
Traumatologický plán

Autor: Tereza Jakubcová 

Vypracováno dne: 27. 5. 2011



Obsah
Traumatologický plán                                                                                                           .....................................................................................  3  

1 Obecná definice                                                                                                                .........................................................................................  3  

1.1 Obsah traumatologického plánu                                                                                   .................................................................  3  

2 První pomoc                                                                                                                      ..............................................................................................  3  

2.1 Znalost první pomoci                                                                                                   ..............................................................................  4  

2.2 Postup při poskytování základní první pomoci                                                               ................................................  4  

2.3 Hlavní zásady první pomoci                                                                                          ......................................................................  4  

2.4 Komunikace s     operátorkou ZZS                                                                                    ..................................................................  4  

2.5 Důležitá telefonní čísla                                                                                                ............................................................................  4  

3  Vybrané postupy první pomoci                                                                                          .......................................................................  5  

3.1 První pomoc při zlomeninách                                                                                       ....................................................................  5  

3.2 První pomoc při infarktu myokardu (srdeční zástava)                                                    .......................................  5  

3.3 První pomoc při popálení, opaření                                                                               ..............................................................  6  

3.4 První pomoc při úpalu a úžehu                                                                                     ...................................................................  6  

3.5 Umělé dýchání                                                                                                            .....................................................................................  8  

3.6 Resuscitace                                                                                                                 ..........................................................................................  9  

3.7 První pomoc při krvácení                                                                                           ........................................................................  10  

3.8 První pomoc při šoku                                                                                                 .............................................................................  11  

Kniha úrazů                                                                                                                        ................................................................................................  12  

4.1 Obsah knihy úrazů:                                                                                                    ...............................................................................  12  

Lékárničky                                                                                                                         .................................................................................................  14  

Zdroje                                                                                                                                ......................................................................................................  15  



1 Obecná definice
• Traumatologický plán se  vydává  jako  opatření  pro  případy  poskytování  první 

předlékařské pomoci. 

• Zaměstnavatel je povinen zajistit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný 
počet  zaměstnanců,  kteří  organizují  poskytnutí  první  pomoci,  zajišťují  přivolání 
zejména lékařské pomoci, hasičů a policie a organizují evakuaci zaměstnanců.

•  Zaměstnavatel zajistí ve spolupráci se zařízením poskytujícím závodní preventivní 
péči jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na 
pracovišti.

Zákon č. 262/2006 § 102a odst. 6 Zákoníku práce:

Zaměstnavatel  přijímá opatření  pro případ zdolávání mimořádných událostí,  jako jsou havárie,  
požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců včetně pokynů k zastavení práce a  
k  okamžitému  opuštění  pracoviště  a  odchodu  do  bezpečí;  při  poskytování  první  pomoci 
spolupracuje se zařízením poskytujícím závodní preventivní péči. Zaměstnavatel je povinen zajistit  
a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují  
poskytnutí  první pomoci, zajišťují  přivolání zejména zdravotnické záchranné služby, Hasičského 
záchranného sboru České republiky a Policie České republiky a organizují evakuaci zaměstnanců.  
Zaměstnavatel  zajistí  ve  spolupráci  se  zařízením  poskytujícím  závodní  preventivní  péči  jejich  
vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti.

1.1 Obsah traumatologického plánu

• jméno a příjmení lékaře závodní preventivní péče a telefonické spojení
• název nejbližšího zdravotnického zařízení a telefonické spojení
• spojení na rychlou lékařskou pomoc (tel. č. 155)
• jména a příjmení určených osob
• postupy první pomoci pro jednotlivé druhy zranění
• vybavení a rozmístění potřebného počtu lékárniček.

