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ANOTACE

Téma: Porovnání úrovně znalostí poskytování první pomoci dětmi předškolního a

mladšího školního věku

Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je zjistit a porovnat stav
dětmi předškolního věku

první pomoci

mladšího školního

věku

po absolvování 3., resp. 5.

zjištěných poznatků doporučit
předškolního

v posledním

ročníku mateřských

ročníku

věku

do 3.

ročníku

část

Výsledky tohoto

základě
děti

této práce

základních škol dle odborné literatury a programy nabízenými

šetření

šetření

dětmi

vzdělávání žáků mateřských

institucemi zabývajícími se poskytováním první pomoci a její výukou. V druhé
popsáno výzkumné

škol a

základní školy a na

základní školy. První

se zabývá první pomocí jako takovou, požadavky na obsah
stupně

znalostí poskytování

optimální obsah znalostí poskytování první pomoci pro

a mladšího školního

škol a prvního

úrovně

provedené na vybraných

mateřských

části

práce je

a základních školách.

jsou zde podrobně popsány a na jejich základě je vypracován návrh

na obsah znalostí poskytování první pomoci do 3. ročníku základní školy.
Klíčová

slova: první pomoc, obsah

šetření, děti předškolního věku,
vzdělávání

vzdělávání,

žáci mladšího školního

možnosti

věku,

vzdělávání,

výzkumné

pedagogové, návrh na obsah

SYNOPSIS

Title: A comparative analysis of the difference of knowledge in administering firstaid between preschool children and lower elementary children
Abstract:
The goal of this thesis is to investigate and compare the difference of knowledge in
administering first-aid between preschool children (KS) and lower elementary children
(3rd and 5th grade), and based on the results to recommend a general guidline of an
optimal range of knowledge in administering first-aid at the preschool and third-grade
level. The initial part of this thesis explains: first-aid, requirements of the educational
substance of preschool and lower elementary children, and additional sources of acquiring
first-aid education. Subsequentely it describes the research done at the chosen preschools
and lower elementary schools. The final results of the research are described in full, which
leads to the conclusion and recommendation ofthe general guidline of an optimal range of
knowledge in administering first-aid at the preschool and third-grade level.
Key words: first-aid, range of knowledge, educational possibilities, research,

preschool children, lower elementary children, teachers, general guidline of knowledge
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1 Úvod
Otázka

poskytování

první

pomoci

diskutovaných témat. Její aktuálnost se projevuje
na svět a život s otevřenýma
schopna bez ní
třeba

tak život,

vůbec přežít

věnovat

se jí

či

očima

společnosti

v naší

a uvědomit si

téměř

je

jedním

všude kolem nás.

důležitost

Stačí

z velmi

se podívat

této pomoci. Byla by společnost

a existovat v rámci kvalitního života? Díky její závažnosti je

a poznat ji tak, aby ji byl

téměř

každý schopen poskytnout a zachránit

zmírnit jeho ohrožení.
člověku

Co je

blízké a známé, pro

situace neznámé. Toto

něj

stručně vyjadřuje můj

není odstrašující a stresující natolik, jako
vztah a názor na znalost poskytování první

pomoci. Já sama jsem prošla výcvikem Mladého zdravotníka I.

stupně

skutečnost

organizovaný kurz, který

vzpomínám. Bohužel to byl první a poslední

pečlivě

a dodnes na tuto

jsem absolvovala. Po další léta jsem se setkávala jen s občasnou zmínkou

čehosi,

co

nazýváme první pomocí. Až v dospělosti se mi naskytla možnost a

přišla

potřeba

aktualizovat mé znalosti a procvičit dovednosti v poskytování první pomoci

při společnosti

The American Red Cross.
Na

základě

mé zkušenosti s výukou poskytování první pomoci jsem se rozhodla se

tomuto tématu více
pomoci je pro
mateřských

věnovat

a podílet se na jeho

společnost důležité,

škol a prvního

stupně

zviditelnění.

Jelikož poskytování první

rozhodla jsem se zjistit, na jeké úrovni jsou znalosti
základních škol dle

očekávaných výstupů.

žáků

Tyto znalosti

porovnám s existujícími normami Českého červeného kříže a s Rámcovým vzdělávacím
programem pro
výzkumného

předškolní

šetření

a základní vzdělávání. Na

základě

získaných

výsledků

vlastního

se pokusím navrhnout optimální obsah výuky poskytování první

pomoci pro žáky posledního

ročníku mateřských

škol a žáky 3. ročníku základních škol.
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2 Cíl a problém
2.1 Cíl diplomové práce
Cílem této diplomové práce je zjistit a porovnat stav
první pomoci

dětmi předškolního věku

mladšího školního

věku

po absolvování 3., resp. 5.

zjištěných poznatků doporučím
děti předškolního

v posledním

úrovně

znalostí poskytování

ročníku mateřských

ročníku

škol a

základní školy. Na

dětmi

základě

optimální obsah znalostí poskytování první pomoci pro

a mladšího školního věku do 3. ročníku základní školy.

2.2 Problémové otázky
I.

Mají žáci posledního

ročníku mateřských

škol a žáci 3. a 5.

ročníku

základních škol

relevantní znalosti o používání linek tísňového volání?
II. Znají žáci posledního
Dokáží žáci 3. a 5.

ročníku mateřských

ročníku

škol prevenci

základních škol poskytnout

úrazů

ohrožujích život?

potřebnou

první pomoc

při

život ohrožujících stavech?
III.

Existuje rozlišnost ve znalostech
stupněm

žáků málotřídní

základní školy v hlavním

základní školy v porovnání s prvním

městě?

IV. Jaké jsou názory učitelů na včasnost zařazení výuky poskytování první pomoci?
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3 První pomoc
"První pomoc je souhrn

opatřenC

jehož cílem je

zmírnění následků

či

úrazu,

náhlého

zhoršení zdravotního stavu, případně záchrana života postiženého. "1 Úkolem zdravotnické
záchranné služby je zajistit
ale

třeba

ošetření

postiženého do 15 minut od nehody. První pomoc je

zajistit do 5 minut, které jsou rozhodující dobou pro záchranu života

při zástavě

krevního

oběhu.

Do

popředí

tak vstupuje

potřeba

především

poskytnutí laické první

pomoci.

3.1 Druhy první pomoci
Z hlediska poskytování první pomoci existuje
a první pomoc zdravotnickou, která zahrnuje velmi

dělení

důležitou

na první pomoc technickou
pomoc laickou.

3.1.1 Technická první pomoc
Při

technické první pomoci je

zúčastněných včetně

vzniku dalších

nejdůležitějším

krokem

osoby, která tuto pomoc poskytuje. Tímto

zranění.

Po technické první pomoci

zajištění

bezpečnosti

předcházíme

možnosti

prováděné především Hasičským

záchranným sborem ČR následuje první pomoc zdravotnická.

3.1.2 Zdravotnická první pomoc
"Zdravotnická první pomoc je pomoc poskytovaná postiženým osobám
pro poruchy zdravotního stavu.

Dělí se

na:

o První pomoc (laická) - poskytovaná informovaným laikem
minimálními

přímo

pomůckami (lékárnička

a podobně).

Při

většinou

jen s

život ohrožujících stavech je

rozhodující.
První

o

lékařská

pomoc - poskytována

lékařem

a

případně

záchranné služby před a během transportu k dalšímu
o
1

Odborná

lékařská

dalšími zdravotníky

ošetření.

pomoc - poskytovaná odbornými odděleními nemocnic.

JUKL, V. Dobrovolná sestra. 2. vyd. Praha: Úřad Českého červeného kříže, 2007. s. 328. str. Sl
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o

Specializovaná
jen

3.2

některých

Vyšetřování

lékařská

pomoc - poskytovaná úzce specializovanými pracovišti

nemocnic tehdy, vyžaduje-li to stav nemocného. "2

a třídění raněných

JJÚkolem laického zachránce není stanovit definitivní diagnózu, ale zajistit základní
první pomoc a udržet

zraněného

dovedností je tedy schopnost

do

příjezdu

Zdravotnické záchranné služby. JJ3 Základní

zraněného správně vyšetřit

a dále mu poskytnout první

pomoc dle instrukcí dispečerky ZZS.

3.2.1 Způsoby vyšetřování
Zachránce
smysly. Tyto
o

vyšetřuje

postiženého pohledem, poslechem, pohmatem a ostatními

způsoby vyšetření

používá pro

zjištění

následujících

skutečností:

JJPohledem: dýchací pohyby, chování postiženého, výraz
poloha a

nepřirozený

tvar

těla

nebo jeho

částí,

obličeje,

barva

kůže,

aktivní hybnost končetin, krvácení,

zvracení, vidíme mechanismus úrazu, je-li svědkem nehody
o

poslechem: dýchací šelesty, spontánní projevy postiženého (sténání,
odezva na oslovení a manipulaci, provádí slovní kontrolu stavu

o

pohmatem:

vyšetření

zlomeniny kostí

chrčenÍ, křik),

vědomí

základních životních funkcí (dýchací pohyby, tepová vlnaJ

(nepřirozená

poloha a pohyblivost

částí končetin),

teplota

kůže,

citlivost, bolestivost orgánů při pohmatu
o

ostatními smysly: abnormální zápach z dechu postiženého (alkohol, aceton), jiný
zápach na místě nehody (plyn, benzín, chemikálie, spálenina .. .)JJ4

2

JUKL, V. Zdravotník zotavovacích akcí. Praha: Úřad Českého červeného kříže, 2002. s. 136. str. 29

3

SRNSKÝ, P. a kol. Standardy první pomoci. Praha: Úřad Českého červeného kříže, 2002. s. 38. str. 9

4

SRNSKÝ, P. a kol. Standardy první pomoci. Praha: Úřad Českého červeného kříže, 2002. s. 38. str. 9
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3.2.2 Vyšetřování raněných
Při vyšetřování raněných

a dbá na

bezpečnost raněného

jednotlivých

úkonů

věnuje především hygieně

a tím

zachránce postupuje podle
i sebe sama. Pozornost

důležitosti

zabrání šíření infekce.
Nejdůležitější

oběh

V

a stav

případě,

vyšetření

je

vědomí).

základních životních funkcí

raněného

(dýchání, krevní

Zachránce se tedy pokusí navázat s postiženým slovní kontakt.

že toto není možné, uchopí jej za ramena a

opatrně

kontroluje dýchání a to poslechem a pohledem na hrudník.
pohmatem na tlakových bodech. Po

vyšetření

s ním

zatřese.

Dále

Srdeční činnost ověří

základních životních funkcí se zachránce

zaměří

na problémovou oblast, kterou rozumíme místo bolesti. Nakonec provede rychlé

celkové

dovyšetření

končetiny

- dolní

možnost skrytých

v následujícím

pořadí:

hlava - krk -

končetiny. Při důkladném vyšetření

poranění

pod

oděvem raněného.

páteř

- hrudník -

břicho

- horní

nezapomíná zachránce také na

(21, str.9)

3.2.3 Třídění raněných
Třídění raněných

v

případě,

že se jich na

ovlivnit život
situaci

raněných.

je jednou z podmínek pro správné poskytnutí první pomoci
místě

nehody vyskytuje více. Rozhodnutí zachránce tak

Jak bylo již výše

(počet zraněných,

zmíněno,

druhy a závažnost

je nutné nejprve zmapovat a zhodnotit

zranění, potřeba

technické pomoci). Ve chvíli,

kdy zachránce zjistí daný stav, volá Zdravotnickou záchrannou službu na
V návaznosti na hovor s dispečerkou

třídí

postižené podle závažnosti

A. "stavy neodkladné pomoci - stavy

může

bezprostředního

tísňové

lince 155.

zranění následovně:

ohrožení života. Jedná se

především o

stavy s poruchami základních životních funkcí (zástava dechu,

bezvědomí,

velké krvácení, nastupující šok). U

těchto stavů

musí být

oběhu,

příslušná

pomoc poskytnuta ihned.
B. Stavy odložitelné pomoci - ostatní závažné stavy,
pohmoždění a

pod.

Ošetření sleduje především zajištění

C. Stavy lehké - ostatní stavy poškození -

neohrožuje

například

bezprostředně

zdraví, tím

méně

ošetření

zlomeniny, rozsáhlá

k dalšímu transportu ...
možno odložit, postižení

život Tyto postižené, pokud nejsou
12

schopni a ochotni pomoci, je
prostoru nehody. V

třeba nekompromisně

opačném případě

vykázat z

vnášejí zmatek a

bezprostředního

překážejí

v poskytování

pomoci.
D. Stavy netransportovatelné - osoby umírající a stavy s životem
zde nemá naději na
v úvahu jen u

úspěch.

neslučitelné

Tato situace je pro zachránce nejobtížnější,

skutečně

velkých

neštěstí,

kdy lze

- pomoc

leč přichází

předpokládat,

že

břímě

rozhodování převezmou profesionálové."5

3.3 lak používat linky tísňového volání
Jednou ze základních dovedností v poskytování první pomoci je
o pomoc. U dětí

předškolního věku

a

trénovat a neustále tuto dovednost
tísňových

pravidel používání

ovlivnit život jiného

žáků

prvního

stupně

procvičovat. Nesmírně důležitým

V následujících kapitolách se

zavolat

základní školy je velmi nutné

linek a jejich dodržování, jelikož žák

člověka.

umění

faktem je znalost

může

zaměřím

svým

počínáním

na pravidla, která je

nutná bezpodmínečně dodržovat.

3.3.1 Zdravotnická záchranná služba - linka 155
Záchrannou službu na lince 155 žák volá v

případě,

ohrožující život postiženého. (31) Jakmile operátorka
a

sdělí

informace popisující nehodu,

Po podání
směřuje

těchto

počet raněných

základních informací se

řízení

veškeré otázky k upřesnění situace. Velmi

nezavěšovat,

dokud k tomu

nepřistoupí

možné poskytovat první pomoc

samotná

raněnému

až do

přijme

došlo-li k

újmě

hovor, volající se

na zdraví
představí

osob a místo, kam má ZZS

hovoru ujme
důležitou

operátorka, která

zásadou takovéhoto hovoru je

dispečerka.

příjezdu

právě

přijet.

Pod jejím vedením je také

ZZS. (33)

"Informace, které byste měli sdělit:
o jméno volajícího
o

5

místo,

čas

a charakter poranění nebo onemocnění

JUKL, V. Zdravotník zotavovacích akcí. Praha: Úřad Českého červeného kříže, 2002. s. 136. str. 30
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počet poraněných,

o

charakter

zraněn~

nutno klást

důraz

na život ohrožující

stavy
či

o

adresa

popis místa události

o

pokud jste vyzváni - kontaktní telefon JJ6

3.3.2 Hasičský záchranný sbor -linka 150
Hasičský

dopravní nehody,
raněné

případě,

záchranný sbor na lince 150 volá žák v
při

živelných pohromách,

pomocí speciální techniky nebo

či

provádět

jiné havárie,

při

svědkem

je-Ii

níž je

potřeba

požáru,

vyprostit

jiné likvidační a záchranné práce. (34)

3.3.3 Policie ČR -linka 158
Žák volá tísňovou linku Policie ČR 158, jestliže je svědkem dopravní nehody,
ohrožení zdraví,
na lince 158
čin

trestný

či

poškození majetku a

sděluje,

při

narušení

veřejného pořádku.

jsou totožné s linkou 155. V případě nutnosti popisu osoby konající

postupuje žák dle

pokynů operačního důstojníka.

pomoci linku 158, nemusí již telefonovat na jiné linky
operační důstojník.

Informace, které

Jestliže použije pro volání

tísňového

volání. Toto obstará

(36)

3.3.4 Městská policie -linka 156
Použití tísňové linky Městské policie 156 se shoduje s linkou Policie ČR 158. V obci,

kde je zřízena,
úkolů

přispívá

v místních záležitostech k zajištění veřejného pořádku a plnění dalších

podle zákona o Obecní policii. '7

3.3.5 Evropská linka

tísňového

Evropská linka
k národním

tísňovým

volání - linka 112

tísňového

volání 112 byla

zřízena

linkám. Z toho plyne, že ostatní linky

a je platná po celé EU. "Pouze 24 % dotázaných

Evropanů

Evropskou Unií jako
tísňového

dokázalo

6

http://www.jaklab.cz/doprava/cz/index.php?odd=09&sub=OO

7

http://www.ochranaobyvatel.cz/?Show=156

doplněk

volání nenahrazuje

spontánně říci,

že

číslo

14

112 je

číslo,

na kterém mohou zavolat záchranné služby kdekoli v EU.

o 2 % oproti únoru 2008 ... "8 Po
směrem

stejným

jako

při

přijetí

Představuje

telefonátu operátorem dané

použití vnitrostátní

tísňové

země

linky, anebo je

to zlepšení

se hovor ubírá

přepojen

na danou

pohotovostní službu. V České republice je možná domluva jak v češtině, tak v angličtině
a němčině. Pro jiné světové jazyky mají operátoři k dispozici softwarovou podporu. (38)

4 Le&islativa
V Trestním zákoně č. 140/1961 Sb., Část druhá, Zvláštní část, Hlava V.: Trestné činy
hrubě

narušující

občanské

soužití nalezneme §207, §208 a §209 zabývající se

neposkytnutím pomoci. Pro žáky základní školy je ale nutné znát a
podstatě

pomoci a její obrovské

podpořit

§207, odst. 1, který se zabývá neposkytnutím

Znění

v

nebezpečí

ač

tak

Zákona

č.

důležitosti

v lidském

bez

potřebné předlékařské

nebezpečí

zdrav~

neposkytne

pro sebe nebo jiného, bude potrestán

samotné

může učitel

Tuto znalost

140/1961 Sb., §207, odst. 1 je následující: "Kdo

smrti nebo jeví známky vážné poruchy

může učinit

životě.

porozumět

dále

pomoci.

osobě,

která je

potřebnou

pomoc,

odnětím

svobody

až na jeden rok. "9

B

9

http:j jec.europa.eujceskarepublikajpressjpress]eleasesj09240_cs.htm
http:j jbusiness.center.czjbusinessjpravojzakonyjtrestnCzakonjcast2hS.aspx
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5 Studie Evropského červeného kříže
červený

Evropský
uspořádali

členských

kříž

zaměřený

výzkum

na

ve spolupráci s jednotlivými národními
bezpečnost

na ulicích.
děti

zemích EU. Cílovou skupinou byly

Proběhl

školního

věku.

září

v
Na

pobočkami

2005 a to ve 21

základě

vyhodnocení

dotazníků bylo zjištěno, že 98% dětí v ČR a v dalších pěti zemích chtějí bezpečnější ulice.

Ze všech dotázaných (13 300)

dětí

EU se chce 47%

naučit

poskytnout první pomoc a 88%

chce vědět o problematice více informací. (40)
vzdělávání

6 Možnosti

v oblasti poskytování první pomoci pro

děti v MŠ a pro žáky 1. stupně ZŠ
Vzdělávání

v Rámcovém

dětí

předškolního

vzdělávacím

a

žáků

mladšího školního
základě

programu, na jehož

věku

je stanoveno

si každá škola vypracuje vlastní

Školní vzdělávací program. Dále školy využívají nabídek vzdělávacích programů a služeb
Českého červeného kříže, Policie ČR, Městské policie, Hasičského záchranného sboru ČR
hasičů,

a Sboru dobrovolných

Zdravotnické záchranné služby a jiných organizací

zabývajících se poskytováním první pomoci. Jednotlivé programy se

často

liší kraj od kraje.

Proto je velice důležité, aby škola sledovala nabídky vyskytující se v daném regionu.

6.1 Rámcový vzdělávací proa=ram pro předškolní vzdělávání
Rámcový

vzdělávací

od nichž se odvíjí

klíčové

odpovídají

především

Dítě

tělo společně

a jeho

program pro

kompetence,

kompetence
s

předškolní vzdělávání vytyčuje

dílčí

cíle a výstupy.

činnostní

očekávanými

a

občanské

Záměru

rámcové cíle,

této diplomové práce

v propojení se

vzdělávací

oblastí

výstupy.

