
         Pro život člověka je nezbytné dýchání, činnost 
       srdce a vědomí. Úzce spolu souvisí, jedna na zbylé dvě 

navazuje a vzájemně se ovlivňují. Pokud dojde k náhlé ztrátě 
jedné z nich, během chvilky dojde ke ztrátě zbylých dvou.

Při	správně	poskytnuté	první	
pomoci	lze	tyto	funkce	buď	
obnovit,	nebo	jejich	nahra-
zením	udržet	nemocného	při	
životě	do	příjezdu	odborné	
pomoci.	Tato	první	pomoc	
se	nazývá	RESUSCITACE.	
Resuscitace	je	předem	
stanovený	soubor	úkonů,	
který	vede	k	obnovení	dýchá-
ní,	srdeční	činnosti	a	vědomí.

Vidíš někde na nezvyklém místě 
ležet bezvládně člověka? Je nejprve 
nutné zjistit, zda je při vědomí 
a dýchá. To by ti nemělo zabrat 
déle než několik málo okamžiků, 
v resuscitaci jde především o čas. 
Ověřování srdeční činnosti nechá-
me být, patří do rukou odborníků.
Zkus ho nejprve dostatečně nahlas 
oslovit, pokud na oslovení nerea-
guje, s dotyčným zatřes, zkus ho 
štípnout nebo použít jiný boles-
tivý podnět. Stále buď opatrný 
a obezřetný, obzvláště pokud 
bezvládný vypadá podezřele 
(např. je z něj cítit alkohol). Těmito 
úkony ověřuj funkci vědomí. Pokud 
nemocný reaguje, není nutné dále 
v resuscitaci pokračovat. Ovšem 
pokud nereaguje, přejdi k dalšímu 
kroku, a tím je ověření dýchání.

Článek vznikl ve spolupráci se 
 Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR

Stejně jako Při PoSkytování, 
kteRékoli jiné PRvní PoMoci, 

i Při ReSuScitaci MuSíMe nejPRve 
PaMatovat na Své vlaStní 

ZdRaví a beZPeČnoSt. 

ReSuScitace
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Zakloň nemocnému hlavu a zjisti, zda 
dýchá. Dýchání ověříš tak, že nemoc-
nému přiložíš tvář či ruku před nos a 
dáváš pozor, jestli cítíš dech. Během 
toho také pozoruj, zda se nemocnému 
zvedá hrudník nebo břicho. Pokud 
nemocný dýchá, udržuj záklon hlavy 
a zavolej zdravotnickou záchrannou 
službu. Občasně lapavé dechy nejsou 
známky dechu!  Číslo určitě znáš, ale 
jen tak pro jistotu, je to 155. V případě, 
že u nemocného nepozoruješ známky 
dechu, taktéž zavolej číslo 155. 

Mobilní telefon si dej na hlasitý odposlech, ať máš 
volné ruce. Poté co zavoláš záchrannou zdravotnickou 
službu, ti bude do jejího příjezdu pomáhat odborně 
vyškolený dispečer. Bude tě navádět, co dál dělat, 
povzbuzovat tě a nepřímo i kontrolovat. 

Dalším krokem je tzv. 
nepřímá srdeční masáž. 
Stlačuj nemocnému hrudník 
zhruba v jeho středu (pozor, 
ať nestlačuješ břicho, střed 
hrudníku je zhruba mezi 
prsními bradavkami). Hrudník 
stlačuj zhruba 5 cm, a to 
rychlostí 100 krát za minutu. 
Nemusíš se ničeho bát, 
nepřímá masáž srdce je 
sice náročná na fyzičku, ale 
nic nezkazíš. Navíc ti celou 
dobu bude přes telefon 
pomáhat dispečer. Ve stla-
čování pokračuj do příjezdu 
záchranné služby, do vlastního 
vyčerpání, do vystřídání 
někým jiným nebo dokud 
se nemocný neprobere. 

odboRka     dobře se tento postup nauč a řekni jej zpaměti svému 
                                        vedoucímu. Splníš tak hlavní podmínku G - dokaž to.
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