadiť prevoz do zdravotníckho zariadenia. 

 

Postihnutá osoba ošetrovaná – premiestnenie do obydlia 

1. Postihnutej osobe, ktorú ste priniesli z vonkajšieho prostredia, je potrebné vymeniť vlhké 

a mokré oblečenie za suché a teplé.  

2. Ak je postihnutá osoba v mladom veku a dobrej kondícii, môžete jej poskytnúť teplý kúpeľ.  

3. Po kúpeli položte osobu do postele, ale zabaľte ju do deky. Poskytnite jej teplý čaj a nejaké 

vysokoenergetické potraviny.  

4. Sledujte znaky života. V prípade pochybností o zdravotnom stave postihnutého zariaďte 

prevoz do zdravotníckeho zariadenia. (ECR, 2015) 

 

Staršej osobe nedovoľte zahrievanie horúcim kúpeľom (krv sa presunie z oblastí srdca 

a mozgu na telesný povrch náhle). Nepoužívajte termofory, ani priamy oheň (zmena prekrvenia, 

môže vzniknúť popálenie). Nepodávajte osobe alkohol – zvyšuje hypotermiu. Zaobchádzajte 

s postihnutým opatrne (v niektorých prípadoch môže príliš rýchle zahriatie alebo pohyb navodiť 

zástavu srdca).  

 

Podchladenie starších osôb 

V niektorých prípadoch sa u starších osôb môže vyvíjať hypotermia aj počas niekoľkých 

dní. Ohrození sú najmä starší ľudia s chronickými chorobami, zle vykúrenými obydliami, či zlou 

životosprávou. Pri zahrievaní postupujte pomaly (napr. pomocou diek). V prípade pochybností, 

zariaďte prevoz do zdravotníckeho zariadenia.  

  

Postihnutá osoba ošetrovaná – vonkajšie prostredie 

Postup 

1. Ak sa postihnutá osoba nachádza v nepriaznivom počasí, presuňte ju niekde pod prístrešok. 

2. Ak máte pri sebe nejaký suchý odev, vyzlečte postihnutú osobu z mokrého a vymeňte ho za 

suchý. Izolujte postihnutého od studenej zeme. Uložte postihnutú osobu do  
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spacieho vaku a zakryte dekami. Potom ju zabaľte do  plastového vreca, resp. 

záchranárskeho vaku (ak je k dispozícii).  

3. Pošlite niekoho pre pomoc, ale nenechávajte postihnutého osamote. Postihnutému podávajte 

teplé nápoje  a vysokoenergetické potraviny, ak sú k dispozícii. 

4. V prípade príchodu záchrannej služby, riaďte sa pokynmi profesionálov(ECR, 2015).  

 

Nepodávajte postihnutému alkohol (môže to zhoršiť hypotermiu). Ak sa nachádzate vo 

vonkajšom prostredí sami, pokúste sa na seba upozorniť píšťalkou, resp. zapálením ohňa.  

 

Podchladenie dojčiat 

Dojčatá ešte nemajú vyvinuté termoregulačné mechanizmy a preto podchladenie môže 

vzniknúť aj v chladnej miestnosti.  

Zhodnotenie stavu – studená koža, mľandravé telíčko, dojča je nezvyčajne tiché a odmieta 

jedlo.  

V prípade podozrenia na hypotermiu, zariaďte prevoz do nemocničného zariadenia. 

 

Postup 

1. Postupne zahrievajte dojča zabalením do prikrývok. Uložte ho do teplej miestnosti.  

2. V prípade pochybností, zariaďte prevoz do zdravotníckeho zariadenia (ECR, 2015).  

  