Dle RVP PV:

"Kompetence
na osobní zdraví a

činnostní
bezpečí

a

občanské

-

dítě ukončující předškolní vzdělávání

svoje i druhých, chová se

odpovědně

dbá

s ohledem na zdravé

a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) "10
lOVýzkumný ústav pedagogický v Praze. Rámcový

vzdělávací

program pro

předškolní vzdělávání.

Praha: Nakladatelství TAURIS, 2006. s.14. ISBN 80-87000-00-5
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" Vzdělávací oblast Dítě a jeho tělo -

dílčí vzdělávací cíle:

o uvědomění si vlastního těla

o osvojení si poznatků o těle ajeho zdraví
o

osvojní si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví,

o vytváření

zdravých životních

návyků

a

postojů

bezpečí

jako základu zdravého

životního stylu "11
Na výše zmíněné kompetence a cíle navazuje vzdělávací nabídka. Podstatné pro tuto
práci jsou

především činnosti zaměřující

a ochranu zdraví neopomíjející prevenci
"Očekávané

o

výstupy -

dítě

pojmenovat
funkce, mít

se na sebeobsluhu, poznávání lidského

úrazů

v různých

(27, s. 16-17)

na konci předškolního období zpravidla dokáže:

části těla, některé

povědomí

proměnách),

prostředích.

těla

o

těle

orgány

(včetně

pohlavních), znát jejich

a jeho vývoji, (o narození,

růstu těla

a jeho

znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem

a sportem
o rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích

pro

dítě běžných

a jemu známých neohrožovalo zdraví,

bezpečí

a pohodu

svou ani druhých
o mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví
o mít povědomí o
tom, kde v

některých způsobech

případě potřeby

ochrany osobního zdraví a

bezpečí

hledat pomoc (kam se obrátit, koho

ao

přivolat,

jakým způsobem apod.)"12

11

Výzkumný ústav pedagogický v Praze. Rámcový

vzdělávací

program pro

předškolní vzdělávání.

program pro

předškolní vzdělávání.

Praha: Nakladatelství TAURIS, 2006. 5.16. ISBN 80-87000-00-5
12Výzkumný ústav pedagogický v Praze. Rámcový

vzdělávací

Praha: Nakladatelství TAURIS, 2006. 5.17. ISBN 80-87000-00-5
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6.2 Rámcový vzdělávací proa:ram pro základní vzdělávání
Základní

vzdělávání

je

vzdělávání předškolní. Umění
občanských

určeno

Rámcovým

vzdělávacím

programem

poskytování první pomoci spadá

především

stejně

tak jako

do kompetencí

a pracovních. Podle nich se žák na konci školní docházky "rozhoduje

zodpovědně

podle dané situace, poskytne dle svých možností

účinnou

pomoc a chová se

zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka. 1113 Žák dále
"přistupuje

k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti

a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých. 1114
Ve vzdělávací oblasti "Člověk a jeho svět" je ukotveno její cílové zaměření, které
pomáhá

utvářet

zdraví i příčin

a rozvíjet klíčové kompetence a to tak, že vede žáka k: "poznávání podstaty

nemoc~

k

upevňování

preventivního

v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a

chován~ účelného

bezpečnosti

i zdraví a

rozhodování a jednání

bezpečnosti

druhých. 1115

Vzdělávací oblast "Člověk a jeho svět" je rozčleněna do pěti vzdělávacích oborů,

jejichž obsah je rámcově
"Očekávané

o

určen očekávanými

výstupy a učivem a to

následovně:

výstupy - 1. období: žák

uplatňuje

základní hygienické, režimové a jiné

zdravotně

preventivní návyky

s využitím elementárních znalostí o lidském těle, projevuje vhodným chováním
a činnostmi vztah ke zdraví

o

dodržuje zásady

bezpečnosti

chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví

jiných

13

o

uplatňuje

o

reaguje adekvátně na pokyny dospělých

základní pravidla

účastníků si/ničnfho

provozu

při mimořádných

událostech.

Výzkumný ústav pedagogický v Praze. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávánÍ. Praha:

Nakladatelství TAURIS, 2006. s.16.ISBN 80-87000-00-5
14

Výzkumný ústav pedagogický v Praze. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávánÍ. Praha:

Nakladatelství TAURIS, 2006. s.17. ISBN 80-87000-00-5
lS

Výzkumný ústav pedagogický v Praze. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávánÍ. Praha:

Nakladatelství TAURIS, 2006. s.38.ISBN 80-87000-00-5
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o

Očekávané

výstupy - 2. období: žák

uplatňuje

účelné

chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových

situacích simulujících
uplatňuje

o

mimořádné

události

základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho

preventivní ochranou

o

ošetří drobná poranění a

zajistí lékařskou pomoc. "16

6.3 Český červený kříž
Výuka pod záštitou ČČK se nezaměřuje pouze na poskytování první pomoci, ale také
na preventivní opatření. "Pro 3. až 5.
J.

stupně,

pro 6. až 9.

ročník

ročník

základních škol je organizován Mladý zdravotník

Mladý zdravotník II.

stupně.

Témata školení zahrnují Vznik

a činnost Červeného kříže, Složení a činnost lidského těla a První pomoc. "17 Výuku první
pomoci a s ní souvisejících témat provádí dobrovolná zdravotnice (proškolený pedagog)
nebo instruktor ČČK.
Přestože obsah a rozsah

poskytování první pomoci není na MŠ stanoven

normativně, některé MŠ využívají program

v

mateřské

Seznamuje
i

vnitřní

Ministerstva zdravotnictví ČR "Alenka

škole". Výuka probíhá za pomoci loutky Alenky, která plní
děti předškolního věku

s tématy

zaměřujícími

se na lidské

motivační
tělo

a jeho

funkci.
vnější

stavbu a funkce orgánových soustav. Neopomíjí však ani výchovu k toleranci

odlišností a ke zdravému životnímu stylu. (MUDr.

J.

Hornych, Ústředí ČČK, Thunovská 18,

Praha 1)

6.4 Policie ČR
Policie ČR nabízí školám projekt "Ajaxův zápisník", který se stal celorepublikovým
v roce 2002. Žáci prvního stupně základní školy získají od policistů - preventistů pracovní

16

Výzkumný ústav pedagogický v Praze. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávánÍ. Praha:

Nakladatelství TAURIS, 2006. s.42. ISBN 80-87000-00-5
17

HNILICOVÁ, J. O záchraně života rozhoduje prvních pět minut Týdeník školství. Praha: Dictum s.r.o.

27.5.2009, 17.

ročník,

s. 2
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sešit, který je
dětí

členěný

do

určitých

doma, ve škole a na ulici.

dané

učivo

formou

Učitel

přizpůsobené

Jedním z nich je
průběhu

právě bezpečnost

školního roku a zařazuje

témata se do škol dostaví policejní preventista a

věku

spolupracuje škola s policií a také s rodiči
Mateřská

okruhů.

používá tento sešit v

některá

do svého plánu. Na

přednášky

tematických

žáků
žáků.

téma vyloží. V

průběhu

(41)

i základní škola má také možnost si u policie objednat

názvem "Dopravní výchova pro

mateřské

celého roku

školy a 1. - 4.

ročníky

přednášky

pod

zák\. škol". Centrum

dopravní prevence Ministerstva vnitra a Policie České republiky při Muzeu Policie České
republiky nabízí další

vzdělávání zaměřené

na prevenci dopravních nehod a dopravní

výchovu ve spolupráci s Ministerstvem dopravy - BESIP, Centrem úrazové prevence II. LF
UK, kanceláří WHO v České republice, Centrem dopravního výzkumu, Nadací Partnerství,
Fórem PSR atd. (42)
Nabídka dalších vzdělávacích akcí Policie ČR se tak jako u ostatních členů
integrovaného záchranného systému liší region od regionu. Každá škola si tedy vybírá
vzdělávací

6.5

programy dle nabídek místních

Městská

oddělení.

policie

V pražských

mateřských

školách probíhá program

"Medvídek Brumlali. V souladu se zásadou
předškolního věku

aktivní

přístup

tohoto programu jsou: chování
co

dělat,

přiměřenosti

Městské

policie nazvaný

a názornosti vyžadují od

dětí

a používají obrazovou dokumentaci. Hlavními tématy

účastníků silničního

provozu, chování se

vůči

cizím lidem,

když se dítě ztratí a podobně. (43)

V základních školách jsou získané znalosti a dovednosti prohlubovány. Žáci jsou
seznámeni s dalším možným
opatřením.
přednášek

Není opomenuto ani dopravní

v

různých prostředích

hřiště,

a s jeho preventivním

na kterém si vyzkouší získané znalosti z

dopravní výchovy. (44)

Městská

pro

nebezpečím

mateřské

policie Brno poskytuje školám širokou škálu preventivních

programů

jak

školy, tak pro základní školy. V oblasti dopravní výchovy existuje program

"Koblížek", který je

určen mateřským

školám a na

něj

navazující program "Malý cyklista"

pro 3. ročníky ZŠ. Policisté města Brna se dále podílí na výuce na dopravním hřišti, kde mají
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žáci možnost si pravidla

silničního

provozu vyzkoušet prakticky pod dohledem

odborníků.

(45)

6.6

Hasičský

záchranný sbor

Hasičský záchranný sbor ČR poskytuje a podporuje výuku na základních školách

v souladu s Pokynem MŠMT k začlenění tématiky ochrany člověka za mimořádných
událostí do

vzdělávacích programů

ze 4. 3. 2003. Pro výuku existuje

několik pomůcek,

respektive učebnic a metodických příruček. Dodatek MŠMT stanovuje rozsah výuky
na minimálně 6

vyučovacích

hodin

ročně

v každém

ročníku.

Cílovou skupinou pro výuku v oblasti ochrany obyvatelstva jsou žáci základních
a vyšších

stupňů

Nejčastější

škol.

Přesto

ale i

mateřské

školy projevují zájem o tuto problematiku.

formou seznámení s prací hasičů jsou exkurze spojené s praktickými

činnostmi.

Na jaře roku 2009 byl realizován projekt pro MŠ pod názvem "Vím, co smím, a tak
účastnily

se nebojím". Tato akce probíhala v mikroregionu Jilemnicko a

se ho HZS

Libereckého kraje a Policie ČR. Úkolem bylo seznámit děti se všeobecnými zásadami
požární ochrany a dalšími zásadami

bezpečného

chování v

různých prostředích.

Projektu

se celkem zúčastnilo devatenáct MŠ a to v průběhu 26 dní (15)
Na 1. st. ZŠ probíhá projekt "Ochrana člověka za mimořádné události", na který
navazuje učitel svou výukou ve vzdělávací oblasti "Člověk a jeho svět". Témata výuky
zařazená

do programu jsou následovná:

o ,,1. stupeň základního školství
o kdo jsou
o co

je to

hasiči

a co je jejich práce, jak je ve městě najít

tísňové

telefonní

číslo,

v

čem

je

nebezpečné

zneužití této telefonní

linky
o nahlášení požáru (dopravní nehody)

o

hasiči jedoucí k

o

nalezené zápalky, hra se zápalkami

zásah u a

o co dělat, když na

děti

na silnici

mně hoří oblečení: "Zastav

se, lehni si a kutálej se"

o co dělat, když hoří doma, jak upozornit rodiče, odkud hrozí nebezpečí
o proč se při

požáru neschovávat, proč se nevracet pro hračky
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o jak se chránit před ohněm a kouřem
o domácí únikový plán (DÚP)
o požární poplach ve škole a doma, požární hlásič"18

6.7 Zdravotnická záchranná služba
Zdravotnická záchranná služba se podílí na
na školách však neprobíhá

systémově.

vzdělávání

Pracovnící ZZS

vyučují

laické

veřejnosti.

Výuka

poskytování první pomoci

na základě vyžádání si přednášek od ZŠ. Zaměření kurzů je především praktické, jelikož
na základě zkušeností bylo zjištěno, že žáci ZŠ mají lepší znalosti teoretické než praktické.
Kraj

Vysočina

realizuje projekt "První pomoc do škol", který

zdravotnictví, sociálních
systematickou výuku

věcí

zaměřenou

zaměřením

odbor

a školství, mládeže a sportu. Tento projekt jako jediný nabízí
na poskytování první pomoci. "Cílem projektu První

pomoc do škol je poskytnout mladým lidem kraje
první pomoCÍ, se

připravil

na

důležité

Vysočina

kvalitní výuku laické zdravotnické

a život zachraňující úkony, s

důrazem

na praktické

nácviky s použitím improvizovaných pomůcek. "19

7 Znalosti žáků v oblasti poskytování první pomoci
Znalosti

žáků

a schopnostech

žáků.

v oblasti poskytování první pomoci jsou

určené

v závislosti na

věku

7.1 Požadavky na znalosti dětí předškolního věku
Obsah

vzdělávání dětí předškolního věku

programem pro

předškolní vzdělávání.

vzdělávání dětí

významu
doplňkem

19

věku.

vzdělávacím

Zde je zakotvena mimo jiné základní myšlenka
Dle RVP je intstitucionální

rodinné výchovy, se kterou má být

podnětné prostředí

lB

tohoto

je stanoven Rámcovým

zároveň

předškolní vzdělávání

spjato. Poskytuje

dítěti dostatečně

k jeho všestrannému vývoji, aktivnímu rozvoji a učenÍ.

www.hzscr.cz
http:j jwww.zdravi-vysociny.czjczjContentjHtmlPage.aspx?folderid=34

22

vzdělávání dětí předškolního věku

Základem

první pomoci je sama prevence
výchovy se
především

děti

seznámí s

správný

z oblasti lidského

jednotlivých

děti

orgánů.

zaměřuje

se

a prvotní znalost lidského

bezpečností

způsob přecházení

těla

schématu. Dále se

úrazů

na

v oblasti poskytování

pohybu na

vozovky a
vnější

veřejných

bezpečná

stavbu

těla

důraz

je kladen na

V rámci dopravní

prostranstvích, jako je

jízda na kole. Obsah

vzělávání

a orientaci ve vlastním

tělesném

dozvídají základní informace o

Velký

těla.

předlékařské

vnitřní stavbě těla

porozumění důležitosti

a funkcích

zdraví a zdravého

životního stylu v závislosti na věku dětí. (ČČK, MUDr. J. Hornych)

7.1.1 Dopravní výchova
Zaměření

dopravní výchovy

spočívá

v orientaci v provozu a

bezpečné jízdě

na kole. Žáci jsou seznámeni s důležitými kroky, jejichž dodržování má vliv na udržení si
zdraví.
Policie ČR vytyčuje jako závazné následující rady:
o

"Před jízdou

o

Vždy si předjízdou

o

Za snížené viditelnosti nezapomeň

o

Před jízdou

zkontroluj technický stav kola a povinnou výbavu!
nasaď cyklistickou přilbu!
včas

rozsvítit světla!

ani během jízdy nepožívej alkoholické nápoje!

o jezdi co nejvíce u pravého okraje silnice a neustále sleduj dopravní provoz
okolo sebe, abys mohl včas zpomalit nebo zastavit před možným
o

Při změně směru jízdy

o

Nikdy

nejezděte

předměty}

nebezpečím!

dej včas a viditelně znamení paží!

dva vedle sebe ani dva na jednom kole. Na kole nikdy nevoz

které by mohly ohrozit tebe nebo jiné osoby!

o

Chovej se ohleduplně k ostatním

účastníkům silničního

o

Tam} kde je hustý provoz} s kola

raději

o

Na

přechodu

pro chodce a

provozu!

sesedni a veď kolo po chodníku!

při odbočování

vpravo i vlevo dej vždy

přednost

přecházejícím chodcům!

o
Na
20

Vždy respektuj pokyny policistů} světelné signály a dopravní značky!,,20

závěr

dodává:

"Při

dodržování všech

těchto

zásad

bezpečné

jízdy} snížíš velké

http://www.ibesip.cz/Dopravni -vychova/Predskolni -deti
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nebezpečí

možnosti úrazu

či poranění

nejen

sobě,

ale i u ostatních

účastníků silničního

provozuJ "21

7.1.2 Poznatky o lidském těle
Český červený kříž sestavil a publikoval program pro mateřské školy, který slouží

jako osnova pro výuku

zaměřenou

na lidské

tělo.

Veškeré aktivity jsou

úměrné věku dětí.

Proto je vyučováno pomocí her, písní, říkadel, obrazové dokumentace apod.
Dle tohoto porgramu se výuka

zaměřuje

nejprve na

vnější

stavbu

těla,

jeho

části

a vzhled. Vytyčené hlavní body jsou tyto:
o

části těla

o

ukaž, pojmenuj a ohmatej

o

podstata pohybu

o

kůže

Dále

tělesného

schematu

- funkce a zabarvení
děti

se

U jednotlivých

- mapa

orgánů

Vytyčené

mateřských

škol

zabývají

vnitřní

těla.

stavbou

lidského

mateřské

škole zapojuje

se zaměřuje výuka na základní funkce.

hlavní body jsou tyto:

o

kostra - funkce a vzhled

o

svalstvo

o srdce a krev
o

orgánové soustavy

Na

základě

získaných

vědomostí

o lidském

těle

se v

do výuky také prevence úrazů a nemocí a neopomíjí se ani zdravý životní styl.
(ČČK, MUDr. J. Hornych)

7.2 Požadavky na znalosti žáků na konci 3. ročníku ZŠ dle normativ
odborné literatury
V první

pozornost

21

polovině

především

prvního

stupně

základní školy je stále nutné klást

praktickým ukázkám

při

dostatečnou

výuce první pomoci. Jednotlivé úkony by

http://www.ibesip.cz/Dopravni-vychova/Predskolni-deti
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neměly

být zaměřené pouze na její podávání, ale také bychom

jednotlivých

onemocnění

U žáků ve

věku

měli

s žáky probírat prevenci

měli zaměřit především

na znalosti a schopnosti

a úrazů.

7 - 9 let bychom se

třeba

odpovídající jejich životním zkušenostem a možnostem. Je

zaměřit

se

na jejich

nejbližší okolí, jakým je například jejich rodina, kamarádi, škola a sousedství jejich domova.
Tyto

děti

jsou již

samostatnější

než

děti

v mateřských školách, a proto je třeba se soustředit

také na samostatnost v jednotlivých úkolech a úkonech. Z tohoto
potřeba,

vzdělávání

aby se do procesu

jasně

aktivně

v oblasti první pomoci

vyplývá, že je stále

zapojovali také

rodiče

a nejbližší.

7.2.1 Případy z blízkého okolí dětí
Mezi velmi
školního

věku

důležité

znalosti

se jedná o domácí

patří především

prostředí,

školu (resp. cestu tam a

jednotlivých míst se zmíním o jejich hlavních
předcházet, či

znalost svého okolí. U dětí mladšího

nebezpečích,

zpět), hřiště.

U těchto

třeba dítě naučit

kterým je

je umět samostatně nebo s dopomocí vyřešit.

Al Domácí prostředí
Elektrický zkrat
K velmi

častým

se jednoduše stát, že

dítě

se ocitne samo

k elektrickému zkratu a požáru
mezi vážné, jelikož

při

bezpodmínečně vědět,

Není-li

dítě

rodiče, či

ní

například při

začínajícím právě

může

ty spojené s vařením.

případech

třeba zavřít dveře

Může

toastování chleba, kdy dojde

u elektrické zásuvky. Tato situace

rychle dojít k přímému ohrožení života.

že v takovýchto

doma samo, je

nikdy nesmí hasit

do místnosti s

pořárem

oheň

a

Dítě

patří

musí

pomocí vody.

okamžitě přivolat

staršího sourozence. Jestliže požár není ještě rozšířen, mohou se jej pokusit uhasit

pomocí hasicího
150 a

patří

nehodám v domácnosti

vyčkat

na

přístroje.

