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Chyba: Otázka č. 13 
Heimlichův manévr se provádí způsobem: 

a) postiženého opakovaně udeříme silně mezi lopatky 

b) uchopíme hlavu postiženého zezadu tak, že dolní čelist držíme prsty po obou stranách. 

c) Pomalu se snažíme zaklánět hlavu a otevíráme ústa, postiženého 

obejmeme zezadu kolem pasu, sepneme obě své ruce (jedna v pěst a druhá drží pěst) 

opakovaně, prudce stiskneme nadbřišek. 

Graf č. 15: Heimlichův manévr se provádí: 

 

Zdroj: Autorka práce, 2017 (vlastní šetření) 
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Opraveno: Otázka č. 13 

Heimlichův manévr se provádí způsobem: 

d) postiženého opakovaně udeříme silně mezi lopatky 

e) uchopíme hlavu postiženého zezadu tak, že dolní čelist držíme prsty po obou stranách. 

f) Pomalu se snažíme zaklánět hlavu a otevíráme ústa, postiženého 

obejmeme zezadu kolem pasu, sepneme obě své ruce (jedna v pěst a druhá drží pěst) 

opakovaně, prudce stiskneme nadbřišek. 

Graf č. 15: Heimlichův manévr se provádí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Autorka práce, 2017 (vlastní šetření) 
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Chyba: Otázka č. 24 

Postižený, který má epileptický záchvat, potřebuje v rámci předlékařské první pomoci 

a) nechat ho bez povšimnutí, chránit ostatní osoby v jeho okolí a vyčkat, dokud záchvat  

přejde sám  

b) odstranit překážky z jeho blízkosti, aby si neublížil. Po skončení záchvatu uložit 

postiženého do stabilizované polohy, poté přivolat lékařskou pomoc 

pevný stiskem bránit záškubům, do úst umístit pevný předmět, snažíme  

se na postiženého křičet a tím přerušit jeho záchvat. 

 

Graf č. 26: Postižený, který má epileptický záchvat, potřebuje v rámci první pomoci? 

 

Zdroj: Autorka práce, 2017 (vlastní šetření) 
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Opraveno: Otázka č. 24 

Postižený, který má epileptický záchvat, potřebuje v rámci předlékařské první pomoci 

a) nechat ho bez povšimnutí, chránit ostatní osoby v jeho okolí a vyčkat,  

dokud záchvat přejde sám  

b) odstranit překážky z jeho blízkosti, aby si neublížil. Po skončení záchvatu  

uložit postiženého do stabilizované polohy, poté přivolat lékařskou pomoc 

pevný stiskem bránit záškubům, do úst umístit pevný předmět, snažíme 

se na postiženého křičet a tím přerušit jeho záchvat. 

c) pevný stiskem bránit záškubům, do úst umístit pevný předmět, snažíme se na postiženého 

křičet a tím přerušit jeho záchvat 

 

       Graf č. 26: Postižený, který má epileptický záchvat, potřebuje v rámci první pomoci? 

 

Zdroj: Autorka práce, 2017 (vlastní šetření) 
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