2 První pomoc
První pomoc lze definovat jako jednoduchá a účelná opatření, která mohou být poskytnuta 
kdykoli  a kdekoli  a která slouží k bezprostřední pomoci  při náhlém postižení  zdraví,  či 
ohrožení života. Cílem této první pomoci je pomoci ohroženému tak, abychom předešli 
komplikacím  a  zmírnili  následky  poranění  nebo  postižení.  Proto  musí  být  první  pomoc 
kvalitní a hlavně včasná.
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2.1 Znalost první pomoci
Všichni pracovníci jsou povinni znát základy první pomoci a ovládat je. U pracovníků na 
koupalištích se očekává jejich znalost získáním licence, u nelicencovaných pracovníků se 
předpokládá jejich znalost prví pomoci ze školení o BOZP (termín školení je 1x za 2 roky). 
Dále  je  možné  najít  na  plavčíkárně  a  ošetřovně  literaturu  zabývající  se  první  pomocí 
k volnému samostudiu, nebo jako pomůcku při ošetřovaní.

2.2 Postup při poskytování základní první pomoci

Nejdůležitější pro poskytování první pomoci je:

• rychlost
• účelnost
• rozhodnost

Způsob  počínání  je  nejen  rozhodující  pro  kvalitu  první  pomoci,  ale  i  pro  příznivý  a 
uklidňující  vliv  na  postiženého,  který  je  zpravidla  psychicky  změněn  (strach,  bolest, 
úzkost). Celou situaci zpravidla zhoršují svědkové, nebo rodinní příslušníci.

2.3 Hlavní zásady první pomoci
1. Dopravení postiženého do nezávadného prostředí.
2. Zastavení silného krvácení.
3. Uvolnění dýchacích cest, umělé dýchání a nepřímá srdeční masáž srdce.
4. Ošetření zlomenin, otevřených ran, překrytí spálenin.
5. Protišoková opatření.
6. Přivolání odborné lékařské pomoci.

2.4 Komunikace s operátorkou ZZS

• Co se stalo?
• Kolik je postižených?
• Jaké jsou hlavní příznaky?
• Odkud voláte - obec  nebo místo
• Uveďte své jméno a nevypínejte telefon
• Poslouchejte rady dispečerky

2.5 Důležitá telefonní čísla

• 155 - zdravotnická záchranná služba
• 112 - linka tísňového volání
• 150 - hasiči
• 155 - policie
• 156 - městská policie
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3 Vybrané postupy první pomoci

3.1 První pomoc při zlomeninách
Rozeznáváme zlomeniny:

• Otevřené - poškození kůže úlomkem zlomené kosti často doprovázeno
                                  masivním krvácením

• Zavřené   - kůže neporušena, ale možné vnitřní krvácení

Příznaky:
• bolest 
• otok a omezená pohyblivost
• deformita kosti
• nenormální pohyblivost slyšitelné nebo hmatatelné praskání úlomků

První pomoc:
• znehybnění končetiny dlahami - horní končetiny a klíční kosti

              znehybníme šátkovým závěsem, u dolní končetiny lze použít jako
dlahu zdravou končetinu – tu přisuneme k postižené.

• místa, kde se končetina stýká s dlahou (klouby) měkce vypodložíme
• dlahou znehybnit sousední kloub nad i pod zlomeninou
• přiložení dlah musí být pevné, ale nesmí bránit průtoku krve
• chlazení zmenšuje otok a bolestivost zlomeniny

3.2 První pomoc při infarktu myokardu (srdeční 
zástava)

Příznaky  :  

• náhlá intenzivní bolest na hrudi (pálení nebo tlak za středem hrudní kosti), která se 
může šířit do horních končetin hrdla, dolní čelisti, břicha, zad…

• náhlý pocit slabosti nebo závrati (přinutí postiženého k sedu nebo k opření se o 
něco…)

• popelavá kůže
• cyanóza - namodralé rty, konečky prstů, ušní lalůčky, špička nosu...
• pocení
• možná zástava dechu a srdeční činnosti
• rychlý, slabě hmatný či nehmatný tep
• později možné příznaky šoku

První pomoc:
Cíl - snížit srdeční námahu na minimum a neodkladně zajistit zdravotnickou pomoc