V opačném

příjezd hasičů.

případě

musí

okamžitě

volat linku

tísňového

volání

Nesmíme také zapomenout na další pravidlo chování

požáru, a to nikdy nevstupuj do hořící místnosti

či

při

budovy.
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Požárďomu
Při

to

požáru domu musí dítě

bezpečné,

opustí

svůj

pokoj.

nejdříve začít hlasitě

Při

kouře

výskytu

volat ostatní členy rodiny. Jestliže je

v místnosti má

na podlahu a plazením se dostat ven, nebo si uvázat šátek
kouře

do dýchacích cest. Jakmile je mimo

volání - 150. Jestliže se
pod

dveřmi

a omezí tak

vážně

Aby ho

hasiči

si nelehá pod postel

ohrožena. Je-li

na podlahu, kde je kouř

méně

samo

kouř

či

možnosti: lehnout si

přes obličej

,či

a omezit

s rodiči volá linku

dostat z pokoje, ucpe pomocí

přístup kouře.

případě

k oknu. V žádném
tím mohla být

nemůže

nebezpečí,

dvě

polštářů

přístup

tísňového

a dek mezeru

našli co nejrychleji, stoupne si

přímo

se jinak schovává. Záchranná akce by

natolik silný, že

dítě nemůže

dýchat, lehne si

koncentrovaný.

Řezná poranění

V případě
látky (kapesník,

řezných poranění dítě
utěrka, ručník, ... )

a

ví, že si ránu musí omotat pomocí

stlačit

čistého

kusu

ji tak, aby zastavilo krvácení. Potom si ránu

umyje mýdlem a požádá rodiče o pomoc s aplikací desinfekce a náplasti.

Popáleniny
K popáleninám dochází
si

dítě

nejčastěji

při

vaření

chladí popálenou oblast ve studené tekoucí

se na popáleném

místě

vyskytne

puchýř,

je

třeba

a žehlení. V takových
vodě,

případech

a to až 30 minut. Pokud

jej zakrýt náplastí, aby nedošlo k jeho

poškození a tedy možnosti infekce do rány.

Krvácení z nosu
Ke krvácení z nosu dochází

potřeba udělat

záklonem hlavy. Je ovšem
přirozená,

musíme již od raného

nozdry pomocí

ukazováčku

minut, kdy by se
pokračuje

mělo

nejčastěji při

věku

neopatrných hrách.

dbát na správnost provedení úkonu.
předkolní

hlavu.

krvácení zastavit. Po chvíli zkontroluje, zda
zůstává

reaguje

pravý opak. Jelikož je ale tato reakce tak

a palce dohromady a

v mačkání nosu a

Dítě často

Dítě zmáčkne

Vyčká přibližně
ještě

krvácí a

5 až 10

případně

v předklonu. Jestliže krvácení neustupuje, vyhledá
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dospělého.

pomoc

dospělému,

V případě, že se krvácení

co se stalo, aby bylo stavu

dítěte

podaří

zastavit,

informován pro

stačí

případné

již pouze oznámit
následné problémy.

Pád ze schodů s následnou bolestí zad
Dítě

se

může

stát

nenechá

raněného

společně

s raněným, na

vstát.

svědkem

Okamžitě

něhož

pádu jiného

člověka

ze

schodů.

zavolá záchrannou službu - 155 a

mluví a může jej také

přikrýt

V žádném

vyčká

jejího

případě

příjezdu

dekou.

Neznámá tekutina v oku
Jestliže se
a vyplachuje si
Při

dítěti

okamžitě

dostane do oka neznámá tekutina, jde

poraněné

oko pod studenou tekoucí vodou po dobu 15 minut.

proplachování dbá na to, aby se studená voda dostala pouze do oka

zdravého.

Následně

do koupelny

poraněného

a ne

vyhledá pomoc dospělého.

Otrava léky
Je-li

dítě svědkem

toho, že někdo najde a polkne léky, musí okamžitě reagovat. Najde

obal a nechá jej mimo dosah druhého, avšak stále ve své blízkosti, aby
se jednalo.
léků.

Okamžitě

dítěti,

Ten poradí

zákeřné

a

dítě

volá záchrannou službu - 155 a

po nich

co má
může

dělat

do té doby, než

zvracet, usínat,

či

sdělí

s postiženým v neustálém kontaktu a mohlo tak po

o jaké léky

operátorovi, co se stalo a název

přijede

se chovat

vědělo,

pomoc. Jelikož léky jsou velmi

nestandardně,

příjezdu

je

třeba,

aby bylo

pomoci popsat jeho chování

a reakce na lék.

Elektrický šok
Neméně

a zvídavosti

známým

dětí.

případem

Pokud je

je elektrický šok. K němu dochází

dítě svědkem

takovéto události, musí si pamatovat, že nikdy

se nesmí postiženého dotýkat, aby se samo nezranilo.
nebo

dospělého,

koště, ... ) odstrčí

který za pomoci
postiženého

předmětu

pryč

především při hře

Okamžitě

vyhledá pomoc staršího

z nevodivého materiálu

(dřevěná

židle, dřevěné

od elektrické zásuvky, nebo rychle vypne pojistky

v domě a tím zabrání přívodu elektrického proudu.
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Bezvědomí
Při

silném pádu se

může

daná osoba ocitnout v bezvědomí a
dospělého

když spí. Vyhledá ihned pomoc

připadat dítěti,

a zavolá linku 155. V žádném

případě

jako

nesmí

s postiženým hýbat ani se ho snažit přemístit. Jen vyčkává po jeho boku na příjezd pomoci.
Bl Na cestě do školy a domů
může

Mezi situace, kde

dojít k úrazu,

Utěchto situací se zmíním o zásadních

činech,

patří především

které

může

jízda na kole a autobusem.

žák podniknout.

Jízda na kole
Žáci, kteří jezdí do školy na kole, musí znát nejen pravidla silničního provozu, ale
i bezpečné jízdy. Ta
kraťasy,

předpokládá

vhodné

oblečení, především správně

či řetězu.

které nejsou volné a nemohou se tedy zaplést do kola

důležitým opatřením

je cyklistická helma, kterou si žák nasadí a

jakoukoli jízdu (resp. vzdálenost). Hlavní zásady je
a postupně je prohlubovat. Jakmile se
ve dvou, je

třeba

poučit

ho

jízdy nenavrhovat a

případě

o

dítě

třeba

nebezpečích

Dalším

správně

dodržovat od raného

věku,

dostane do

zvolené kalhoty,

s tím spojených.

či

neméně

upevní pro
věku dítěte

kdy je fyzicky zdatné pro jízdu
Dítě

se musí

naučit

tento styl

jej odmítnout.

Jízda autobusem
Před

nástupem do autobusu

může

dojít k nenapravitelným chybám z nepozornosti.

Je tedy nutné, aby se žáci

naučili

ujíždějící

sedí žák na svém

autobus.

Při jízdě

uvědomoval nebezpečí
počká

na jeho odjezd,

či

chodit na zastávku
místě

včas

a neprochází se. Je velmi

spojené s přecházením silnice v
poodejde do

bezpečné

a nemuseli tak dobíhat

vzálenosti

těsné

důležité,

téměř

aby si

blízkosti autobusu. Proto

alespoň
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metrů.

Cl Hřiště
Zvířecí

kousnutí a bodnutí hmyzem

Nejčastěji

se

děti

Po napadení psem nebo

setkávají se psy,
kočkou,

musí

dítě

kočkami,

ránu

hady,

okamžitě

klíšťaty

a bodajícím hmyzem.

zkontrolovat. Pokud rána krvácí,
28

je nutné ji

ztlačit

a vyhledat

dospělého,

Při

který ránu vydezinfikuje a ováže.

hadem je nutné si lehnout a omezit jakýkoli pohyb,

kvůli

zpomalení krevního

uštknutí

oběhu

a tedy

zabránění rychlého šíření jedu v těle. Část těla, na které došlo k uštknutí, musí být
bezpodmínečně

nejníže vzhledem k poloze

popřípadě

po hadím napadení vyhledá pomoc a
blíže k srdci.
Vtakovém

Při hře

případě

v přírodě se také

žádá

Velmi jednoduše je

dítě

dítě

těla.

o pomoc

může

Je-li na

místě

další osoba,

zaškrtí postiženou
stát, že

dospělého

dítě

část těla

bezprostředně

nad

objeví na svém

těle klíště.

a samo se nepokouší parazita odstranit.

schopno identifikovat bodnutí hmyzem pohým pohledem

na pokožku, která

červená

rodiče

o

žihadla z rány, kterou posléze opláchnou studenou vodou a

přiloží

chladící

odtranění

destičku.

a dané místo otéká a

Pokud je

odbornou pomoc na linkách

zraněním

dítě

tísňového

alergické na

svědí. Při

nějaký

bodnutím

hmyz,

včelou

okamžitě

požádá žák
případně

po bodnutí volá

volání.

Podvrtnutý kotník
Pro podvrknutý kotník je charakteristická bolest, která

úměrně

postižené oblasti. Jedinou možností žáka je toto místo chladit a
se

předešlo větší

graduje se zatížením
úplně odlehčit,

aby

bolesti a otoku. Pokud to dovolují okolnosti, žák si podloží nohy tak,

aby kotník byl výše položený než boky. Jestliže otok a bolest neodchází, vyhledá

lékařskou

pomoc.
Odřeniny
Odřeniny ošetří

žák za pomocí

čisté

ji vodou a mýdlem a lehce osuší. O aplikaci
dospělou

látky. Odstraní z okolí rány špínu, omyje
desinfekčních léků

požádá

rodiče, či

jinou

osobu. V případě, že odřenina stále bolí, otéká, nebo je horká navštíví lékáře.

Cizí předmět v oku
Nejdůležitějším

jelikož

nečistota

pravidlem je nemnout si oko a ani se jinak nedotýkat

by mohla bolest

a za stálého mrkání jej oddálí od
tekoucí vodou

přistoupí

až v

ještě

oční

případě,

zhoršit a oko poškodit.

bulvy

směrem

k

víčku

Dítě

oční

uchopí vrchní

bulvy,
víčko

dolnímu. K vyplachování oka

kdy mrkání nepomohlo.
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Vyražený zub
Vyražený zub musí žák opláchnout v chladné
čistících prostředků, kartáčku

do zubního ložiska a

přidrží

nebo

ručníku.

vodě

Za pomoci

či

bez použití mýdla

rodičů

opatrně

jej

jiných

vloží

zpět

jej tam. V případě, že není možné vložit a udržet vyražený zub

v zubním ložisku, nechá ho ve sklenici studeného mléka nebo vody. Co

nejdříve

navštíví

zubního lékaře.

7.3 Požadavky na znalosti žáků na konci 5. ročníku ZŠ dle normativ
odborné literatury
Při výuce poskytování první pomoci až do pátého

na získané znalosti a dovednosti v předchozích
možné se více

zaměřit

ročnících.

ročníku

Zš navazujeme

U jedenáctiletých

žáků

je již

na teorii poskytování první pomoci, avšak praxi nesmíme opomíjet.

Žáci tohoto věku jsou již schopni se naučit náročnější způsoby poskytování první pomoci.
zaměřím

V této kapitole se

především

poranění,

na vybraná drobná

tepelná

poškození organizmu, zlomeniny, život zachraňující úkony, polohování a přepravu.

7.3.1 Vybraná drobná poranění
Cizí těleso v oku
V návaznosti na
cizího

tělesa

předchozí

z oka. Pokud se jej

kapitolu se žáci seznámí s další možností

nepodaří

vodou nebo Opthalem, pokusí se tento
nebo

čistým,

se jej

zmíněnou pomůckou

být oko ještě

odstranit pomocí mrkání,

předmět

odstranit

či

několik

výplachem vlažnou

navlhčenou

jemným kusem látky. Pomocí zrcadla identifikuje cizí
dotkne a pokusí se jej odstranit. Po

odstranění

vatovou

těleso

úspěšném

tyčinkou,

voku a lehce

provedení

může

minut citlivé a podrážděné. (S, s. 85)

Cizí těleso v ráně
Nejčastějším

Pokud se

tříska

nebo prsty. Pro
vyčistí.

Větší

cizím

tělesem

nenachází v oblasti
odstranění
předměty,

v ráně jsou
břišní, či

třísky,

písek, prach, nože a úlomky skla.

u velkých cév, je možné ji odstranit pinzetou

písku a prachu žák použije 3 % peroxid vodíku, kterým ránu
jako jsou nože a úlomky skla, nikdy

zásadně

z rány
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neodstraňujeme.

V takovém

rozměrů můžeme

případě

voláme záchrannou službu (155). Cizí

z rány odstranit pouze v případě, kdy v ní

více manipulovat pro jeho

odstranění.

volně

těleso větších
třeba

leží a není

s ním

(13, s. 91)

Řezné rány
Při řezných
Při vlásečnicovém

ranách dochází k vlásečnicovému, žilnímu nebo tepennému krvácení.
krvácení neztrácí

ránu omýt mýdlem a

popřípadě

dotyčný

velké množství krve, a proto

zalepit náplastí nebo o bvázat

čistým

postačí

pouze

kusem látky.

(13, s. 55)
Pokud je řezná rána hlubší,
pomůže

si žák vyrobit náplasťovou fixaci

udržet okraje rány u sebe a zmešit tím riziko infekce,

potřebuje

či

náplast úplně

šířce.

nepřestříhl.

Pomocí
Náplast

nůžek odstříhne

opět rozevře

okrajů

rány, která

jizvy. Pro výrobu žák

jeden kus náplasti (dle rozměrů rány) a nůžky. Po správném

a přeloží náplast po

okrajů

může

ošetření

rány vezme

vzniklé rohy na obou stranách tak, aby

a aplikuje ji na ránu

při současném

držení

rány u sebe.

7.3.2 Tepelná poŠkození organizmu

Úžeh. úpal
"Úžeh nejčastěji vzniká, zůstaneme-li nepřiměřeně dlouho na přímém slunci, často
bez pokrývky hlavy, nebo když za dusného počasí málo pijeme."22 Úžeh se projevuje bolestí
hlavy, závratí a zvracením. "Úpal čili přehřátí vzniká u lidí stojících nebo pochodujících

v uzavřených

řadách

nebo při práci v přeplněných a

špatně větraných

místnostech, v dusném,

v teplém prostředí. "23
Jelikož

se tak

tělesná

přizpůsobit

teplota

při

přesáhne

úpalu a úžehu

teplu a dochází k přehřátí.

dýchání. Postižený má bolesti

břicha, průjem

a

Může

dělá

36,7°C, krevní

oběh

není schopen

dojít až k vyčerpání a povrchnímu

se mu tma

před očima. Tělesná

teplota

22

Drábková, 1978

23

JUNAS, J. Příruční atlas první pomoci. 1. vyd. Praha: AVICENUM, 1971. s. 73. ISBN 08-025-71
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dosahuje až 40°C. V nejhorším
důvodů

je nutné poskytnou

případě

okamžitě

bezvědomí.

upadá postižený do

Z výše

zmíněných

první pomoc. "Postiženého uložíme do stínu nebo
současně přikládáme

chladné místnosti, uvolníme mu šaty na krku a hrudníku,

studené

obklady na hlavu, krk a hrudník. Pokud je postižený při vědomí, podáváme mu studené nápoje,
Při bezvědomí

nejlépe minerální vodu. Alkoholické nápoje nikdy nepodáváme.

nebo

zástavě

dýchání provádíme umělé dýchání. Ve všech případech voláme ihned lékaře. "24

Omrzliny
Nejčastějším

boltce,

špička

místem výskytu omrzlin jsou
tváře.

nosu,

ve vrstvách, rukavice,
na kůži, která
Při

u topných

růžoví

čepice,

šály),

předcházet

zásadně

postižené místo

apod. Postiženou

netřeme,

část těla zahříváme

minut. Pokud není možné postiženou
látky.

Při

vhodným

dostatečným přísunem

teplou, avšak ne horkou vodou, do které postiženou

namočené

rukou, prsty nohou, ušní
oblečením

(oblečení

tekutin, pozorováním

změn

až fialoví (nejen sám sebe, ale i své kamarády). (5, s. 87-88)

omrzlinách
těles,

Omrzlinám lze

konečky prstů

ve vlastním

část těla

část těla ponořit

vyšších stupních omrzlin je

nezahříváme

ani

v cizím podpaží, nebo

vložíme na deset až patnáct

do vody,

kůže

či

horkou vodou,

přiložíme

na ni teplý kus

necitlivá, ztuhlá a s bolestivým

pocitem píchání.

Popáleniny
"Patří

k

nejtěžším úrazům

ale i psychické. Vyžadují
poškozené

tkáně

zarudnutím

kůže,

lidské traumatologie,

nejkomplikovanější,

je klasifikována ve

třech

druhý stupeň tvorbou

často

nejdelší a

zanechávají jizvy nejen fyzické,

nejnákladnější léčbu. "25

stupních. První

puchýře, třetí stupeň

stupeň

Hloubka

popálení se projevuje

nekrozí tkání. U žáků prvního

stupně ZŠ se ve výuce zaměřujeme na popáleniny I. a II. stupně.

24

JUNAS, J. Příruční atlas první pomoci. 1. vyd. Praha: AVICENUM, 1971. s. 73. ISBN 08-025-71

25 MAJ Rl CH, J.

a kol. Příručka pro záchranné jednotky. 1. vyd. Praha: Český červený kříž, 1994. s. 37.
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Při

Nejdříve

poskytování první pomoci dbáme na hygienu, abychom zabránili infekci.

nejpozději

místo musíme

minimálně

a to po dobu
poškození
krýt,

působení.

je nutné odstranit zdroj tepla a zabránit tak jeho dalšímu

tkáně,

stačí

v žádném

tří

bolestivost a

případě

minut po úraze chladit nejlépe studenou tekoucí vodou

20 minut. Chlazení

dostatečně

ji

odstříhneme.

do

Postižené

nepřináší

působí protišokově.

chladit.

pouze úlevu, ale také snižuje

Popáleninu prvního

Při vytvoření puchýře

propichovat. Jestliže je na

vědět,

musí žák

puchýři přichycen

stupně

stupeň

nemusíme

že jej nesmí

kus látky, pouze jej

Vzniklou ránu nikdy nemažeme ani nezasypáváme. (14, s. 39)

7.3.3 Zlomeniny
"Zlomeniny vznikají působením hrubé mechanické síly na povrch
nepřirozeného

končetiny, či

pohybu

zlomeninu

uzavřenou

uzavřenou

(horních a dolních

tvar poškozené

a

otevřenou.

části těla,

hybnosti. (14, s.43) "Není
přítomnosti některých

postiženého

její

končetin),

žáků

jejímiž typickými

vysoká bolestivost, ztrátá funkce
účelem

vzhledem k

první pomoci
příznaků

nebezpečí

ev.jako důsledek

za mez fyziologické hybnosti. "26 Rozlišujeme

Vzhledem k věku

z výše uvedených

ošetřovat

části

těla,

správně

se

zaměřuji

příznaky

na zlomeninu

jsou otok,

končetiny či

změněný

výrazné omezení

diagnostikovat zlomeninu, ale

při

vyslovit podezření na zlomeninu a dále tak

a dalším komplikacím, kterými postiženého

zlomenina ohrožuje. "27
Hlavní zásadou

při

poskytování první pomoci je nehýbat

poskytne zachránce kvalitní fixaci,

pozitivně

tím ovlivní celý cyklus

raněným

léčení

údem. Pokud

dané zlomeniny.

Správnou fixací se zamezí komplikacím vedoucím ke krvácení a omezení bolesti v poraněné
části těla. Při znebybňování

dlouhých kostí pamatujeme na fixaci kloubu nad i pod

zlomeninou, aby byla fixace kosti dokonlá.

26

MAJRICH, J. a kol. Příručka pro záchranné jednotky. 1. vyd. Praha: Český červený kříž, 1994. s. 43

27

MAJRICH, J. a kol. Příručka pro záchranné jednotky. 1. vyd. Praha: Český červený kříž, 1994. s.44.
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Al Zlomenina pažní kosti
příznaky

Hlavními
si často

přidržuje

zpevňovacího

zlomeniny pažní kosti jsou velká bolest a

zdravou rukou

šátkového

závěsu

poraněnou končetinu

a dlahy vedoucí od

zduření. Raněný

u těla. Paži fixujeme pomocí velkého

konečků prstů

až po protilehlé rameno.

(14, s.46)

Bl Zlomenina předloktí
zlomenině předloktí

Ke

dochází

především při

končetiny.

