Poskytnutí pomoci při
úrazech letních měsíců
Úkol 1. Jakým nebezpečným situacím jsme vystaveni
spíše v zimě a jakým spíše v létě? A jaké nebezpečné
situace nás mohou potkat po celý rok? Diskutuj
s kamarádem.

Úkol 2. Zkus roztřídit následující nebezpečné situace
na období, kdy je nejvíce pravděpodobné, že se
mohou stát:
v létě

v zimě

po celý rok

Otrava, popálenina, tonutí, klíště, omrzlina, úžeh

Úkol 3. Přečti si, které nebezpečné situace na nás
číhají v létě.

Úpal, úžeh, přehřátí organismu, kolaps

Jak se projeví?
• Zčervená nám kůže
• Svědí nebo pálí
• Zvýšená tělesná teplota, zimnice
• Bolest hlavy
• Závratě, nevolnost, zvracení
• Zrychlený puls
• Bezvědomí až šok
Co to způsobí / Jaké jsou příčiny?
• Horké slunečné počasí – pobyt na slunci
(úžeh)
• Dusno
• Nedostatek tekutin
Jak můžeme člověku pomoci?
• Přenes ho do stínu
• Ovívej ho

• Po douškách mu podej nápoj (iontový),
pokud nezvrací
• Mírně mu nadzvedni nohy a uvolni těsný
oděv
• Postupně ho ochlazuj – chladivé nápoje,
zábaly
• Volej 155
Podívej se na video http://www.zsvltava.cz/prvnipomoc (lekce 16)

BODNUTÍ HMYZEM, PŘISÁTÉ KLÍŠTĚ

Jak se projeví?
• Svědění pokožky
• Zčervenání u místa vpichu
• Všimneme si přisátého hmyzu (klíště, komár)
Co to způsobí / Jaké jsou příčiny?
• Pobyt v lese-především listnatém či u vody, ve
vysoké trávě
Jak můžeme člověku pomoci?
• Je-li v ráně žihadlo (od včely), odstraň ho opatrně
pinzetou pod váčkem s jedem
• Pokud tě hmyz kousne do krku, rtů nebo jazyka,
volej okamžitě 155
• Místo leduj a chlaď
• Zhorší-li se stav postiženého, volej 155
• Je-li přisáté klíště, tak:
Celé místo vydezinfikuj v okolí dvou centimetrů
Nepoužívej krémy a masti, mohl bys zvýšit riziko
nákazy
Pomocí pinzety odstraň viklavým pohybem,
nejlépe použij speciální háček k podebrání

klíštěte. Pro velmi malé klíště použij vatový
tampón a stírej ho jemným pohybem.
Klíště nesmíš rozmáčknout!
Pokud Ti zůstanou v ráně kusadla, nepanikař.
Z nich Ti infekce nehrozí.
Místo sleduj a pokud se v okolí vpichu vytvoří
červený flek, musí jít postižený k lékaři.
Proti klíšťové encefalitidě se můžeš nechat
očkovat (nejlépe v zimě).

Podívej se na video http://www.zsvltava.cz/prvnipomoc (lekce 23 a 24).

Tonutí
Jak se projeví?
• Tonoucí obvykle mává a volá o pomoc
• Promodrání pokožky, zduřelé rty a ušní boltce
Co to způsobí / Jaké jsou příčiny?
• Podcenění svých sil a schopností
• Křeč, záchvat
• Spodní proud, někdy i silný déšť
Jak můžeme člověku pomoci?
• Volej 155, hledáme zkušeného plavce
• Na břehu prohlédni ústní dutinu – nesmí v ní nic
být (bláto, listí)
• Resuscitace

Zkontroluj reakce oběti
Volej o pomoc, 155 či 112
Zkontroluj, zda dýchá – pohledem, pohmatem, poslechem.
Zakloň postiženému hlavu a prohlédni ústní dutinu. Pokud
v ní je bláto, zbytky jídla apod., vyjmi.
U utopených prvně 5x vdechni vzduch.
RESUSCITUJ! Dej dlaně doprostřed hrudníku, natáhni
ruce, stlač hrudník o 5 cm.
Stlačuj 30x a 2x vdechni z úst do úst. Neustále opakuj.

• Pokud postižený začne dýchat, vysvlečeme ho
z mokrých šatů, přikryjeme suchou dekou
Podívej se na video http://www.zsvltava.cz/prvnipomoc (lekce 4 a 15)

Úkol č. 4 Rozstříhej si kartičky a zkus sestavit příběh.
Můžeš hrát jako hru: Více hráčů (4) má rozstříhaný jeden
příběh. Kartičky jsou lícem dolů. Hráči postupně kartičky
otáčí a snaží se seřadit příběh.
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