• Postiženého (při vědomí) šetrně umístit do polosedu s podloženou hlavou a rameny, 
pokrčená kolena, zajistíme klid
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• Uvolnit tísnící části oděvu u krku, na hrudníku a v pase 
• Sledování dechové a tepové frekvence a úrovně schopnosti reagovat….
• Ztratí-li postižený vědomí, zajistit průchodnost dýchacích cest; pokud je to nutné, 

resuscitovat a uložit do stabilizované polohy
• Zajištění zdravotnické pomoci

3.3 První pomoc při popálení, opaření
Příčina:  popálení - působení suchého tepla, el. proudu
                opaření  - působením horké vody, páry

Příznaky:
 Bolest, zrychlený tep, rychlé dýchání

• 1. stupeň - zčervenání
• 2. stupeň - puchýře
• 3. stupeň - zuhelnatění

První pomoc: 
Okamžité  zamezení  dalšímu  působení  škodlivého  tepla  –  vyvolavatele  popálení  nebo 
opaření na organismus postiženého (uhašení ohně). Je-li popálení na malé ploše povrchu 
těla (ruka nebo noha) je vhodné okamžité chlazení postiženého místa studenou vodou a 
poté překrytí místa popálení sterilním krytím – gázou. Pokud došlo k popálení na větším 
povrchu těla, např. na zádech a nohou, pak je nutné postiženého okamžitě zabalit  do 
prostěradla nebo jiné pokrývky a následně polít vodou, a tím celkově chladit - tak bojovat 
proti  šokovému  stavu.  Vždy  při  těchto  závažných  popáleninách  voláme  urychleně 
Záchrannou službu, ale vždy až po provedení první pomoci!

 
NECHLADIT nikdy celé tělo najednou
Chladit vždy: obličej, krk, končetiny, pánevní dno
Chladit chladnou vodou ne ledem.
 

3.4 První pomoc při úpalu a úžehu

Úpal

Definice:  Přehřátí z pohybu v horkém a vlhkém prostředí

Příčina:  Porucha termoregulačních mechanismů

Příznaky:

• Horká, suchá, zarudlá pokožka
• Zrychlený tep
• Bolest hlavy
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• Nevolnost
• Zvracení
• Poruchy vědomí

Úžeh

Definice: působení paprsků slunce na nepokrytou hlavu

Příčina: podráždění mozkových obalů

Příznaky:

• Slabost
• Nevolnost
• Rudá kůže, až tvorba puchýřů
• Zvracení
• Bolest hlavy

První pomoc:

• Uložit postiženého do chladnějšího prostředí
• Uložit postiženého na záda s mírně zvýšenou hlavou
• Chlazení proudem vzduchu, chladné obklady, chladné tekutiny k pití
• V případě poruchy vědomí uložit do zotavovací polohy

Zotavovací poloha

Postup

• Poklekneme vedle postiženého a ujistíme se, že má obě dolní končetiny natažené.
• Umístíme ruku, která je blíže k nám, od těla v pravém úhlu, loket ohnutý a dlaní 

ruky nahoru.
• Přitáhneme  vzdálenější  ruku  přes  hrudník  a  zasuneme  hřbet  ruky  pod  tvář 

postiženého blíže k nám.
• Svojí  druhou  rukou  uchopíme  vzdálenější  nohu  nad  kolenem  a  zatáhnutím  ji 

pokrčíme, chodidlo je ponecháno na zemi.
• Za ponechání jeho ruky stlačené proti tváři zatáhneme za jeho vzdálenější nohu, 

abychom převalili postiženého směrem k sobě na jeho bok.
• Upravíme horní nohu, aby byla v kyčli i koleni ohnutá do pravého úhlu.
• Zakloníme  hlavu  postiženého  dozadu  a  ujistíme  se,  že  dýchací  cesty  zůstávají 

průchodné
• Upravte ruku pod tváří, je-li to nutné, aby udržovala hlavu zakloněnou (zotavovací 

poloha). Pravidelně kontrolujte dýchání.
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Zotavovací poluha-postup

3.5 Umělé dýchání 
• Před začátkem umělého položíme zasaženého na záda, která pod lopatkami podloží 

svinutou pokrývkou.