Fixaci provádíme pomocí velkého

vedoucí od

špiček prstů

pádu vzad na natažené horní

zpevňujícího

šátkového

závěsu

a dlahy

do poloviny pažní kosti. (14, s. 46)

Cl Zlomenina stehenní kosti
Zlomenina stehenní kosti bývá

často

končetiny

a uklouznutí. Zlomenina je charakterisktická nepohyblivostí
zraněnÍ.

a

vnější

Pro správné zafixování
část

končetiny

končetiny

pádů

z výšky

zduřením

v místě

následkem dopravních nehod,

použijeme

a pod plosku nohy.

dvě

dlahy, které

Připevníme

a

přiložíme

na

vnitřní

je šátkem, a to v oblasti

nad kotníkem, na koleni, v polovině stehenní kosti a naposledy upevníme dlahu šátkem
k pasu. Tyto dlahy
často

k silnému

připomínají

vnitřnímu

svým tvarem písmeno

"J" a "I". Jelikož při zlomenině dochází

krvácení a následnému šoku, provádíme protišoková

opatření

co nejdříve. (14s.48)

Dl Zlomenina bérce
Zlomenina bérce bývá
lýtkové kosti není
se nachází

těsně

nebezpečná.

pod

kůžÍ,

častým

následkem

úrazů při

lyžování a fotbalu. Zlomenina

Projevuje se otokem a bolestí

bývá její zlomenina

při chůzi.

často otevřená.

Jelikož holenní kost

Pro fixaci použijeme stejné

dlahy, pouze kratší, jako u zlomeniny stehenní kosti. (14, s. 49)

7.3.4Život zachraňující Úkony
"O život zachraňujících úkonech mluvíme v souvislosti se stavy, kdy v důsledku úrazu,
nebo náhlé poruchy zdraví je

bezprostředně

ohrožen život

člověka.

Pouze rychlý a

účelný

zásah druhé osoby může život zachránit, případně rozhodnout o jeho další kvalitě."
34

"Život zachraňující úkony provádíme v případě: masívního krvácení, bezvědomí
(bezvědomí

spojeného se zástavou dechu,

pneumothorax.

II

oběhu),

je-li postižený v šoku, jde-li o

otevřený

28

Činností důležitou pro život je dýchání. Díky němu se dostává kyslík do krve, která
orgánům

jej dále dodává všem
ohrožující život
kyslík a živiny.

člověka.

v těle. Pokud tedy dojde k zástavě dechu, nastává stav

Krev je tekutina pro život nezbytná. Její funkcí je dodávat

Dospělý člověk

k masívnímu krvácení,
ohrožen. Z tohoto

stačí

důvodu

jen

má v těle kolem 5,5 - 6
několik

litrů

krve. Jakmile dojde

desítek sekund k tomu, aby byl život

musíme k poskytování první pomoci

tělu

člověka

přistoupit okamžitě

a provádět ji co nejrychleji i za cenu nedodržení hygienických zásad. Pokud postižený ztratí
asi 1,5 litru krve (tedy asi jednu třetinu), nastává život ohrožující šok. (14, s. 4)
Vzhledem k věku a možnostem žáků 5. ročníku Zš se zaměřím na zástavu masívního
krvácení a umělé

přetlakové

dýchání.

Al Zástava vnějšího masívního krvácení žilního
K nejčastějším

příčinám

žilního krvácení dochází

při

řezných

ranách a

tržně

zhmožděných ranách. Žáci poznají žilní krvácení podle tmavé barvy krve, která volně

vytéká z rány.
což zpomalí

či

Při

žilním krvácení

okamžitě

zvedneme

poraněnou končetinu

zastaví krvácení. Na ránu aplikujeme tlakový obvaz, přičemž

držíme vyvýšenou. Pokud není možné použít tlakový obvaz a rána

silně

do výšky,

končetinu

stále

krvácí, musíme ji

rychle stlačit prsty. (14, s. 10)

Bl Zástava vnějšího masívního krvácení tepenného
Tepenné krvácení je dalším typem krvácení, které vážně ohrožuje lidský život. Žák
pozná tepenné krvácení podle toho, že

28

červená

krev vystřikuje a pulzuje z rány. Tak jako u

MAjRICH, j. a kol. Příručka pro záchranné jednotky. 1. vyd. Praha: Český červený kříž, 1994. s. 2.
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žilního krvácení je nutné
poranění

Na lidském

těle

konečků

2-3

Pomocí
či

a zdvihnutím

zastavili krvácení.

okamžitě

poskytnout postiženému první pomoc

raněné končetiny

je

několik

prstů

na

Stlačení těchto bodů

bodů,

těchto

na kterých je možné tepnu nahmatat.

bodech proti kosti, abychom zmírnili

je první krok při

provádění

první pomoci, který je

následován aplikací tlakového obvazu na ránu. Stisk musí trvat až do doby, než
raněný

zdravotní záchranná služba. Po celou tuto dobu
protože ztráta velkého množství krve
na lidském

těle

místa

do výše tak, aby byla nad úrovní srdce.

tzv. tlakových

tlačíme

stlačením

může následně

je sedm (spánkový, lícní,

leží,

či

je v protišokové poloze,

vyvolat šok.

krční, podklíčkový,

přijede

Tlakových

pažní, stehenní,

bodů

břišní).

(11, s. 60)

Po

dostatečném stlačení

obvaz se skládá ze
nebo

alespoň čistá,

rány, a proto je

tří

rány

konečky prstů přiloží

žák tlakový obvaz. Tlakový

připevňovací.

Krycí vrstva musí být sterilní,

vrstev - krycí, tlaková a

jelikož ji

třeba,

připevňovací přitlačuje

přikládáme přímo

aby byla
obvaz k

aby nedocházelo k odumírání

dostatečně

ráně.

na ránu. Tlaková vrstva plní funkci

stlačení

pevná a vysoká (3-5 cm). Poslední vrstva

Zachránce se musí soustředit i na její správné utažení,

končetiny při příliš

silném utažení,

či

aby nebyl obvaz moc

volný, a tehdy neplnil svou funkci. (12, s. 19)

Cl Umělé dýchání z plic do plic ústy
Umělé
výkonů

dýchání z plic do plic

sloužících pro obnovení

společně

s nepřímou masáží srdce je

životně důležitých

součástí

funkcí. Vdechováním do plic

souboru

raněného

se dostává zbývající kyslík obsažený ve výdechu zachránce nedýchajícímu. Žáci prvního
stupně ZŠ se setkávají ve výuce pouze s umělým dýcháním z plic do plic ústy, na které poté

navazuje výuka nepřímé srdeční masáže na druhém stupni ZŠ.
Pro obnovení funkce dýchání je nutné nejprve raněnému uvolnit dýchací cesty. Žák
otevře

postiženému ústa a prohlédne dutinu ústní. Pomocí dvou

nečistoty

a

popřípadě

raněnému

hlavu a

nedýchajícího.

zubní protézy. Pokud nebrání

předsune

Ukazováčkem

dolní

čelist.

zranění

prstů

krční

Záklon hlavy drží pomocí ruky

a palcem stejné ruky

stlačí

nosní

křídla

vyjme hrubé

páteře,

zakloní

vzdálenější

srdci

tak, aby vzduch
36

neunikal. Druhou rukou také udržuje záklon hlavy pod týlem, nebo ji položí na bradu
postiženého a rozevírá ústa.

Umělé

dýchání zahájí

dvěma

rychlými hlubokými vdechy

v průběhu 4-5 sekund. V umělém dýchání, které provádíme v poloze na zádech,
pokračujeme

s frekvencí 12

trvá asi 1 sekundu. Výdech

vdechů

za jednu minutu (1 vdech za 5 sekund) a délka vdechu

dospělého

odpovídá jednomu vdechu. Samotné

provádíme pouze, je-li zachován krevní
kontrolovat a to

přibližně

oběh.

Je tedy nutné tuto

po jedné minutě a ne déle než po dobu

pěti

umělé

skutečnost

dýchání
neustále

sekund. (11, s. 68)

Účinnost umělého dýchání z plic do plic ústy poznáme pohledem na hrudník
raněného.

Pokud se

při

výdechu zachránce hrudník nedýchajícího zvedá, dýchací cesty jsou

průchodné

a je možné v dýchání

raněného.

(14, s. 19)

Pokud
na

překážky

neprůchodnost

zjistíme

přítomnost

cizího

pokračovat.

tělesa

Dojde také k postupnému zlepšení barvy kůže

dýchacích

v dýchacích cestách,

z dýchacích cest. Existují dva

cest

a

přistoupíme

způsoby uvolnění

máme

tedy

podezření

k manévrům na

uvolnění

dýchacích cest: úder do zad

a Heimlichův manévr. Úder do zad se provádí ve stoje, v sedě nebo vleže a je možné jej
opakovat 4 krát. Úder provádíme plochou dlaně mezi lopatky. Po neúspěchu s předchozí
metodou použijeme tzv.

Heimlichův

manévr, který provádíme ve stoje za postiženým.

Uchopíme jej za zad u pažemi a vpředu se uchopíme za vnější
a

stlačíme nadbřišek

se

současným pootočením

ruky

část

ruky, kterou máme vpěst,

vpěst směrem

nahoru

dovnitř.

(6, s. 109)
"Umělé

dýchání lze

provádět

i s pomůckami. Mimo

resuscitační

roušku existuje

i tzv. "T" tubus, který však nechrání proti přenosu infekce ústy, protože nemá ventil. Zato jinou
pomůckou

umělému

k

se přiloží na

obličej

dýchání je "Ambu-vak': tedy samorozpínacf vak s maskou, která

postiženého tak, abychom, pokud je to možné, udrželi volné dýchacf cesty

a samorozpínacfm vakem vháníme vzduch do dýchacfch cest postiženého. "29
Umělé

dýchání provádíme do

příjezdu

rychlé záchranné služby, nebo do té doby,

kdy postižený začne již dýchat sám.
29

JUKL, V. Dobrovolná sestra. 2. vyd. Praha: Úřad Českého červeného kříže, 2007. 5.68
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7.3.5 Polohování

Al První pomoc při šoku - protišoková poloha
"šok (trumatický) je přirozenou ochranou reakcí organismu na nepřiměřenou zátěž,
kterou je

nejčastěji

selháván{m

oběhu,

patří

úraz,

mezi život ohrožující stavy. Je charakterizován postupným

prudkým poklesem krevn{ho tlaku a následým nedostatkem kyslfku

ve všech tkán {ch. 1/30
Člověk upadá do šoku nejčastěji po ztrátě velkého množství tělesné tekutiny
průjmy

(masívní krvácení, rozsáhlé popáleniny, masívní
alergických reakcích.
špatně

rychlý,

Při

analýze vzniklé situace se žák

při

řídí těmito

hmatatelný tep s frekvencí 100 - 140 - 160

šoku, bledost, studený pot na

těle,

apatie,

žízeň,

a zvracení) a po prudkých

tepů

hlavními

příznaky

šoku:

za minutu podle hloubky

nevolnost, postupná ztráta

vědomí

posledním stadiu šoku. (14, s. 23)
Jestliže se žák dostane do kontaktu s osobou upadající do šoku,

provádět

příčinu

protišoková

opatření. Nejdříve ošetří závažnější poranění

šoku. Pokud to stav

potřeba

vrátit krev do

a podložíme dolní
Při

raněného

životně

končetiny

případě

a odstraní základní

dovoluje, uloží ho do protišokové polohy. Jelikož je

důležitých

tak, aby byly

orgánů,

alespoň

osobě

poskytování první pomoci

kdy postižený ztratil následkem

začne okamžitě

ranění

položíme postiženého na záda

30 cm nad podložkou.

(11, s. 74)

v šoku se žák setká také s případem,

velké množství krve.

Raněného

uloží v takovém

do autotransfúzní polohy. Postup je téměř shodný jako u polohy proti šokové s tím

rozdílem, že zvedneme do výšky horní i dolní končetiny postiženého.
Poskytování první pomoci
začínajících

30

na písmeno "T"

při

šoku se

řídí

označujících důležité

pravidlem ,,5 T", kterým je

pět

hesel

a nutné kroky první pomoci.

MAJ Rl CH, J. a kol. Příručka pro záchranné jednotky. 1. vyd. Praha: Český červený kříž, 1994. s. 23.
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"Pravidlo ,,5 T" - jednotlivá hesla neuplatňujeme absolutně, pouze jako osnovu
o

tišení bolesti -

spočívá

krvácen~

zástava

ošetření

ve správném

znehybnění

chlazení popálenin,

poranění

základního

(okamžitá

zlomenin,,,.), nepodáváme léky

tišící bolest ústy (nevstřebají se, mohou vyvolat zvracenO
o

teplo - snaha o udržení optimální tělesné teploty, zabránit podchlazení i přehřátí
(v

zimě přikrývku

nejen na

zraněného,

ale

hlavně

pod

něj,

v létě uložit ze slunce

do stínu)
o

tekutiny - snažíme se tlumit pocit

žízně

(otíráním

rtů

a

obličeje

vlhkým

kapesníkem), nikdy nepodáváme tekutiny ústy (nevstřebají se ze zažívacího traktu,
postižený může začít zvracet,,,.)
o

ticho -

zabezpečení

působení

zachránce

poraněného,

relativního klidu v okolí
(vysvětlení

zraněného,

správné psychologické

o jaké poranění se jedná - s ohledem na stav

ujistíme o brzkém

příjezdu

do nemocnice - vždy jsme povinni co

nejdříve

jakou první pomoc poskytujeme a

proč,

zdravotnické záchranné služby)
o

transport - doprava

zraněného

zdůrazněním,

zavolat zdravotnickou záchrannou službu se

že se jedná

o postiženého v šoku. Zraněného nikdy sami nedopravujeme vlastními silami

a

prostředky

pro

nebezpečí

výrazného zhoršení celkového stavu

během

transportu "31

Bl První pomoc při bezvědomí - stabilizovaná poloha
"Poruchy
i o

onemocněn~

vědomí
příp.

mohou mít celou

otravy.

Kvantitativně

řadu

Jedná se jak o úrazy, tak

pak na jedné

(somnolenceJ kdy postižený sice reaguje na slovní

31

příčin.

podněty,

straně

ale se

stojí stav ospalosti

zřetelným zpožděním

SRNSKÝ, P. A kol. Standardy první pomoci. Praha: Úřad Českého červeného kříže, 2002. s. 40
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a na druhé straně pak hluboké bezvědomí (koma), kdy postižený nereaguje na žádné podněty,

tedy ani na bolestivé. "32
Hlavními

příčinami bezvědomí

o úrazy hlavy, krvácení, úrazy

bývají úrazy postihující mozek. Jedná se

způsobené

především

bezvědomí

elektrickým proudem a šok. JJProjevy

mají širokou stupnici, od obluzení přes mdlobu až po stav klinické smrti. "33
Při

poskytování první pomoci se žák ze všeho

sraněným.

Jakmile se ale jedná o stav

tedy velice

důležité,

jedotlivých

ranění.

průchodnost

bezvědomí,

popř.

bude

pokračovat

zprůchodnění.

bezprostředně

oběhu.

Je

do stabilizované polohy. Než

začneme

u kterých není vhodné

zranění pátře, zhmoždění

V uvedených

položí na záda a zkontroluje

dle stanoveného postupu pro

uvolnění

činnost

Svou

následuje ošetřením dalších

neohrožují život raněného.

Jestliže žák zajistil životní funkce a

končetin.

nepodaří.

Jakmile zvládne tento krok, zkontroluje nejen

samotné dýchání, ale i zachování krevního

zranění,

žádný kontakt se navázat

opatrně otočí či

Poté žák postiženého

dýchacích cest,

která

na navázání kontaktu

aby byl žák schopen analyzovat situaci a postupovat dle závažnosti

dýchacích cest a jejich

poranění,

nejdříve zaměří

jiná

poranění,

s postiženým hýbat, je nutné si

raněného

hrudníku a

případech

ošetřil

polohovat.

uvede postiženého
uvědomit

Těmito zraněními

břicha, mnohočetné

jsou

především

zlomeniny dlouhých kostí

postiženého necháme v poloze na zádech a

dýchacích cest zajistíme záklonem hlavy (pokud není poraněná

jeho další

krční páteř)

uvolnění

a předsunutím

dolní čelisti. (11, s. 65)
Pokud jsme neidentifikovali žádná

poranění,

která by bránila manipulaci s

raněným,

uložíme ho do stabilizované polohy na boku.

32

JUKL, V. Dobrovolná sestra. 2. vyd. Praha: Úřad Českého červeného kříže, 2007. s.64

33 JUNAS, J. Příruční atlas

první pomoci. 1. vyd. Praha: AVICENUM, 1971. s. 111. ISBN 08-025-71
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"Postup při ukládání do stabilizované polohv na boku:
1.

Pokrčíme

(většinou

dolní

končetinu

na

straně,

na kterou budeme postiženého obracet

na levý bok).

2. Tlakem na koleno

pokrčené končetiny

opačnou

na stranu

nadzvedneme

pánev postiženého a vložíme pod trup nataženou horní končetinu strany, kam budeme
obracet.
3. Za tlaku na
končetinu

pokrčenou

hřbet

ruky volné horní

končetiny

stabilizované polohy kontrolujeme dýchání a puls

deset minut a to až do

příjezdu

bok a zajistíme stabilní stabilizovanou polohu,
hlavu tak, aby byly
a neohrožovat

průchodné

raněného

stává

7.3.6 Přeprava

právě

dýchací cesty a

dušením.

otočíme

které má postižený
tekutiny mohly

jej na druhý

mírně zakloněnou
volně

vytékat ven

ohrožením života postiženého se v těchto

bez pomůcek
stupně

základní školy dostane do situace, ve které je

nutné zvážit její závažnost a nutnost transportu
o

každých

zapadlý jazyk a vdechnutí zvratků. (11, s. 65)

raněného

poučení

při

případné

Nejvážnějším

Kdykoli se starší žák prvního

základní

raněného

zdravotnické záchranné služby. Pokud se stane,

že postižený leží ve stabilizované poloze na boku již po dobu 30 minut,

případech

podložíme pod

postiženého. "34

zajištění

Po

a za tahu za nataženou horní

obrátíme postiženého na příslušnou stranu.

4. Upravíme záklon hlavy a
tvář

končetinu

dolní

raněných,

přepravě raněných. "Neošetřený

v nouzi, kdy je co nejjednodušeji a nejrychleji

přemístěn

je

důležité,

aby znal následující

postižený smí být odsunován pouze
na

odusunu dána závažností okamžitého zdravotního stavu

bezpečné
(pořadí

místo. Jinak je

odsunu) za

včasnost

současného

zhodnocení sil a prostředků. Šetrnost znamená, že je postižený odsunován takovým způsobem

34

JUKL, V. Dobrovolná sestra. 2. vyd. Praha: Úřad Českého červeného kříže, 2007. s.66
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a prostředky, které za dané situace nejlépe vyhovují poškození jeho organismu. Postižený je
odsunován v takové poloze, která nejlépe odpovídá povaze jeho zraněnÍ. 35
II

Základním vodítkem pro správnou analýzu situace je její celkové zhodnocení
z hlediska pacienta a jeho

zranění,

tím, než se žák rozhodne pro

nutnosti transportu a také

přemisťování zraněného,

je

bezpečnosti

důležité,

aby si

zachránce.

Před

uměl odpovědět

na otázky:
o "Jaká má postižený zranění a nemohou pohyby zhoršit jeho zranění?
o

Je manipulace resp. odsun skutečně nutný?

o

Znáte a umíte použít základní druhy odsunu?

o

Může

se zraněný sám pohybovat?

o Je k dispozici

někdo
nějaké

o

Je k dispozici

o

Kolik váží zraněný?

další ku pomoci?
vybavení?

o Je v okolí dost volného místa pro manipulaci se zraněným?
o

Jakým terénem ajak dlouho bude případný odsun probíhat?,,36

Žák musí při manipulaci resp. transportu raněného dodržovat základní zásady,
a to nejen z kvůli

bezpečnosti

problémem bývá zdvižení

zraněného,

s rovnými zády a za pomoci

pokrčených

větší

vlastní. Jelikož

největším

je nezbytné, aby zachránce zvedal

raněného

postiženého, ale i

dolních

bezpečnostni

končetin.

než 80% vlastní váhy. Aby žák ochránil také svou

Nikdy nezvedá

páteř,

břemeno

o váze

nahradí její rotaci úkroky

stranou, a to při nesení raněného na ramenou. (14, s. 76)

35

MAjRICH, j. a kol. Příručka pro záchranné jednotky. 1. vyd. Praha: Český červený kříž, 1994. S. 76

36

JUKL, V. Dobrovolná sestra. 2. vyd. Praha: Úřad Českého červeného kříže, 2007. s.127
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Vzhledem k věku, možnostem žáků pátého ročníku ZŠ a odborné literatury jsem

pro mou diplomovou práci vybrala způsoby přepravy raněného bez

pomůcek.

