
 

Kardiopulmonální resuscitace u mladistvých 
do 18 let 

Kontrolní otázky pro mladšího žáka 

1. Srdeční masáží. 
2. Pohmatem, pohledem, poslechem, čichem. 
3. Z důvodu zprůchodnění dýchacích cest. 
4. Minimálně 5 cm 
5. 3-4 minuty, aniž by nastalo poškození.  

Kontrolní otázky pro staršího žáka 
1. Zdravotnická záchranná služba (RLP - rychlá lékařská pomoc, RZP - rychlá 

zdravotnická pomoc, LZS - letecká záchranná služba), Hasičský záchranný sbor 
(HZS), Policie České republiky (PČR), Zdravotnická brigáda kynologů (ZBK), Vodní 
záchranná služba (VZS), Český červený kříž (ČČK) 

2. Spolupracuje především při hromadných neštěstích při vyhledávání zraněných a 
mrtvých. 

3. Volající sdělí jméno a adresu, ale ne vždy je jméno uvedeno na domovním zvonku, 
zvonek není funkční, je uzamčen vchod do domu, branka u rodinného domku, 
kontaktní osoba nečeká u příjezdové cesty, v terénu (louka, řeka, pole, lom, les). 

4. Oživování, kříšení. 
5. Posmrtné skvrny (do 1 hod), posmrtná ztuhlost (místní - do 2-4 hod, plně vyvinutá - 

po 6-12 hod, uvolnění - po 2-3 dnech), mrtvolná hniloba (po 2 dnech - závisí na 
teplotě prostředí). 

 

Karta pro mladší žáky 

1. B) 
2. Pracoval v mokrém oblečení, s mokrýma rukama. Nezkontroloval, kudy vede 

elektrický kabel od sekačky, a následně ho přejel.  
3. Žáci předvedou postup při resuscitaci. Předvedou, že volají záchranku. Zjistí, jestli 

dýchá, provedou záklon hlavy a začnou masírovat srdce. Mohou přidat umělé 
vdechy z plic do plic. Pokud poraněný začne dýchat, uloží jej na bok a dále sledují 
dýchání.  

4. Volající - se představí, sdělí, co se přihodilo, pro koho žádá první pomoc, oznámí, 
kde se nachází (adresa, patro, terén). 
Operátor - se ujímá komunikace a volající by měl co nejpřesněji odpovídat na 
dotazy. Zjišťuje způsob poskytnutí první pomoci, eventuálně doporučí další postup.        
Volající - v závěru hovoru upřesní operátorovi příjezdovou trasu, zdůrazní důležité 



 

orientační body, povětrnostní podmínky, oznámí své telefonní číslo.  
Hovor vždy ukončuje operační středisko!! 

5. Obrázky Resuscitace č. 1 - č. 8 
 

 
  

Karta pro starší žáky 
1. Vytáhla elektrický kabel od sekačky ze zdroje, aby ji nezasáhl elektrický proud. 
2. Věk 18 let, musí být seznámen teoreticky i prakticky s přístrojem (nástrojem), při 

manipulaci s elektrickým proudem nesmí mít mokré ruce (oblečení, obuv). Na práci 
se musí soustředit, dodržovat bezpečnou vzdálenost, dbát na bezpečnou manipulaci 
s elektrickým kabelem, aby se úrazu zamezilo nebo se riziko úrazu snížilo na 
minimum. 

3. Jednoduchý, jasný, srozumitelný symbol jako například - červený blesk, přeškrtnutý 
vodovodní kohoutek atd. 

4. Kontrola resuscitace vyučujícím, oprava nedostatků. 
5. Provést dezinfekci okolí popáleniny, přiložit sterilní čtverec, zavázat hydrofilním 

obinadlem. 
6. Uložit do stabilizované polohy, Rautekovy polohy. 
7. Sledovat životní funkce, přikrýt ho isotermickou folií. 