• Je-li  postižený v bezvědomí,  otevřeme mu ústa a zbavíme je případných zbytků 
jídla nebo jiných nečistot. Má-li postižený zubní náhradu, kterou je možné z úst 
vyjmout, zachránce jí odstraní. 

• Bezvědomému  uvolníme  šat,  vázanku,  límec,  pásek,  šle  apod.  a  po  uvolnění 
dýchacích cest mu zakloníme hlavu co nejvíce vzad. Hlava postiženého musí být v 
trvalém záklonu po celou dobu umělého dýchání. Zachránce tuto polohu udržuje 
tak, že jednu ruku obrácenou dlaní vzhůru podsune pod krk postiženého a nadzvedá 
ho, druhou rukou mu položí na čelo a stlačuje hlavu mírně dozadu. 

• Obvykle se také otevřou ústa postiženého. Pokud jsou křečovitě zaťatá, záchrance 
je násilně neotevírá a provádí umělé dýchání nosem zasaženého.

• Zpočátku vdechujeme do postiženého 10x za sebou rychle a potom pokračujeme 
rychlostí 15 – 20 vdechů v minutě.

•  V umělém dýchání je nutné pokračovat až do oživení! 

Míjí-li se umělé dýchání s účinkem, zůstává-li obličej postiženého nadále bledý, rozšířené 
zornice  se  nezužují  a  tep  na  velkých  cévách  (krkavice,  stehenní  tepna)  je  nehmatný, 
přistoupí zachránce k nepřímé masáži srdce. 
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3.6 Resuscitace

je  soubor  činností  vedoucí  k  obnově  či  k  podpoře  základních  životních  funkcí  (stavu 
vědomí, dechu a oběhu). Neodkladnou resuscitaci je třeba zahájit co nejdříve od zjištění 
zástavy (mozek odumírá bez přístupu kyslíku během 3-4 minuty).

Postup:

Dýchací cesty

• poloha vleže na zádech a na pevné podložce
• záklon hlavy tlakem na čelo hranou jedné ruky, prsty druhé ruky zdviháme bradu 
• zjištění zástavy dechu 

pokud je pacient v bezvědomí a nedýchá, zahájíme nepřímou srdeční masáž

 

• hranu jedné dlaně položíme do dolní poloviny hrudníků (spojnice bradavek a hrudní 
kost), druhou dlaň položíme na první a prsty zvedneme, abychom nezlámali žebra

• prsty směřují kolmo k hrudní kosti, ruce jsou natažené a během masáže nezvedáme 
ruce od hrudníku

• frekvence  100  stlačení/min,  hloubka  kompresí  nejméně  5  cm  (u  dětí  1/3 
hrudníku). Mezi kompresemi hrudník plně uvolnit 

   přerušení masáže:  

• jestliže se podaří obnovit srdeční činnost
• před naprostým vyčerpáním zachránce
• po příjezdu ZZS a předání zraněného do péče profesionálních zdravotníků

Po úspěšně ukončené resuscitaci se postižený uloží do stabilizované polohy a průběžně se 
kontrolují základní životní funkce. Od postiženého nikdy neodcházíme!
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Postup první pomoci v bezvědomí,zástavy dechu a oběhu u dospělých

3.7 První pomoc při krvácení

Existují dva druhy krvácení tepenné a žilní.

Typy: zevní nebo vnitřní krvácení

           Příčinou zevního krvácení jsou rány (řezné, bodné, tržné).

Příznaky  :  

• Tepenné krvácení - z rány vystřikuje jasně červená krev
• Žilní krvácení - z rány volně vytéká tmavě červená krev
• Bledá zpocená kůže
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• Zrychlený pulz, zrychlené dýchání
• Neklid,obluzenost - v konečné fázi ztráta vědomí

První pomoc:

Zevní krvácení 

• Uložit pacienta
• Postiženou končetinu zvednou nad úroveň srdce
• Přiložit tlakový obvaz na ránu
• U tepenného krvácení stisknout příslušný tlakový bod – škrtidlo použít jen 

v nejkrajnějším případě, je zde velké nebezpečí poškození končetiny!!