Al Přeprava raněného jedním zachráncem
Doprovod
patří

Doprovod
zranění, při

se u

nad

raněného,

zápěstím.

způsob přepravy raněného.

kterých nedošlo k velkým ztrátám krve

lýtka, nohy a drobná
boku

mezi základní a nejjednodušší

poranění

hlavy a

uchopí bližší horní

obličeje).

končetinu,

(lehčí poranění

horních

Provádí

končetin,

Zachránce se postaví ke zdravé straně resp.
těsně

položí si ji kolem krku a uchopí ji

Druhou rukou chytne postiženého zezadu za pas nebo boky. (14, s. 77)

Od neseDl' postIzene
. v'h o v narucl
' v,
Transport postiženého v náručí žák uplatní u svých mladších
velmi vhodný pro

přesun

z vyvýšeného místa.
na

břiše.

malých

Raněný

dětí.

Uchopení a zvednutí

raněného

se drží zachránce kolem ramen

kamarádů,

jelikož je

je výhodné

provádět

popřípadě

Zachránce jde v mírném záklonu tak, aby vyrovnával váhu

má

zkřížené

raněného.

ruce

(11, s. 146 -

147)

Odnesení postiženého na zádech
Druhým

způsobem

je odnesení postiženého na zádech. Zde je

opět

výhodné,

aby raněný seděl na vyvýšeném místě a ulehčil tím svému zachránci jeho transport. Žák
se postaví zády mezi dolní

končetiny raněného,

uchopí jej z vnějšku za stehna a požádá ho,

aby jej obejmul kolem ramen. Poté zachránce vstane o odchází v mírném

předklonu,

kdy raněný sedí na jeho bocích. (21, s.106)
Rautekův

manévr

"Rautekův

manévr je prostředek první pomoci v nouzi a v ohrožení, kdy prioritou je co

nejrychlejší vyproštění postiženého a může být pro zraněného poněkud trumatizující.
37

37

Žák
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nesmí použít tento
předloktí,

způsob

transportu

poranění páteře

pažní kosti, žeber,

kostí dolních

končetin. Přistoupí

uchopit obě

a

v případě, že se jedná o zlomeninu

při

nefixovaných zlomeninách dlouhých

k raněnému ze zadu, podvlékne

předloktí

a uchopí postiženého za

raněného

jedné paže nad

dvě zápěstí raněného, přičemž

zápěstím

paže má

obě

ruce pod podpažím

a pod loktem. Jinou možností je

před tělem zkřížené.

(11, s.144)

Bl Přeprava raněného dvěma zachránci
Doprovod
Doprovod

raněného

zachráncem. Tímto
úrazů

dvěma

zachránci je velmi podobný doprovodu jedním

způsobem přepravuje

a pouze nedošlo-Ii k větší

v případě, že zachránci jsou

ztrátě

žák postiženého pouze v lehkých
krve. Doprovod

přibližně stejně

vysocí jako

dvěma

zraněný.

případech

zachránci je možný

Totéž platí u doprovodu

jedním zachráncem. (21, s.105)

Odnesení postiženého za sebou pomocí Rautekova manévru
Odnesení postiženého za sebou pomocí Rautekova manévru použije žák v
že

raněný

podezření

sedět,

není schopný

nebo je v bezvědomí. Nesmí jej však použít, jestliže má

na zlomeninu dlouhých kostí.

První žák si stoupne v rozkročení

v sedě. Druhý zachránce podpírá

před raněného

raněného

a za

končetinou

svou dolní

za bérce

záda

těsně

raněného.

zápěstí

jej vytáhne do polohy

hlavu. Jakmile je postižený dostatečně zdvižený,

zajistí ho druhý zachránce Rautekovým manévrem. Poté jej

raněného

případě,

První zachránce

začne

klečí

zvedat a zároveň podpírá

zády k druhému a uchopí

nad kotníky a na povel druhého zachránce se

začne

pozvolna

zvedat.

Sedadlo ze dvou rukou
Pokud je postižený
vytvořené

z rukou obou

boku a zároveň oba proti
pod stehna

raněného.

při vědomí,

zachránců.
sobě.

mohou žáci použít pro jeho transport sedadlo

Nejprve pokleknou k raněnému tak, aby byli po jeho

Spojí vzdálenější ruce za pokrčené prsty a obloukem je vloží

Druhou rukou se navzájem uchopí za ramena pro podporu zad
44

raněného.

Jestliže je

raněný

zvednou

raněného

náročný

na sílu rukou a

schopen spolupráce, chytí se za ramena

zachránců.

způsob

do sedu a s rovnými zády se postaví. Jelikož je tento
prstů zachránců,

je možné použít opasek,

či

Poté oba

transportu

šátek pro spojení

rukou pod stehny raněného. (11, s. 148-149)

7.3.7 Obvazová technika
"Technika
tak i definitivního

přikládání
ošetření

obvazu je

profesionály.

důležitou

součástí

Při ošetřování

jak laické první pomoci,

se však

nemůžeme soustředit

pouze

na samostatnou techniku obvazování, ale musíme součesně věnovat většinu pozornosti hlavně
stavu a reakcím

zraněného." 38

důležitý

Pro žáky je

především

trénink obvazové techniky. Díky nabytým

zkušenostem, znalostem a zautomatizovaným
správně

činnostem

může provádět

obvazování

a dokonale. (11, s. 123)

"Obvaz může mít jeden nebo i více z následujících
o

zastavit krvácení

o

poloprodyšně

o

sterilně

o

znehybnit nebo udržet v určité poloze

účelů:

nebo neprodyšně uzavřít ránu

krýt ránu a chránit ji před druhotnou infekcí
zraněnou část

nebo

vytvořit určité části

podporu
o

upevnit k poraněné části těla obklad

o

tahem nebo tlakem udržovat části

těla

v

určitém

postavení nebo naopak jejich

postavení změnit" 39

38
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Všeobecné zásady přikládání obvazu:

o "Krvácející rány ošetřujeme vždy s ohledem na vlastní bezpečnost
o

Dodržujeme co nejvyšš~ za dané situace možnou, sterilitu.

o

Pacienta ukládáme a ošetřujeme ve vhodné poloze s ohledem na druh

poranění

a celkový stav pacienta.
o

Při

obvazování stojí zdravotník vždy tak, aby mohl sledovat stav a reakce

zraněného,

o

zpravidla tedy stojí nebo klečí proti zraněnému.

První vrstva musí být steriln~ musí dostatečně přesahovat okraje rány a během
obvazován~

ale ani pod hotovým obvazem se nesmí posunovat, v případě,

že dojde k posunu sterilního kryt~ je nutné jej vyměnit.
o

Obvazový materiál musí být

steriln~

improvizace vyžaduje

alespoň čistou

tkaninu.
o

Obvaz začínáme na nejužším

místě poraněné části

o

Obvaz musí pevně držet, nesmekat se, ale nesmí škrtit nebo se zařezávat.

o

Během

a postupujeme k nejširší

obvazování neměníme polohu obvazované části těla. 40

Jelikož pro žáky páteho ročníku ZŠ není důležité aby znali veškeré druhy obvazů

a obvazových technik, uvádím výčet těch, se kterými se mohou sami setkat.

Al Náplasťové obvazy
S náplasťovými obvazy se žáci setkávají již v raném
drobných

poranění

a málokrvácejících ran. Druhy

dětství.

Používají se k ošetření

náplasťových obvazů,

se kterými se žák

setkává, jsou: rychloobvaz, obvaz špičky prstu a leukostehy.

40

JUKL, V. Dobrovolná sestra. 2. vyd. Praha: Úřad Českého červeného kříže, 2007. s. 124

46

Rychloobvaz
Rychloobvaz, neboli hotový

náplasťový

opatřen

obvaz, je

vrstvou gázy a používá se

k ošetření málokrvácejích drobných ran. Vyskytuje se ve dvou formách, a to ve
dělených proužků,

formě

nebo metráže různé šířky. (11, s. 124)

Obvaz špičky prstu
Obvaz

špičky

prstu je možné zakoupit v lékárnách, nebo si jej jednoduše vyrobit

nastřihnutím rohů čtvercové
kříž. Při

středu.

náplasti ke

jeho aplikaci postupujeme od

Tvar, kterým získáme, se nazývá Maltézský

přilepení

stran náplasti na

vnější

strany prstu,

poté na bříško a nakonec až na nehet. (11, s.124)

Leukostehy
,,jsou to proužky náplasti fixující okraje rány jako náhrada chirurgického šití.1/
Dvěma

typy leukostehů jsou:

mašlička

žák jednoduše vyrobit dle postupu

neboli

náplasťová

zmíněného

a přetáčený

náplasťový

steh, jenž se od

přeložením

náplasti po

šířce

mašličky

straně.

okrajů

rány, kterou si

může

v kap. 4.3.1 Vybraná drobná

poranění,

odstřižení rohů

vzniklých

liší tím, že po

jej rozložíme a jednu

lepící plochy stehu byly na stejné

fixace

41

část

otočíme

stehu

o 360 0 tak, aby

obě

(11, s. 125)

Bl Obinadlové obvazy
Obinadlové obvazy se vyrábí v různých kvalitách, z různých
velikostech (3 - 30cm šířky).
vhodný danému

poranění

Při

a o něco

obinadla se musí vždy

šikmo k ráně nebo k širší
provedeme

obtáčku

větší

než samotná rána.

volně

část

obinadla) a volného konce

rozvíjet z dlaně. Volný konec

části poraněné

partie.

Přidržujeme

přiložíme

(tělo

obinadla).

tak, aby

směřoval

jej stále prsty levé ruky, pak

obinadlem, které leží v dlani pravé ruky a odvinujeme jej palcem. Jakmile

obtáčka přichytí volný

41

a v různých

použití obinadlového obvazu dbá žák na to, aby volil obvaz

"Obinadlo se skládá z hlavy (svinutá
Tělo

materiálů

konec,

přehneme jeho vyčnívající cípek

na tuto první obtáčku a druhou

JUKL, V. Dobrovolná sestra. 2. vyd. Praha: Úřad Českého červeného kříže, 2007. s. 125
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cípek

přichytíme

obtáčkami

(tzv. zámek). Tím zabráníme klouzání obvazu po

postupujeme již na

těle

pacienta. S dalšími

ránujporaněnou část" 42

Tlakový obvaz
těla,

Tlakový obvaz se používá pro zastavení krvácení z periferií
bérci, atd. Skládá se ze sterilního krytí a
(např.

ze savého a elastického materiálu

několika

a to na

předloktí,

tlakových vrstev, které jsou vyrobené

hlava obvazu). Sterilní krytí

přiloží

žák na ránu

a na něj první tlakovou vrstvu. Poté přiloží další tlakovou vrstvu ve směru rány. Žák
průběžně

kontroluje, zda tlaková vrstva neprosakuje a

popřípadě přiloží

další tlakovou

vrstvu. (14, s. 67)
Tepenné krvácení zastaví žák okamžitým tlakem prsty
tlakovým obvazem. Pomocí tlaku
důležité stlačit

prstů

místo nad ránou

tlakovým obvazem,

přistoupí

zastaví žák

směrem

dočasně přísun

k srdci. Pokud se

končetin.

poranění kloubŮ

"Klouby mohou být

poraněny různým způsobem

směry

pohybu,

případně

následně

krve do rány. Proto je

nedaří

zastavit krvácení
především

(13, s. 55)

Elastické obvazY -

postavení (podvrtnutí, distorze),

nad ránou a

k aplikaci zaškrcovadla, které se používá

u tepenného krvácení velkých tepen

pohybem mimo obvyklé

těsně

přičemž

-

přímým pohmožděním,

kloubní plochy

zůstanou

násilným

v normálním

dojde násilím k situaci, kdy kloubní plochy - hlavice

ajamka - opustí své postavení a zůstanou mimo (vykloubení, luxace). "43
Po chlazení podvrtnutí nebo vykloubení následuje
klouby fixujeme pomocí elastického obinadla. Klouby

znehybnění.

znehybňujeme

Drobné a

střední

mírně

ohnuté

v

poloze, nikdy ne v natažení.

42
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Cl Šátkové obvazy
" Trojcípý

šátek

sloužící k obvazům

tvar

má

rovnoramenného

trojúhelníku

se základnou cca 12 cm a rameny o délce asi 90 cm." 44 Šátkové obvazy používáme nejen u
krytí velkých ploch, ale i pro fixaci a
před

závěs končetin.

Jelikož nejsou šátky sterilní, je nutné

jejich aplikací na ránu položit sterilní krytí. (12, s. 93)
Žák ukončuje obvázání ambulantním uzlem, který slouží pro spojení dvou konců

cípů šátků

nebo obvazu. Výhodný je

především

jeho plochý tvar, díky kterému

netlačí,

a jednoduchost rozvázání. Postup vázání je snadný i pro žáky zš. Uchopí oba konce obvazu
a přeloží pravý přes levý a udělá

smyčku.

Poté postup zopakuje jen se změnou posloupnosti

stran (levý konec přes pravý). (48)

Obvaz ruky
Trojcípý šátek pro obvaz ruky
na

k

něj

položíme tak, aby prsty

zápěstí.

pod

přeložíme

směřovaly

pouze na

a na

hřbetu zápěstí

základny a

k vrcholu. Poté jej

Oba krajní cípy šátku složíme a

zápěstím

straně

překřížíme

zraněnou

přeložíme přes

nad

zápěstím.

ruku

prsty až

Otočíme

je

zavážeme na uzel. (11, s. 136)

Obvaz nohy
Nejprve zpevníme základnu šátku jejím

přeložením

(cca 5 cm). Celé chodidlo

položíme na šátek tak, aby prsty směřovaly k vrcholu. Následně postupujeme jako u obvazu
ruky. Cípy

obtočíme

nad kotníkem kolem bérce a

ukončíme

ambulantním uzlem

vpředu.

(11, s. 136)

Kravatový obvaz kloubů
Kravatový obvaz

kloubů

používáme na krytí rány na dlani,

hřbetu

ruky a nohy, lokti

a koleni. Šátek skládáme do tzv. kravaty (resp. pásky). "Střed pásky přiložíme na sterilní

44SRNSKÝ, P. a kol. Zdravotnický instruktor Českého červeného kříže. 1. vyd. Praha: Úřad Českého
červeného kříže,

2002. s. 92
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krytí rány, oba konce vedeme šikmo na druhou stranu,
azavážeme plochým uzlem.

Ii

případně

ovineme,

překřížíme

45

Kravatový obvaz ucha
"Kravatu dáme na ucho v jedné

třetině

tak, aby kratší cíp směřoval přes temeno hlavy

na protilehlý spánek, delší cíp vedeme pod bradou a před uchem na spánek, kde jej překřížíme
a s kratším cípek
přes čelo,

kde

pokračujeme

těsně

na

čelo.

Delší cíp vedeme

přes

zátylí nad nemocným uchem,

nad obočím oba cípy svážeme ambulantním uzlem.

Znehybňující závěsy

Ii

46

horní končetiny

Malý šátkovÝ závěs
Pro

vytvoření

plochu od poloviny

malého šátkového

závěsu

prstů

Horní cíp sahající na rameno

po

předloktí.

složíme šátek do Širší pásky, aby pokryla

vedeme za krkem k druhému rameni. Dolní cíp

obtočíme

pod

poraněné končetiny

zraněným předloktím

a zavážeme jej s horním cípem u zdravého ramene ambulantním uzlem. (ll, s. 137)
Ve lký sat
v, k
, v
oyY' zayes

"Velký
zraněného

závěs

cípem

přehneme vzhůru

přes

47

rozloženým

třícípým

zraněné končetiny,

předloktí

šátkem, který se uloží na hrudník

hrotem

a svážeme oba cípy na

směřujícím

k lokti. Dolní cíp šátku

nezraněné straně.

uzel nebo jej přehneme a upevníme zavíracím špendlíkem.

Na hrotu šátku
Ii

47
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tvořen

rameno

kolem

předem převážeme

45

je

2002. s. 93
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Menší obvaz hlavy
Tzv.
Na

čepičku

základně

šátku

použije žák v případě, kdy došlo k malému
vytvoří

žák 2-3 cm lem,

přiloží

kryje temeno a týl. Oba cípy vede do týla, kde je

jej na

překříží

zranění

čelo raněného

v oblasti hlavy.
a plochou šátku

a ambulantním uzlem upevní zde

nebo pod bradou postiženého. Nakonec zasune vrchol trojcípého šátku

přes

místo

kříženÍ.

Podle potřeby a umístění zraněné lze tento obvaz upravovat.

Sl

8

Hypotézy
Hypotéza Č. 1
Každý žák MŠ zná alespoň jedno telefonní číslo linky tísnového volání. Všichni žáci

3. a 5. ročníku ZŠ znají linky tísňového volání a ví, jaké informace mají sdělit dispečerovi.

Hypotéza Č. 2
Všichni žáci MŠ znají zásadu bezpečnosti používání elektrických spotřebičů. Šedesát
procent žáků 3. ročníku a devadesát procent žáků 5. ročníku ZŠ ví, jak postupovat při úraze
elektrickým proudem.

Hypotéza

Č.

3

Všichni žáci MŠ ví, že je nutné přivolat pomoc učitele, jestliže se někdo dusí. Všichni
žáci 3. ročníku ZŠ ví, že při dušení několikrát udeří postiženého mezi lopatky a volají

o pomoc. Osmdesát procent žáků 5. ročníku ZŠ pozná Heimlichův manévr.
Hypotéza Č. 4
Devadesát procent žáků 3.
záchrannou službu a prsty

ročníku

stlačují

ví, že

při

masivním krvácení volají zdravotnickou

ránu a devadesát procent 5.

ročníku

zná možnosti

zastavení masivního krvácení.

Hypotéza

Č.

5

Všichni žáci 5. ročníku ZŠ dokáží vybrat situace ohrožující život a znají správné
provedení dýchání z plic do plic.

Hypotéza Č. 6
Šedesát procent žáků 5. ročníku ZŠ pozná a ví, kdy použít stabilizovanou
a protišokovou polohu.
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Hypotéza Č. 7
Úroveň znalostí poskytování první pomoci je na stejné úrovni jak na málotřídní ZŠ,

tak na pražské ZŠ.

Hypotéza Č. 8
Každý dotazovaný pedagog

zařazuje

poskytování první pomoci do své výuky

a využívá služeb organizací zabývajících se poskytováním první pomoci. Všichni
pedagogové jsou toho názoru, že s výukou poskytování první pomoci je třeba začít již v MŠ.

9 Metody výzkumu a postup práce
Pro
šetření

sběr

relevantních dat pro mou práci jsem si zvolila metodu dotazníkového

a metodu rozhovoru.

9.1 Metoda dotazníkového šetření
mateřských

Tuto metodu jsem použila pro dotazování na vybraných základních a
školách. Výzkumný vzorek v mateřských školách
na prvním stupni základních škol celkem 105
ročníků

a 20 vybraných

tvořilo

žáků
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pátých

dětí předškolního věku,

ročníků

a 99

žáků třetích

pedagogů.

9.1.1 Dotazník pro předškolní děti v mateřské škole
Dotazník se skládá ze sedmi

okruhů zaměřených

první pomoci odpovídající zkušenostem
formulovány jako otázky
tři

uzavřené,

na praktické znalosti v poskytování

dětí předškolního věku.

dva okruhy jsou

tvořeny

okruhy jsou vytvořeny pomocí obrázků, se kterými

děti

Dva z

otázkami

okruhů

otázek jsou

otevřenými

a zbylé

pracovaly dle zadání.
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Dotazník pro předškolní děti V MŠ

Zakroužkuj: jsem dívka x chlapec
1. Znáš svou adresu?
a. ANO
b. NE

2. Co bys

dělal/a,

někomu něco

kdyby se

říznul

a. kdyby ses

stalo?

doma do prstu?

i. -

b. kdyby ti

začala

téct krev z nosu?

i. -

c. kdyby sis

odřel

koleno?

i. -

d. kdyby tvému kamarádovi

zaskočil

kousek jídla a on by se začal dusit?

i. -

3. Znáš tato telefonní

čísla?

a. 155 - ano X ne
b. 158 - ano X ne
c. 150 - ano X ne
d. 112 - ano X ne
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4. Která nebezpečí se ukrývají v kuchyni? (Vezmi si barevnou pastelku nebo fixu a
zakroužkuj

alespoň

4 z nich.)

5. Která nebezpečí se ukrývají v koupelně? (Vezmi si barevnou pastelku nebo fixu a
zakroužkuj

alespoň

4 z nich.)
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6. Která nebezpečí se ukrývají venku? (Vezmi si barevnou pastelku nebo fixu a
zakroužkuj

alespoň

4 z nich.)

DO ~I
DO"

DD
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7. Co dokážeš

říci

ke každé dvojici

obrázků?
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9.1.2 Dotazník pro žáky 3. ročníku základní školy
Dotazník pro
uzavřených

třetí ročník

s výběrem možnosti.

se skládá z jednadvaceti otázek, z nichž osmnáct je
Tři

otázky jsou

tvořené

pomocí obrazové

předlohy,

se kterou žáci pracují dle zadání.
Dotazník první pomoci pro 3. ročník ZŠ

Zakroužkuj: jsem dívka x chlapec
1. K jednotlivým linkám

tísňového

volání dopiš jejich názvy:

a. 150b. 155-

c. 158d. 1122.Jaké informace musíš

sdělit dispečerovi při

volání na tísňovou linku?

a. -

b. c. -

d. 3. Rozhodni, zda tvrzení je pravdivé:

Při

elektrickém zkratu

můžeme

vznilý požár hasit

vodou.
a. ANO
b. NE

4. Jestliže se
a.

při

krájení

řízneš

do prstu, postupuješ následovně:

čistou utěrkou zatlačím

na ránu, potom ji umyji mýdlem a zalepím náplastí

b. umyji ji mýdlem a zalepím náplastí
c.

čistou utěrkou zatlačím

5. Když se spálím, musím

na ránu, potom ji umyji mýdlem

poraněné

místo chladit studenou tekoucí vodou:

a. až 10 minut
b. až 30 minut
c. na

čase

nezáleží

6. Při krvácení z nosu:
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a. hlavu zakloním
b. hlavu

předkloním

7. Tvůj kamarád spadne ze

schodů

a

zůstane

ležet na zemi a velmi ho bolí záda. Co

uděláš?

a. zavolám záchrannou službu a doprovodím ho do postele, kam si lehne
b. zavolám záchrannou službu a nechám ho ležet tam, kde je
8. Jestliže tvůj mladší sourozenec sní tajně léky a ty to odhalíš:
a. zavoláš záchrannou službu
b. zavoláš záchrannou službu a najdeš obal od

léků

c. zavoláš záchrannou službu a najdeš obal od

léků

a zůstaneš s ním

9. Při úraze elektrickým proudem:
a. chytnu

zraněného

za ruku a odtáhnu ho

pryč

b. zavolám pomoc dospělého a na zraněného nesahám
c. na zraněného nesahám
10. Když

někdo

upadne a vypadá to, že "spí" (nemluví a nehýbe se):

a. snažím se ho "probudit" a zavolám záchrannou službu
b. zavolám záchrannou službu a čekám u něho
11. Pro jízdu na kole používám ochrannou

přilbu:

a. nikdy
b.

někdy

c. vždy
12. Po výstupu z abutobusu

přecházím

ulici:

a. kdekoli
b. pouze před autobusem
c. odejdu do

bezpečné

vzdálenosti

alespoň

30 meterů od autobusu

13. Při uštknutí hadem:
a. ránu vysaji
b. ránu nikdy nesaji
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14. Drobnou

odřeninu ošetřím následovně:

a. umyji ji mýdlem a přiložím obvaz
b. umyji ji mýdlem a požádám
c.

přelepím

rodiče

o vydesinfikování

ji náplastí

15. Jesltliže se ti do oka dostane nečistota, nejprve:
a. jej promnu
b. vypláchnu jej vodou
c. oddálím vrchní víčko a mrkám
16. Jestliže si vyrazíš zub:
a.

okamžitě

vyhledáš pomoc dospělého a zub mu předáš

b.

okamžitě

vyhledáš svého zubního lékaře

c. ránu
17. Při

začneš okamžitě

svačině zaskočí

a.

několikrát

chladit

kousek jídla tvému kamarádovi a začne se dusit. Co

uděláš?

ho udeřím dlaní mezi lopatky a volám pomoc

b. volám pomoc
c.

řeknu

mu, ať hodně kašle

18. Jestliže tvůj kamarád

hodně

krvácí:

a. zavolám pomoc dospělého
b. zavolám záchrannou službu a prsty stlačím ránu
c. zavolám záchrannou službu a ránu

vyčistím
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19. Která nebezpečí se ukrývají v kuchyni? (Vezmi si barevnou pastelku nebo fixu a
zakroužkuj

alespoň

5 z nich.)

20. Která nebezpečí se ukrývají v koupelně? (Vezmi si barevnou pastelku nebo fixu a
zakroužkuj

alespoň

5 z nich.)
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21. Která nebezpečí se ukrývají venku? (Vezmi si barevnou pastelku nebo fixu a
zakroužkuj

alespoň

5 z nich.)

OD
OD

DD

9.1.3 Dotazník pro žáky 5. ročníku základní Školy
Dotazník je tvořen dvaceti čtyřmi otázkami, z nichž uzavřených s možností výběru
odpovědi

je čtrnáct a otevřených otázek je deset.

Dotazník první pomoci pro 5. ročník ZŠ
Zakroužkuj: jsem dívka x chlapec

1. Seřaď následující zranění podle závažnosti: (1 - nejzávažnější, 5 - nejméně závažné)
a. zlomenina pažní kosti
b. tepenné krvácení
c. vyvrtnutý kotník
d.

odřenina

e. popálenina prvního

stupně
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2. K jednotlivým linkám tísňového volání dopiš jejich názvy:
a. 150-

b. 155c. 158d. 156-

e. 1123.Jaké informace musíš

sdělit dispečerovi při

volání na tísňovou linku?

a. b. c. -

d. 4.Jak postupuješ při podávání první pomoci

5. Vyber správné tvrzení:

při

úraze elektrickým proudem?

Raněného vyšetřujeme

v tomto

pořadí:

a. problémová oblast, vědomí, dech, tep, celkové vyšetření
b. celkové vyšetření, problémová oblast, vědomí, dech, tep
c.

vědomí,

i.

6. Při

nehodě ...

dech, tep, problémová oblast, celkové vyšetření

problémová oblast je místo zranění

(zakroužkuj správné dokončení věty)

a. je možné použít nezraněné

účastníky

b. není možné použít nezraněné
7.Cizí těleso v

pro první pomoc

účastníky

pro první pomoc

ráně:

a. odstraníme vždy
b. nikdy neodstraníme
c. odstraníme jen v
8. Pro

odstranění

případě,

že v ráně volně leží

cizího tělesa v oku použijeme:

a. mrkání s nadzvednutým

víčkem,

výplach vlažnou vodou,

čistý

kus jemné

látky
b. mrkání,

čistý

kus jemné látky

c. mrkání,

čistý

kus jemné látky, suchou vatovou

tyčinku
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9. Při malém
a.

řezném poranění

kartáčkem

postupujeme takto:

a vodou ránu umyjeme a přelepíme náplastí

b. umyjeme ránu mýdlem, popřípadě použijeme desinfekci, zalepíme náplastí
c. ránu umyjeme mýdlem, obvážeme sterilním obvazem
10. Rozhodni, zda tato tvrzení platí:
a.

Při

poskytování první pomoci u popálenin musíme dbát na hygienu.
i. ANO - NE

b. Postižené místo (popáleninu) chladíme nejpozději do 3 minut po úraze.
i. ANO - NE

c. Popáleninu chladíme jakýmkoli studeným

předmětem či

vodou.

i. ANO - NE

11. Vyber správný způsob fixace

předloktí.

A.

B.

12. Před fixací zlomeniny nejprve postiženou oblast vrátíme do

původní

polohy.

a. ANO
b. NE

13. Mezi život ohrožující situace patří:
a. masivní tepenné krvácení a žilní krvácení, zástava dechu, bezvědomí, šok
b. masivní tepenné krvácení, šok, bezvědomí, zlomeniny
c. masivní žilní krvácení, zástava dechu, bezvědomí
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14. Doplň:
a. Žilní krvácení poznám podle:
i. ii. -

b. Tepenné krvácení poznám podle:
i. ii. -

15. Masivní krvácení zastavujeme pomocí:
a. tlakového obvazu, vyvýšením

končetiny

b.

stlačením

prsty a přiložením tlakového obvazu

c.

stlačením

prsty, tlakového obvazu, vyvýšením

končetiny

16. Doplň tvrzení:
a. Tepnu nahmatáme na lidském těle na ......................................................... ..

17. Z obrázků vyber ten, který

znázorňuje

správné provedení techniky dýchání z plic do

plic.

A.

8.

18. Podle čeho poznáš účinné dýchání z plic do plic?

a. -
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19. Jak se jmenují tyto polohy? Kdy je použiješ?

(uveď

vždy jednu možnost)

A.

8.

20. Při poskytování první pomoci

při

šoku jsou

důležité

tyto kroky:

a. tišení bolesti, teplo, tekutiny, ticho, transport
b. tišení bolesti, teplo, tekutiny, měření tepu, transport
21. Tento manévr použiji v případě, že (kdy):
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22. Napiš 2 možnosti

přepravy raněného

jedním zachráncem bez

pomůcek:

a. -

b. 23. Napiš 2 možnosti přepravy raněného dvěma zachránci bez pomůcek:
a. b. -

24. Mezi zásady přikládání obvazu

nepatří:

a. sterilita
b.

přiměřená

pevnost obvazu na ráně

c. není nutné sledovat reakce
d.

při

raněného

posunu sterilního krytí ránu

převážeme

9.1.4 Dotazník pro pedagogy mateřské školy a prvního stupně základní školy
Dotazník se skládá z šesti otázek, z nichž jedna je
otevřených. Tři otevřené

uzavřená

a

pět

zbývajících je

otázky jsou s možností vyjádření vlastního názoru.

Dotazník pro pedagogy
l.Absolvovalja jste kurz první pomoci?
a. ANO
b. NE

2. Řadíte poskytování první pomoci do své výuky? Kam?
3. Využíváte služeb ČČK či jiné organizace zabývající se poskytováním první pomoci?
(např. přednášky Policie ČR)

4. Která z činností v poskytování první pomoci

činí

dle Vašeho názoru

žákům největší

potíže?
5. Kdy by se podle Vás

mělo začít

s výukou poskytování první pomoci?
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6. Myslfte si, že výuka poskytování první pomoci je na vaší škole

dostatečná?

Pokud ne,

co by se mělo podle Vás změnit?

9.2 Metoda rozhovoru
sběr zjištění

Metodu rozhovoru jsem zvolila pro

obsahu nabídek

vzdělávacích

programů zdravotnické záchranné služby, hasičského záchranného sboru a Českého
červeného kříže

mateřské

pro

školy a první stupeň základních škol.

9.3 Postup práce
Na

základě

teoretické

ně

a v návaznosti na

části

jsem zvolila výše

zmíněné

metody získávání

faktů

také postup práce.

9.3.1 Postup dotazníkového šetření
Na
pro

základě

předškolní

prostudovaných

a základní

navštěvující mateřské

školy

výběrového

dat. Na

těchto

vzdělávání

materiálů

a

zjištění rámcově

jsem sestavila dotazníky pro

školy a žáky prvního

souboru byly zvoleny

školách jsem oslovila

stupně

tak, aby byla

ředitele

a

následně

obsahů

děti předškolního věku

základních škol.

náhodně

stanovených

Mateřské

zajištěna

a základní

objektivita

sběru

pedagogy daných

ročníků,

odpověď, či výběr

správné

ve kterých jsem prováděla dotazníkové šetření.
Vyhodnocení
možnosti byl

dotazníků

přidělen

probíhalo tak, že za správnou

jeden bod. V opačném

případě

byla

odpověď

ohodnocena nulou.

Ke každému typu dotazníku jsem sestavila tabulku a do ní zapsala bodové ohodnocení.
Dále jsem dle stanovených hypotéz vytvořila

příslušné

grafy, ze kterých jsou patrná získaná

data.
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1.3.2 Postup metody rozhovoru
Pro

zjištění

nabízených

programů vzdělávání

v poskytování první pomoci a s ní

muvisející prevence jsem zvolila metodu rozhovoru s odborníky z dané oblasti. Navštívila
jsem

vzdělávací středisko

rozhovor s vedoucím

zdravotnické záchranné služby v Praze 5. Zde jsem realizovala

vzdělávacího střediska

Alanem Rybou DiS. Otázky byly

zaměřené

především na zprostředkování vzdělávacích akcí pro Zš a jejich obsah. Dále jsem navštívila
ústředí Českého červeného kříže v Praze 1, kde jsem vedla rozhovor s MUDr. Jiřím

Hornychem z Úseku odborných činností. Zde jsem měla možnost shlédnout DVD zaměřující
se na výuku poskytování první pomoci a biologii člověka pro MŠ vydané ČČK. Pro poslední
rozhovor jsem si vybrala
Patočka,

který provádí

hasičskou

přednášky

stanici Prahy 10. Zde mi poskytl rozhovor

o požární

ochraně

hasič

Radek

a s ní spojeným poskytováním první

pomoci pro žáky MŠ a Zš. Kromě teoretických poznatků mi bylo umožněno vžít se do role
žáka a prohlédnout si požární stanici s výkladem a praktickými ukázkami.

10 Výzkumná část

10.1Použitý výběrový soubor
Pro sběr empirických dat jsem si zvolila základní školy z různě velkých měst České
republiky, abych mohla

objektivně

porovnat

úroveň

Na každé z těchto základních škol jsem se dotazovala
Aby byla

zajištěna

žáků

3. a 5.

ročníku

a také

pedagogů.

kontinuita porovnávání, zahrnula jsem do výzkumu také

předškolního věku navštěvující mateřské

těchto

znalostí v poskytování první pomoci.

velikostí: hlavní

město, města

s

školy v daných

počtem

městech.

Jednalo se o

děti

města

obyvatel do 50 000, 20 000, 5 000 a 1 000.
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lO.2Výsledky výzkumu
~raf k

hypotéze č. 1:

Al Znalost linek tísňového volání - MŠ
63

počet žáku MŠ

o
zná

Všechny dotazované

děti předškolního věku

nezná

v

mateřských

školách znají

alespoň

jedno telefonní číslo linky tísňového volání.

Bl Znalost linek tísňového volání a sdělovaných relevantních informaCÍ ZŠ
73

poeet žáku 3.

roč .

• zná • nezná

linky tísňového volání

sdělované

informace

Sedmdesát tři žáků 3. ročníku ZŠ zná telefonní čísla linek tísňového volání a padesát
sedm žáků ví, jaké informace je důležité sdělit

dispečerovi.
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98

počet žáků

5.

94

roč .

• zná. nezná

7

linky tísňového volání

sdělované

informace

Devadesát osm žáků 5. ročníku ZŠ zná linky tísňového volání a 94 žáků ví, jaké
informace je důležité

sdělit dispečerovi.

Graf k hypotéze Č, 2 i

Al Znalost zásad bezpeČnosti při používání elektrických spotřebiČŮ
100%

žáci MŠ

0%
znají

neznají

Sto procent žáků předškolního věku v MŠ zná zásady bezpečnosti při používání
elektrických

spotřebičů.
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Bl Znalost postupu při poskytování první pomoci při Úraze elektrickým
proudem

90%

počet

88%

procent

• žáci 3. ročníku ZŠ
• žáci S. ročníku ZŠ

znají postup

neznají postup

Ve 3. ročníku ZŠ zná postup poskytování první pomoci při úraze elektrickým
proudem 90% dotazovaných žáků a v S. ročníku ZŠ 12% dotazovaných žáků.
Graf k hypotéze
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Zna Iost prvm' pomocI....
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S3

počet žáků

.ano • ne

MŠ

3. roč. ZŠ

S. roč. ZŠ

Padesát tři žáků MŠ ví, že je nutné přivolat pomoc učitele, jestliže se někdo dusí.
Osmdesát dva žáci 3.

ročníku

ví, jak poskytnout první pomoc, jestliže se

někdo

dusí.

Osmdesát tři, respektive 79,04%, žáci S. ročníku pozají Heimlichův manévr.
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~raf k

hypotéze

Č.

4:

Znalost poskytování první pomoci při masivním krvácení
65%
55%

počet procent
_ zna _ nezna

3.

Padesát

pět

procent

žáků

ročnik

5.

ročníku

3.

ví, že

při

ročnik

masivním krvácení volají

zdravotnickou záchrannou službu a prsty stlačují ránu. Čtyřicet pět procent žáků 5. ročníku
zná možnosti zastavení masivního krvácení.

Graf k hypotéze č, 5;
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70

počet žáků

_ano _ne

35

situace ohrožující život

Sedmdesát dotazovaných
::I

sedmdesát sedm

žáků

žáků

S,

ročníku

dýchání z plic do plic

dokáže vybrat situace ohrožující život

5. ročníku zná správné provedení dýchání z plic do plic.
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Graf k hypotéze Č, 6:
Znalost stabilizované a protišokové polohy

žáci 5.

ročníku

97%
90%

• prolišoková poloha
• stabilizovaná poloha

pozná

Protišokovou polohu pozná 90%

vi

nepozná

respondentů

5.

neví

ročníku

a 17% ví, kdy ji použít.

Stabilizovanou polohu pozná 16% respondentů 5. ročníku a 3% ví, kdy ji použít.
Graf k hypotéze Č, 7:
P
á"
orovn
Dl uspesnosti ye zna Iostech v posIm;"
ovaDl prvDl, pomocI.
vv,

64%

úspěšnost žáků ZŠ

.3. ročník
.5.

ročník

málotřídní ZŠ

pražská ZŠ

Úspěšnost žáků 3. ročníku na málotřídní ZŠ je 64% a na pražské ZŠ 57%. Úspěšnost
žáků 5. ročníku na málotřídní škole je 49% a na pražeské ZŠ je 38%.
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Graf k hypotéze

č.

8;

výuka poskytování první pomoci

II začátek výuky v zS

12

• začátek výuky v MS

8

o

• nevyužívá služeb

pedagogové
II využívá služeb

20

o

• nezařazuje do výuky

20

Každý dotazovaný pedagog

zařazuje

• zařazuje do výuky

poskytování první pomoci do výuky a využívá

služeb organizací zabývajících se poskytováním první pomoci. Osm dotazovaných
pedagogů

je názoru, že s výukou poskytování první pomoci je

škole a dvanáct pedagogů je názoru, že s výukou by se mělo

začít

třeba začít

již v

mateřské

až na škole základní.

11 Diskuze k hypotézám
11.1Diskuze k hypotéze č. 1
AJ Každý žák MŠ zná alespoň jedno telefonní číslo linky tísnového volání.

Tato část hypotézy byla potvrzena, jelikož všichni žáci MŠ znají alespoň jedno
telefonní

číslo

linky tísňového volání.

předškolního věku

Nejznámějším číslem

je linka 155. Oproti tomu

nejméně

linky

tísňového

volání pro

děti

známá je diskutovaná linka 112.

Někteří odborníci zastávají názor, že dětem v tomto věku postačí znalost linky 112 namísto
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memorování se zbývajících
řídit

individualitou

tísňového

dětské

tří

linek

tísňového

osobnosti a na jejím

volání. Dle mého názoru by se pedagog
základě

měl

rozhodnout o vhodnosti výuky linek

volání.