Vnitřní krvácení

• Uložit pacienta na záda, případně nechat zaujmout úlevovou polohu
• Klid, nedávat nic pít
• Sledovat životní funkce

3.8 První pomoc při šoku
K šoku dochází prakticky při všech těžších úrazech. Jde v podstatě o vedlejší nervovou 
reakci organismu na vznik zranění nebo jinou neobvyklou situaci.

Projevy šoku:
• netečnost, ospalost, neklid
• pokožka je bledá až promodralá
• studený pot
• pocit žízně, nevolnost, zvracení
• povrchní tep a dýchání

Protišoková opatření „5 T“ :
•  ticho – uklidňovat slovně, odstranit rušivé podněty, poloha se zvednutými 

končetinami 15 – 30% 

• teplo – zabalit do deky, nenechat na zemi prochladnout

• tekutiny – nepodávat ústy pouze svlažovat rty, podávají se pouze nitrožilně

• tišení bolesti - znehybnění a klid

• transport – u bezvědomí stabilizovaná poloha, co nejrychleji zajistěte odborný 
převoz
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• Kniha úrazů
Obecně:

• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., Zákoník práce (platný od 1. ledna 2011).

Zaměstnavatel vede evidenci o úrazech v knize úrazů v elektronické nebo listinné 
podobě.

4.1 Obsah knihy úrazů:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení úrazem postiženého zaměstnance

b) datum a hodinu úrazu,

c) místo, kde k úrazu došlo,

d) činnost, při níž k úrazu došlo,

e) počet hodin odpracovaných bezprostředně před vznikem úrazu,

f) celkový počet zraněných osob,

g) druh zranění a zraněná část těla,

h) druh úrazu,

i) zdroj úrazu,

j) příčiny úrazu,

k) jména svědků úrazu,

l) jméno a pracovní zařazení toho, kdo údaje zaznamenal.

Na koupališti:

Všechny úrazy ať již drobné či větší musí být neprodleně nahlášeny příslušnému vedoucímu 
pracovníkovi. Jak v ošetřovně tak v plavčíkárně jsou k tomuto účelu vyhotoveny prázdné 
formuláře.  Vyplněné  se  odevzdávají  k archivaci  vedoucímu  pracovníkovi  vždy  po  konci 
směny.
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Kniha úrazů - Záznam o úrazu
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• Lékárničky
Obecně:

Na každém stálém pracovišti musí být lékárnička, která musí být vybavena s přihlédnutím k 
povaze  prováděné  činnosti.  Za  obsah  (doplňování  a  výměnu  prošlých  léků)  odpovídá 
vedoucí pracoviště.

Zákoník práce (účinný od 1. 1. 2007)

Každý zaměstnavatel má ze zákona povinnost přijímat opatření pro případy poskytování 
první pomoci. 

Zaměstnavatel  je  povinen  zajistit  a  určit  podle  druhu  činnosti  a  velikosti  pracoviště 
potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání  
zejména zdravotnické záchranné služby, je povinen zajistit poskytnutí první pomoci.  Při 
poskytování první pomoci spolupracuje se zařízením poskytujícím pracovně lékařskou 
péči.

 

Tzn., že zaměstnavatel má povinnost zajistit odpovídající vybavení a rozmístění lékárniček 
a zajištění přeškolení osobo, které budou schopny odpovídající první pomoc poskytnout.

Na koupališti:

 Lékárničky  se  nacházejí  na  ošetřovně  nebo  v  plavčíkárně.  Doplňování  zdravotního 
materiálu  do  lékárniček  provádí  odpovědné  osoby  vždy  před  zahájením sezóny,  či  dle 
aktuální potřeby během sezóny.
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