BJ Všichni žáci 3. a 5. ročníku ZŠ znají linky tísňového volání a ví, jaké informace mají
sdělit dispečerovi.

Druhá

část

hypotézy nebyla potvrzena, jelikož pouze sedmdesát

tři žáků

3.

ročníku

ZŠ zná telefonní čísla linek tísňového volání a padesát sedm žáků ví, jaké informace je
důležité sdělit dispečerovi. Devadesát osm žáků S. ročníku ZŠ zná linky tísňového volání

a 94 žáků ví, jaké informace je důležité sdělit dispečerovi.
Z

výsledků

dotazníkového

šetření

je patrné, že znalost

a prohlubuje, ale dle mého názoru není stále

dostačující

pro zapamatování si jednotlivých telefonních

čísel

žáků

se s

věkem

navzdory existujícím
linek

tísňového

zvyšuje

pomůckám

volání.

Věřím,

že dostatečně věnovaný čas praktickému nácviku používání těchto linek by zvýšilo
informovanost žáků o sdělování relevantních informací dispečerům daných linek.

11.2Diskuze k hypotéze č. 2
A) Všichni žáci MŠ znají zásadu bezpečnosti používání elektrických spotřebičů.
První část hypotézy byla potvrzena, jelikož sto procent žáků předškolního věku v MŠ
zná zásady

bezpečnosti

při

používání elektrických

spotřebičů.

Tuto znalost jsem

prověřovala pomocí obrazové předlohy dotazníku pro děti MŠ, kde každý označil chování

porušující zásadu
dětem

bezpečnosti

používání elektrických

spotřebičů.

Tímto bylo

umožněno

porovnat teoretické znalosti s životní zkušeností.

B) Šedesát procent žáků 3. ročníku a devadesát procent žáků 5. ročníku ZŠ ví, jak
postupovat při úraze elektrickým proudem.
Druhá část hypotézy byla potvrzena pouze částečně, jelikož ve 3. ročníku ZŠ zná
postup poskytování první pomoci

při

úraze elektrickým proudem 90% dotazovaných

žáků

a v S. ročníku ZŠ 12% dotazovaných žáků. Veliký rozdíl v očekávání znalostí žáků S. ročníku
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byl

způsoben,

žáků

podle mého názoru, užitím jiného typu otázky než u

ročníku,

3.

a to otázkou otevřenou.

11.3 Diskuze k hypotéze č. 3
A) Všichni žáci MŠ v~ že je nutné přivolat pomoc učitele, jestliže se někdo dusí.

První část hypotézy nebyla potvrzena, jelikož pouze padesát tři žáci MŠ ví, že je
nutné

přivolat

pomoc

učitele,

v poskytování první pomoci
pěstí

pomoci

při

dospělé

někdo

dušení, ale

čímž předčili

mezi lopatky,

přivolání

jestliže se

má

dusí. Ostatní žáci prokazují

neuvádějí přivolání

očekávání,

ale

určité

pomoc učitele.

zároveň

si

znalosti

Zmiňují

úder

neuvědomují důležitost

osoby.

B) Všichni žáci 3. ročníku ZŠ v~ že při dušení několikrát udeří postiženého mezi lopatky
a volají o pomoc.

Druhá

část

hypotézy se nepotvrdila, protože pouze osmdesát dva žáci 3.

jak poskytnout první pomoc, jestliže se

někdo

výběru

její snadnost. Sedmnáct

odpovědi

správnou

jsem

odpověď,

předpokládala

však prokázalo

alepoň

dusí. Volbou

uzavřené

minimální znalost a

ročníku

ví,

otázky s možností

žáků,

kteří

uvědomělost

nevybrali

si závažnosti

situace. Tito žáci volili odpověď, kterou jsem očekávala u dětí v MŠ, a to volání o pomoc.
C) Osmdesát procent žáků 5. ročníku ZŠ pozná Heimlichův manévr.
Třetí část

Dokazuje to

očekávání

hypotézy nebyla potvrzena, avšak mé

zjištěný

fakt, že 79,04%

žáků

5.

ročníku

pozná

se

Heimlichův

téměř

vyplnilo.

manévr. Dle mého

názoru je tím prokázána existující návaznost a prohloubenost znalostí žáků.

11.4 Diskuze k hypotéze

č.

A) Devadesát procent

4
žáků

3.

ročníku

v~

že

při

masivním krvácení volají

zdravotnickou záchrannou službu a prsty stlačují ránu.
První
3.

ročníku

část

ví, že

hypotézy se nepotvrdila, protože pouze padesát
při

pět

procent

žáků

masivním krvácení volají zdravotnickou záchrannou službu a prsty
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stlačují

ránu. Dle mého názoru je patrné, že žáci nejsou

zvnitřněný

nácvik poskytování první pomoci

B) Devadesát procent žáků 5.
Druhá

část

procent žáků 5.
překvapila

ročníku

při

dostatečně

informováni a nemají

masivním krvácení.

zná možnosti zastavení masivního krvácení.

hypotézy se nepotvrdila, jelikož z výzkumu vyplynulo, že jen

ročníku

zná možnosti zastavení masivního krvácení.

čtyřicet pět

Zjištěná skutečnost mě

o to více, že pouhých 6 žáků ví, jak pozná žilní krvácení a pouhých 9

žáků

ví, jak

poznat tepenné krvácení.

11.5Diskuze k hypotéze č. 5
Všichni žáci 5. ročníku ZŠ dokáží vybrat situace ohrožující život a znají správné
provedení dýchání z plic do plic.
Tato hypotéza nebyla potvrzena, protože pouze sedmdesát dotazovaných

5.

ročníku

dokáže vybrat situace ohrožující život a pouze sedmdesát sedm

žáků

5.

žáků

ročníku

zná správné provedení dýchání z plic do plic. Dle mého názoru, neznalost situací
ohrožujících život vyplývá z neznalosti žilního a tepenného krvácení jako takových, na což
poukazuje diskuze k hypotéze
způsobena nedostatečným

číslo

4. Malá znalost správného provedení z plic do plic je

praktickým nácvikem.

11.6Diskuze k hypotéze č. 6
A) Šedesát procent žáků 5. ročníku ZŠ pozná stabilizovanou polohu.
První
procent

část

žáků

5.

předpokládaných

hypotézy potvrzena nebyla. Stabilizovanou polohu pozná pouhých 16
ročníku.

Vzhledem k věku, silovým a

u žáků tohoto

věku

koordinačním

považuji výsledek za velmi

schopnostem

nedostatečný.

B) Šedesát procent žáků 5. ročníku ZŠ vf, kdy použít stabilizovanou polohu.
Pouhá tři procenta dotazovaných žáků ví, kdy použít stabilizovanou polohu. Tímto je
tedy druhá

část

hypotézy vyvrácena.

Stejně

jelikož stanovený obsah vzdělání není téměř

tak, jako u první

části,

je výsledek alarmující,

naplněn.
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C) Šedesát procent žáků 5. ročníku ZŠ pozná protišokovou polohu.
Třetí část

hypotézy byla dle mého

očekávání

potvrzena a dokazuje tak

dostatečnost

jejího praktického tréninku.
D) Šedesát procent žáků 5. ročníku ZŠ ví, kdy použít protišokovou polohu.
Čtvrtá část hypotézy nebyla překvapivě potvrzena, jelikož pouze 17% dotazovaných
žáků

vf, kdy použít stabilizovanou polohu. Tímto poukazuji na

nedostatečnost

propojení

teoretických znalostí o poloze s jejím praktickým nácvikem.

11.7Diskuze k hypotéze

č.

7

Úroveň znalostí poskytování první pomoci je na stejné úrovni jak na málotřídní ZŠ, tak

na pražské ZŠ.
Pravdivost hypotézy byla vyvrácena výsledkem

šetření

ukazujícím na 64 procentní

úspěšnost žáků 3. ročníku na málotřídní ZŠ oproti 57 procentní úspěšnosti na pražské ZŠ.

Úspěšnost žáků 5. ročníku na málotřídní škole byla 49 procentní a na pražeské ZŠ 38

procentní. Tato
málotřídních

skutečnost

je dle mého názoru dána spíše rodinným

přístupem

výuky na

školách.

11.8Diskuze k hypotéze

Č.

8

A) Každý dotazovaný pedagog zařazuje poskytování první pomoci do své výuky.
Výsledky dotazníkového

dotazovaný pedagog

zařazuje

šetření

potvrzují pravdivost první

části

hypotézy, že každý

poskytování první pomoci do výuky. Tímto se potvrdil

rámec výuky stanovený MŠMT. Dle mého názoru se zařazování poskytování první pomoci
do výuky

značně

vybraných

liší, což dokazují výsledky dotazníkového

šetření

u

žáků

prvního

stupně

Zš.
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B) Každý dotazovaný pedagog využívá služeb organizací zabývajících se poskytováním
první pomoci.
Druhá

část

hypotézy byla potvrzena, jelikož každý dotazovaný pedagog využívá

služeb organizací zabývajících se poskytováním první pomoci.
C) Všichni pedagogové jsou toho názoru, že s výukou poskytování první pomoci je
třeba začít již v MŠ.

Osm dotazovaných
třeba začít

již v

mateřské

pedagogů

je názoru, že s výukou poskytování první pomoci je

škole a dvanáct

pedagogů

je názoru, že s výukou by se

mělo začít

až na škole základní, což nepotvrzuje stanovenou hypotézu. Podle mého názoru je
začít

třeba

s touto výukou již v mateřské škole tak, jak to stanovuje i RVP PVo

11.9Diskuze k výzkumu
Výzkum

jsem realizovala

dvěma

metodami, a to

dotazníkovým

a rozhovorem s odborníky z oboru poskytování první pomoci. Dotazníkové

šetřením

šetření

jsem

provedla na náhodně vybraných základních školách v různě velkých obcích České
republiky.

Věřím,

že tímto byla

zajištěna

objektivita a rozmanitost výzkumného vzorku.

Negativní zkušenost jsem získala v některých
mému výzkumu. Byla jsem proto
otázky na jiné škole.

Věřím,

několikrát

že postoj

řadách pedagogů, kteří

okolnostmi donucena hledat

pedagogů vůči studentům

nebyli

nakloněni

odpovědi

na své

pedagogických fakult

se v příštích letech zlepší a budeme tak schopni lépe spolupracovat.
Rozhovory s odborníky jsem realizovala na území hlavního
byla velkým

přínosem

mé práci.

Měla

jsem

příležitost

města.

Tato zkušenost

proniknout více do oblasti výuky

poskytování první pomoci a s tím spojené komunikaci mezi školami a

příslušnými

institucemi. Z mého zjištění jasně vyplývá, že nejsnadnější komunikace existuje s Českým
červeným křížem,

který se podílí také na

vzdělávání

samotných

pedagogů.

Negativní

zkušeností byla však má snaha navázat komunikaci s Policií České republiky. Zde jsem
se bohužel setkala s odmítavým jednáním

vůči

poskytování jakýchkoli informací

relevantních pro mou diplomovou práci. Přestože je Policie ČR součástí vzdělávání v oblasti
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poskytování první pomoci a

především

prevence

úrazů,

je

náročné

se do tohoto procesu

zapojit.

12 Závěry a návrh obsahu znalostí v poskytování první pomoci
12.1Závěry

Cílem mé diplomové práce bylo zjistit a porovnat stav
dětmi předškolního věku

první pomoci

mladšího školního

věku

po absolvování 3., resp. 5.

zjištěných poznatků doporučit
předškolního

v posledním

úrovně

znalostí poskytování

ročníku mateřských

ročníku

škol a

základní školy a na

dětmi

základě

optimální obsah znalostí poskytování první pomoci pro

děti

a mladšího školního věku do 3. ročníku základní školy.

V teoretické

části

práce jsem se

zaměřila

na první pomoc jako takovou, její druhy,

způsoby vyšetřování a třídění raněných, dále linky tísňového volání pro Českou republiku

a Evropskou linku tísňového volání. Uvedla jsem také legislativu České republiky
související s poskytováním první pomoci. Hlavním tématem teoretické
vzdělávání

v oblasti poskytování první pomoci pro žáky posledního

škol a prvního

stupně

základních škol. Uvedla jsem požadavky na

první pomoci dle Rámcového

vzdělávacího

programu pro

části

ročníku mateřských

vzdělávání

předškolní

byly možnosti

v poskytování

a základní vzdělávání

a dále dle Českého červeného kříže, Policie ČR, Městské policie, Hasičského záchranného
sboru a zdravotnické záchranné služby a

vzdělávací

programy, které tyto organizace

nabízejí.
Na

základě

prostudovaní odborné literatury a vlastních zkušeností jsem si stanovila

osm hypotéz. Realizovala jsem výzkumné

šetření

na vybraných

mateřských

a základních

školách a ve zvolených organizacích zabývajícíh se výukou poskytování první pomoci pro
laickou veřejnost.
Na

základě

dotazníkového

šetření,

které

proběhlo

ve vybraných

mateřských

a základních školách a kterého se zúčastnili žáci posledního ročníku MŠ a 3. a 5. ročníku ZŠ
a jejich pedagogové, uvádím tyto

závěry.
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I.

Relevantní znalost linek
ročníku mateřských

tísňového

volání se prokázala jen u

škol. U žáků 3. a 5.

ročníku

žáků

základních škol nebyla relevantnost

znalostí potvrzena, jelikož ne všichni žáci znají všechna telefonní
tísňového

vědí,

volání a

jaké informace mají

patrný postup ve znalostech

žáků,

sdělit dispečerovi.

avšak dle

posledního

předpokladů

čísla

linek

Z výsledků je sice

na jejich znalosti není

dostačující.

II.

U žáků posledního

ročníku mateřských

škol byla prokázána znalost prevence

ohrožujících život, avšak nebyla prokázána
pomoci, jestliže se

někdo

dusí. Zde žáci

dostatečná uvědomělost při

uváděli způsob

úrazů

volání

první pomoci, avšak

opomíjeli zásadní krok odpovídající jejich možnostem, a to

přivolání

pomoci

dospělého.

U žáků 3.
znalost

při

prvního

stupně

poskytování první pomoci
žáků.

dotazovaných

žáků

dotazovaných
pomoci.

ročníku

Při

respondentů.

Při

dušení by

základní školy byla prokázána relevantní

při

úraze elektrickým proudem, a to u 90%

správně

a není tedy potvrzena

poskytlo první pomoc jen 83%

dostatečná

znalost v poskytování této

masivním krvácení by poskytlo správnou první pomoc jen 55 %
Tímto je vyvrácen

předpoklad,

že žáci 3.

ročníku

základní školy dokáží

poskytnout potřebnou první pomoc vyžadující pro masivní krvácení.
U žáků 5. ročníku prvního stupně základní školy nebyla prokázána dovednost
poskytnout první pomoc
respondentů odpovědělo
těsně

při

úraze elektrickým proudem, jelikož jen 12%

na tuto otázku

správně.

Poznání Hemilichova manévru je

pod stanovenou hranicí 80%, a to 79% správných

šetření. Překavpivě

pouhých 45% dotazovaných

žáků

odpovědí

v dotazníkovém

prokázalo znalost poskytování

první pomoci v případě masivního krvácení. V návaznosti na

předcházející závěry

nebyla prokázána schopnost vybrat situace ohrožující život, i když byl poskytnut
výčet několika

možností. Tato

skutečnost

je o to více podpořena zjištěnou neznalostí

rozdílu žilního a tepenného krvácení. S poskytováním první pomoci v situacích
ohrožujícíh život souvisí také polohování

raněných

do stabilizované a protišokové

polohy. Devadesát procent žáků pozná protišokovou polohu, avšak pouze 17%

žáků
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ví, kdy tuto polohu použít. Stabilizovanou polohu pozná jen 16% dotazovaných
respondentů

III.

a 3% ví, v jakém

Rozlišnost ve znalostech

případě

ji použít.

žáků málotřídní

základní školy a prvního

stupně

základní

školy v Praze byla prokázána na základě výsledků dotazníkového šetření. Úspěšnost
žáků

ročníku

3.

na

málotřídní

základní škole byla 64 procentní oproti 57 pro cen tní

úspěšnosti na pražské základní školy. Úspěšnost žáků 5. ročníku navštěvující
málotřídní

základní školu byla 49 procentní a na pražské základní škole 38
přisuzuji

procentní. Jelikož existující rozdíl není dle mého názoru alarmující,
spíše odlišnosti v možnostech
IV.

přístupu

k žákům na

málotřídní

jej

základní škole.

Všichni dotazovaní pedagogové se shodují v zařazování výuky poskytování první
pomoci do

vzdělávacího

plánu a ve využívání služeb organizací zabývajících

se poskytováním první pomoci. Rozlišnost názoru se ovšem projevuje v započetí
výuky poskytování první pomoci.
třeba začít
věnovat

Někteří

pedagogové jsou názoru, že s výukou je

již v mateřské škole, jiní tvrdí, že je

třeba začít

se této problematice

až na škole základní.

12.2Návrh obsahu znalostí poskytvání první pomoci
základě

Na

výzkumného

vposledním

prostudovaných

šetření

materiálů, poznatků

z teoretické

škol a pro žáky 3.

ročníku

výsledků

a

děti předškolního věku

navrhuji následující obsah znalostí pro

ročníku mateřských

části

prvního

stupně

základních škol

vnávaznosti na Rámcový vzdělávací program pro předškolní a základní vzdělávání.
Obsah znalostí v poskytování první pomoci
Rámcovým
vytvoření

vzdělávacím

programem pro

dětmi předškolního věku

předškolní vzdělávání.

především

na prevenci

úrazů

je odpovídající

šetření

jsem zjistila, že výuka

požadavkům. Děti

teoretické znalosti v poskytování první pomoci odpovídající
Toto nepovažuji za chybu, avšak navrhuji více se

dospělé

Dává školám prostor pro

vlastního školního vzdělávacího programu dle jejich uvážení a zaměření. Kapitola

6.1 se tímto RVP PV zabývá. Ve svém výzkumném

věku.

je stanoveno

zaměřit

prokazovaly

žákům

na

zaměřená
některé

mladšího školního

včasné přivolání

pomoci

osoby.
83

Obsah znalostí

žáků

očekávaným výstupům.

zaměřovat

na konci 3.

Během

stále na prevenci

ročníku

prvních

úrazů

a

tří

základní školy musí odpovídat stanoveným
let školní docházky by se

postupně

prohlubovat znalosti

první pomoci v závislosti na jejich životních zkušenostech. Je
způsobu

správnému

provádět především

být

rozšířen

používání linek

tísňového

volání. Zde bych

žáků

třeba

měl

pedagog

v poskytování

se více

doporučila

věnovat

tuto výuku

prakticky a ve spolupráci s danými odborníky. Obsah znalostí by

měl

více v oblasti život ohrožujících situacích. Jelikož žáci prokázali nižší znalost,

navrhuji, aby výuka poskytování první pomoci byla

systematičtější

a jednotlivé poznatky

a úkony na sebe navazovaly. Výzkum prokazuje, že školy využívají
organizace zdravotnických

dnů,

především

možnosti

než kontinuální a systematické výuky v průběhu celého

školního roku. Na

nedostatečnost

v propracovanosti výuky v poskytování první pomoci

zjištěný

fakt, že znalosti

žáků

poukazuje
potřeba,

aby pedagogové

učebního

měli

plánu pro dané

po 3.

ročníku

základní školy ve vývoji stagnují. Je

možnost spolupráce s odborníky v dané oblasti na sestavení

ročníky.

Tímto by byla

zajištěna

kontinuita a validita obsahu

znalostí žáků mladšího školního věku.
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Příloha Č. 2: Zásada pěti "T"

ZDRAVOTNIcKÁ PRVNí POMOC

TICHO

5T

TRANSPORT

TEKUTINY

TISENí BOLESTI

TEPLO

93

Příloha Č.

3: Tlakové body na lidském těle

']
)TJ

Tlakové body
1 Spánkový bod
2 Lícní bod

( l

( 2 ,. 1 ,

\l~~.: ~

/) 31 '":''-,
/

(\

......\ '-::\

",;::;," !

JI

1 }\,,;;> ~(., \

Krční

3
bod
4 Podklíčkový bod
S Pažní bod
6

.. J,\\

Stť!.h~nní bod

7 B1Jsnr bod

I \~,
!
i

nakový obvaz

Příloha Č.

4: Tlakový obvaz - vrstvy

TLA KOVt. VRSTVA
I

KRYCl VRSTVA
r~\fEVŇOVAC\'
Vp..,STVA.
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Příloha Č.

5 : Zástava masivního krvácení

Příloha Č.

6: První pomoc při Úraze elektrickým proudem

95

Příloha Č.

7: Dýchání z plic do plic

Příloha Č.

8: Kontrola správnosti dýchání z plic do plic

96

Příloha Č.

9: Stabilizovaná poloha

~\_-

Příloha Č.

10: ProtiŠoková poloha

z?1~
.~.
~~ďí-"'""'-......~ . - - - - ~~
...

~

..

~

~---'V

97

Příloha Č.

11: Transport raněného dvěma zachránci bez pomůcek

obr.

obr.

9

obr.

8

10

98

Příloha Č.

12: Transport raněného jedním zachráncem bez pomůcek

obr.

la

obr.

lb

3

obr.
ohr.

obr.

2

4

obr.

S
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Příloha Č.

13:

Náplasťové

obvazy - Maltézský kříž. leukostehy

Příloha Č.

14: Obvaz hlavy

~
\.

ol

'-'00

")

Příloha Č.

~

I

15: Obvaz ucha

100

Příloha Č.

16: Obvaz ruky

Příloha Č.

17: Obvaz nohy

Příloha Č.

18: Malý šátkoti' závěs

101

Příloha Č.

19: Velký šátková závěs

Příloha Č.

20: Fixace zlomeniny předloktí

102

Příloha Č.

21: Fixace zlomeniny pažní kosti

Příloha Č.

22: Fixace zlomeniny stehenní kosti

--- ---
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Příloha Č.

23: Fixace zlomeniny bérce

Příloha Č. 24: Soutěž ČČK - Mladý zdravotník I. stupně - Prachatice

Přiřazování

telefonních

čísel

linek tísňového volání

104

Dýchání z plic do plic

Ošetření

rány s přítomností citího tělesa

105

Zástava masivního krvácení

Obvaz nosu
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Příloha Č, 25: Dotazník pro děti posledního roČníku MŠ

OOTAZNfK PRO PŘEOSKOLNf DĚTI V MS

Zakroužkuj: jsem dívka

x (./Chlape'C)

1. Znáš svou adresu?

@

ANO

b. NE

2. Co bys

dělal/a.

kdyby se

někomu něco

a. kdyby ses říznul doma do prstu?

stalo?
,i)

í__

,l/{

/

~>', ~:!(

i. b. kdyby ti

začala

téct krev z nosu?

--II -

i. c. kdyby sis

odřel

koleno?

I

I

t..~1

le

i

i. d. kdyby tvému kamaródovi zaskočil kousek jídla a on by se začal
dusit?
i. -

/

3. Znáš tato telefonní čísla?

c. 150 - ano X ne
d. 112 - ano X ne

107

4. Která nebezpečí se ukrývají v kuchyni? (Vezmi si barevnou pastelku nebo
fixu a zakroužkuj

alespoň

4 z nich.)

5. Která nebezpečí se ukrývají v koupelně? (Vezmi si barevnou pastelku
nebo fixu a zakroužkuj

alespoň

4 z nich.)

108

6. Která nebezpečí se ukrývají venku? (Vezmi si barevnou pastelku nebo fixu
a zakroužkuj

alespoň

4 z nich.)

DD
DD

DD
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7. Co dokážeš říci ke každé dvojici obrázků?

110

Příloha č. 26: Dotazník pro žáky 3. ročníku ZŠ

DOTAZNfK PRVNf POMOCI PRO 3. ROČNíK ZŠ
Zakroužkuj: jsem dívka x

~
...... ,.J.

1. K jednotlivým linkám tís~ového volání dopiš jejich názvy:

a. 150-

a ..)~ ."/

rf~

o

M~AAV11{~1'

:ď~::= ~
~/1IV(;J\;uVV(JVr~uv
(_ rl. ~ ,,0 r;J .~
. •

d. 112 -

2. Jaké informace musíš s

a.

b.
c.

d.
3. Rozhodni, zda tvrzení je pravdivé: Při elektrickém zkratu můžeme vznilý požár hasit
vodou.

a. ANO

b.@
4. Jestliže se při krájení řízneš do prstu, postupuješ následovně:

@

čistou utěrkou zatlačím na ránu, potom ji umyji mýdlem a zalepím náplastí

b. umyji ji mýdlem a zalepím náplastí
c.

čistou utěrkou zatlačím

na ránu, potom ji umyji mýdlem

5. Když se spálím, musím poraněné místo chladit studenou tekoucí vodou:

@

až 10 minut

b. až 30 minut
c.

na čase nezáleží

6. Při krvácení z nosu:

G1

hlavu zakloním

b. hlavu předkloním

111

7. Tvůj kamarád spadne ze schodů a zůstane ležet na zemi a velmi ho bolí záda. Co uděláš?
,

zavolám záchrannou službu a doprovodím ho do postele, kam si lehne

~) zavolám záchrannou službu a nechám ho ležet tam, kde je
8. Jestliže tvůj mladší sourozenec sní tajně léky a ty to odhalíš:
a. zavoláš záchrannou službu
b. zavoláš záchrannou službu a najdeš obal od léků
/c) zavoláš záchrannou službu a najdeš obal od léků a zůstaneš s ním

~j

9. Při úraze elektrickým proudem:
a. chytnu zraněného za ruku a odtáhnu ho pryč

Cf) zavolám pomoc dospělého a na zraněného nesahám
c.

na zraněného nesahám

10. Když někdo upadne a vypadá to, že "spí" (nemluví a nehýbe se):

~ snažím se ho "probudit" a zavolám záchrannou službu

'-(.)

b. zavolám záchrannou službu a čekám u něho

11. Pro jízdu na kole používám ochrannou přilbu:
a. nikdy
b. někdy

C0 vždy
12. Po výstupu z abutobusu přecházím ulici:
a. kdekoli
b. pouze

před

autobusem

~ odejdu do bezpečné vzdálenosti alespoň 30 meterů od autobusu
13. Při uštknutí hadem:
a. ránu vysaji

~

ránu nikdy nesaji

112

14. Drobnou odřeninu ošetřím následovně:
a.

(§)
c.

umyji ji mýdlem a přiložím obvaz
umyji ji mýdlem a požádám rodiče o vydesinfikování
přelepím

ji náplastí

15. Jesltliže se ti do oka dostane

nečistota,

nejprve:

a. jej promnu
b. vypláchnu jej vodou

a

oddálím vrchní víčko a mrkám

16. Jestliže si vyrazíš zub:
a.

okamžitě

vyhledáš pomoc

dospělého

a zub mu

předáš

b. okamžitě vyhledáš svého zubního lékaře

@

ránu začneš okamžitě chladit

17. Při svačině zaskočí kousek jídla tvému kamarádovi a začne se dusit. Co udělá

Q

několikrát ho udeřím dlaní mezi lopatky a volám pomoc

b. volám pomoc
c.

řeknu

mu, ať hodně kašle

18. Jestliže tvůj kamarád hodně krvácí:
a. zavolím pomoc dospělého
b. zavolám záchrannou službu a prsty stlačím ránu

®

zavolám záchrannou službu a ránu vyčistím

113

19. Která nebezpečí se ukrývají v kuchyni? (Vezmi si barevnou pastelku nebo fixu
zakroužkuj

alespoň

5 z nich.)

20. Která nebezpečí se ukrývají v koupelně? (Vezmi si barevnou pastelku nebo fixu
zakroužkuj alespoň 5 z nich.)

114

21. Která nebezpečí se ukrývají venku? (Vezmi si barevnou pastelku nebo fixu a zakrou
alespoň

5 z nich.)

DD
DD

DD
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Příloha Č, 27: Dotazník pro žáky 5, roČníku ZŠ
Dotazník první pomoci pro 5. ročník ZŠ
,.;::;:::::~'

Zakroužkuj: jse';; dívka x ',~

..'lJ:'

Seřaď následující zranění podle závažnosti:
(.\

';:ll

(1- nejzávažnější, 5 - nejméně závažnl

zlomenina pažní kosti

lb. tepenné krvácení
,
./

/ (~~

f:9:
,~/

vyvrtnutý kotník
odřenina

popálenina prvního stupně

~e.v K jednotlivým linkám tísňového volání dopiš jejich názvy:

a. 150-

/

b. 155 - ; I '

<! /{:/

,-'J

c. 158 - /;;>:
d. 156-

í

e. 112-

(3.1

Jaké informace musíš sdělit dispečerovi při volání na tísňovou linku?

"-"~
/

a. - l ) '

'. {

b.

r

c. -

d.

.,\

,

"/ .:

'-'

":,,

4. Jak postupuješ při podávání první pomoci při úrazu elektrickým proudem?
,.. ,") ,
,-, ,X: . I ( '/ j:' v/J J /,.'/,' I /
,

dJ:

!

Vyber správné tvrzení:
/~:

-

I'

Raněného vyšetřujeme v tomto pořadí:

problémová oblast, vědomí, dech, tep, celkové vyšetření

)(. celkové vyšetření, problémová oblast, vědomí, dech, tep
~

vědomí, dech, tep, problémová oblast, celkové vyšetření
• problémová oblast je místo

zraněni

1
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~ Při nehodě ... (zakroužkuj správné dokončení věty)

Z,

Oí

je možné použít nezraněné účastníky pro první pomoc

~.

není možné použít nezraněné účastníky pro první pomoc

Cizí těleso v ráně:
1L

odstraníme vždy

~19." nikdy neodstraníme

\'t;-"f) odstraníme jen v
~8.

případě, že v ráně volně leží

Pro odstranění cizího tělesa v oku použijeme:
~::~,.mrkání s nadzvednutým víčkem, výplach vlažnou vodou, čistý kus jemné látky

,b.

mrkání, čistý kus jemné látky

c.

mrkání, čistý kus jemné látky, suchou vatovou tyčinku

(~:~"ři malém řezném poranění postupujeme takto:

.a.

kartáčkem

a vodou ránu umyjeme a přelepíme náplastí

<P;i~ umyjeme ránu mýdlem, popřípadě použijeme desinfekci, zalepíme náplastí

. ~.

ránu umyjeme mýdlem, obvážeme sterilním obvazem

(~..p! Rozhodni, zda tato tvrzení platí:
\.
'

Ji.

Při

poskytování první pomoci u popálenin musíme dbát na hygienu .

• <é.NO)!'NE
b.

Postižené místo (popáleninu) chladíme nejpozději do 3 minut po úraze .

.tA~NO
- NE
.,
(s.;

Popáleninu chladíme jakýmkoli studeným předmětem či vodou.

f'(~~NE
-,:,--"

:1JI\Vyber správný způsob fixace předloktí.
'·.u'

2
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12. Před fixací zlomeniny nejprve postiženou oblast vrátíme do původní polohy.
"-.'
. . a ... ANO,
"

~.
\W",
~ ~
.' 13), Mezi život ohrožující situace

patří:

'"

'..'

;,~.)

masivní tepenné krvácení a žilní krvácení, zástava dechu, bezvědomí, šok

. b. masivní tepenné krvácení, šok,
J

c.

bezvědomí,

zlomeniny

masivní žilní krvácení, zástava dechu, bezvědomí

'~4. Doplň:
~) Žilní krvácení poznám podle:

.-

.-

ti; Tepenné krvácení poznám podle:

..-

i5~ Masivní krvácení zastavujeme pomocí:

'c:;;,!.J

~.
I

~,

tlakového obvazu, vyvýšením končetiny
stlačením prsty a přiložením tlakového obvazu

t>~, stlačením prsty, tlakového obvazu, vyvýšením končetiny

1(5. Doplň tvrzení:
\

/

~

fl" .-"',
/\Jr{) / /,-'-/
,

I

,") , -~::-\

/

,f:r.!
(//c/. k..................................
1/·")(
'-o~) Tepnu nahmatame na Ildskem tele na ~~"
...........
~ ...... .
,

,

.

,

y

3
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~z obrázků vyber ten, který znázorňuje správné provedení techniky dýchání z plic do plic.

\lg,: Podle čeho poznáš

cP

~i

a. Jak se j~~,~"~j!. t~t~

".
JI

..',

účinné dýchání z plic do plic?

'.t/'"

',~.. '~'

:

/ ~? J
. {.

.. -

!

.,"

r

r, i

.,

;' J .

I ' ľ~

,

l

:

:',:

pOIO~'~?r~dy,je 'pO(UŽij,~~J (uveď vždy jednu možnost)
I

I
,;--

'-..

!

J

"

I

/

(

I

.

.-.

A.

B.

,,~Q. Při

".'

poskytování první pomoci

při

šoku jsou

důležité

tyto kroky:

é~ tišení bolesti, teplo, tekutiny, ticho, transport
::b~ tišení bolesti, teplo, tekutiny, měření tepu, transport

4
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,

(~1. Tento manévr použiji v případě, že (kdy):.

/;:'( J,",kt

'
ri("

':-::;'

'74)Napiš 2 možnosti přepravy, raněného jedním zachráncem bez
,~'
a. - "'___. ./! f/ /;~:' 't:,"r / j/·/~:/c':.--

pomůcek:

b. 23,. Napiš 2 možnosti ,přepravy raněného dvěma zachránci bez pomůcek:

a. -

j,,",

" , ' , , " , ' /,' , :

!

b. -

J4.
J/

Mezi zásady přikládání obvazu nepatří:
/"'~

í~

sterilita

b.

přiměřená

c.

není nutné sledovat reakce

pevnost obvazu na

ráně

raněného

d. při posunu sterilního krytí ránu převážeme

5
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Příloha Č.

28: Dotazník pro pedal!ol!V

DOTAZNfK PRO UČITELE 1. STUPNĚ ZŠ
1. Absolvoval/a jste kurz prvnf pomoci?
@ANO
b. NE

i

cťOfX>h1 pC/

{)5...f~

3.

8Z,

Využíváte služeb ČČK či jiné organizace zabývajíc! se poskytovánfm první
pomoci? (např. přednášky Policie ČR)

~'éc-e.u....: ~~ '..1o~_:c.,~' , fUA~-1- CU/ ocf&-~
2d.lL4l-rV'
tj~ r1're.J~.'
~Jl-L..c-<:>C-t
-:-i!
Je/k /tL ~-á 'i- ~ /tL kp-o (f~ i 80' '~tl-<- ,f tw. i;; .
4, Která z činností v poskytování první pomoci
největší potíže?

činí

dle Vašeho názoru

žákům

OS.~CL (U~~l~~') /
i-)' fr...~:{... ev

5. Kdy by se podle Vás

mělo začít

s výukou poskytování prvnr pomoci?

~, scQo/~5.rÁ ,. ru/"'-~.-L
j>o ~. it:<J2/ '1.,u;.-L./ .

/hR.,'

~.

I

~ di'"

6. Myslíte si, že výuka pOSkytovánI první pomoci je na vaší škole dostatečnó?
Pokud ne, co by se mělo podle Vás změnit?

~~~./o

~

!Rod-u.

tQd4-L~~

Sť'7.,{,"h' .s;ť'0 ~e r
/.,,{ Ik

/'

c.:;.

~~

~~ t'iLl<..t
I]. (,I

'"v-<(';;

~

/3-;--

'? ?ffA-<.. ,;,,~ ,
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Příloha Čp

29: Ukázka z PoldovÝch omalovánek

122

PřUoba Č, 30; Poraněni konČetin, zlomeniny - Junior prQ&ram ČD a ČČK

Poranění

c::>
c::>
c::>
c::>
c::>
c::>
c::>

kontetin, zlomeniny

Zlomené kosti i kloub nad a pod zlomeninou dokonale znehybnfme.
Zavřenou zlomeninu na horní končetině znehybníme !átkovými závěsy.
Zavřenou zlomeninu na dolní končetině a otevfenou zlomeninu na hornf končetině
znehybnfme pi'iloženfm dlah.
Pokud nemáme zdravotnický materiál, použijeme ke znehybnění např. složenou pi'ikrývku
nebo di'evěnou tyč obalenou měkkým materiálem či oděvem.
Pfl o!etfení otevfené zlomeniny se silným krvácením zastavíme krvácení pomocí
!krtidla, ránu sterilně zakryjeme tak, aby nedo!lo k tlaku na úlomky kostí, a končetinu
znehybníme.

Pečujeme o celkový stav poraněného.

Pfivoláme pomoc.
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Příloha Č, 31: Plakát poskytování první pomoci pro žáky zŠ, vydáno ČČK
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Příloha Č. 32: Pokyn MŠMT
Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy
Č. j. 12050/03-22

V Praze dne 4.

března

2003

Pokyn MŠMT
k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí
do vzdělávacích programů
Čl. I

Tento pokyn se vydává k
obsahu vzdělávání ve školách.

zařazení

problematiky ochrany

člověka

za

mimořádných

událostí do

Čl. 2

Platné
mimořádných

učební

dokumenty se

události",

č.

doplňují

dodatkem k

učebním dokumentům

"Ochrana

člověka

za

j. 13 586/03-22, ze dne 4. března 2003.

Čl. 3
Podrobnější informace a doporučení uvádí metodická příručka "Ochrana člověka za mimořádných
událostí", kterou v březnu 2003 vydává MV -generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

Čl. 4

do

Ke dni 28. února 2003 zrušuji Pokyn MŠMT k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných situací
j. 34 776/98-22, ze dne 4. května 1999.

vzdělávacích programů, č.

Čl. S

Podle tohoto pokynu se postupuje s

účinností

od 15.

března

2003.

PaedDr. Jaroslav Miillner
náměstek ministryně

v.r.
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Příloha Č,

33: Dodatek k uČebním plánům pro základní školy

Č. j. 13 586/03-22

V Praze dne 4.

Ochrana
dodatek k

učebnim dokumentům

člověka

za

mimořádných

pro základní školy,
školy

střední

března

2003

událostí -

školy, speciální školy a vyšši odborné

Čl. I

Do učebních dokumentů pro základní školy, střední školy a vyšší odborné školy a do učebních dokumentů
pro speciální školy se zařazuje tematika Ochrana člověka za mimořádných událostí v rozsahu nejméně 6
vyučovacích hodin ročně v každém ročn íku.
Čl. 2

Cílem je osvojit si tematiku v rozsahu
a)
b)
c)
d)
e)

přiměřeném věku žáků zaměřenou

na

rozpoznání varovného signálu "VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA" a činnost po jeho vyhlášení;
používání telefonních linek tísňového volání a dalších komunikačních prostředků;
přípravu evakuačního zavazadla, zásady pro opuštění bytu a ohroženého prostoru;
činnosti integrovaného záchranného systému;
poskytování první pomoci při zraněních v případě mimořádných událostí.
ČI.3

Obsah je zaměřen na tematiku ochrany osob před následky
a)
b)
c)

živelních pohrom včetně nezbytných dovedností (zásady chování při povodni, zemětřesení, velkých
sesuvech půdy, sopečném výbuchu, atmosférických poruchách, požáru, lavinovém nebezpečí);
úniku nebezpečných látek do životního prostředí včetně nezbytných dovedností (improvizovaná ochrana
osob při úniku radioaktivních, chemických a biologických látek);
použití nebo anonymní hrozby použití výbušniny nebo nebezpečné látky (činnost po nálezu či obdržení
podezřelého předmětu).

Čl. 4

Tematika se zařazuje podle rozhodnutí ředitele samostatně nebo v rámci příslušných předmětů
podle platných učebních dokumentů v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních
škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 5

Metodickou příručku k této tematice vydává MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České
republiky a zajišťuje její distribuci.
Čl. 6

Tento dodatek
s účinností od 15. března 2003.

učebních

dokumentů

schvaluje Ministerstvo školství, mládeže a

tělovýchovy

PaedDr. Jaroslav Mullner
náměstek ministryně

v.r.
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