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ZABEZPEČENIE MIESTA NEHODY

• zastaviť 10-15 m pred miestom nehody
• zapnúť varovné osvetlenie vlastného 

automobilu
• obliecť si reflexnú vestu
• spolucestujúcich zapojiť do pomoci, alebo 

vyzvať, aby opustili auto a odišli mimo cesty
• v priestore nehody nefajčiť



ZABEZPEČENIE MIESTA NEHODY

• vytiahnuť kľúč zapaľovania v havarovanom vozidle 
(vypnúť prívod paliva u naftových motorov)

• zistiť približne počet a poranenia osôb
• zaistiť proti pohybu a prevráteniu (ručná brzda, 

podloženie)
• umiestniť výstražný trojuholník a riadiť premávku 

(len ak je k dispozícii viac záchrancov, nikdy 
nezapájať ľudí z havarovaného vozidla)



• NIKDY nevystavujte svoje telo medzi volant 
a predné sedadlo – mohol by vystreliť airbag
a spôsobiť vám vážne zranenia

• NIKDY sa nepohybujte vo vozidle tak, aby ste 
mohli byť vy alebo časti vášho tela 
zasiahnuté airbagom (prípadne airbagmi), 
ktoré nemusia byť ešte nafúknuté 
a predstavujú hrozbu, s ktorou musíte 
počítať.



PRVÁ POMOC

• zistiť druh poranení a počet ranených
• vyprostiť ranených s ohrozením života 

(predtým pripraviť deku, fóliu na uloženie)
• poskytnúť neodkladnú prvú pomoc (stláčanie 

hrudníka a záchranné vdychy, zastavenie 
krvácania, uloženie do stabilizovanej polohy 
pri bezvedomí, prevencia šoku)



PRVÁ POMOC

• prehľadať automobil a okolie (vymrštené 
osoby, ukryté malé deti)

• privolať záchranný systém volaním na 
tiesňovú linku „112“

• ošetriť ostatné poranenia (zlomeniny, 
popáleniny, rany)





Privolanie špecializovanej pomoci

• číslo telefónu a meno volajúceho
• miesto nehody a orientačné body
• druh nehody (pád, zrážka, požiar)
• počet, približný vek a druh zranení
• iné zvláštne údaje
• čakať na spätnú otázku operátora



Život zachraňujúce úkony

• Skontrolovať životné funkcie zranených

• Zastaviť silné krvácanie

• Zakryť otvorené poranenie hrudníka

• Zaistiť priechodnosť dýchacích ciest







Vytiahnutie

VYKONÁVAJTE IBA POKIAĽ:
• hrozí ďalšie nebezpečenstvo (požiar vozidla, 

pád zo svahu, a pod.)

• zranený blokuje prístup k ďalším zraneným

• nie je možné poskytnúť prvú pomoc na mieste



RAUTEKOV HMAT
q vyslobodzovací hmat používame na vytiahnutie z auta 

alebo z nejakého malého priestoru len vtedy, pokiaľ 
postihnutý má stav ohrozenia života:

§ zastavenie dýchania, krvného obehu

§ veľké vonkajšie krvácanie

§ Bezvedomie

§ Šok



RAUTEKOV HMAT

• Po otvorení dverí a uvoľnení postihnutého 
z pásov si ho mierne natočíme na sedadle 
smerom k sebe,

• podsunieme obidve ruky popod pazuchy 
postihnutého, 

• chytíme ho za predlaktie, 
• oprieme si ho o stehno, hlavu o hrudník a pomaly 

ho vytiahneme na vopred pripravené miesto



RAUTEKOV HMAT

• Predpokladáme úrazové bezvedomie, 
• neotáčame postihnutého do stabilizovanej 

polohy, 
• kontrolujeme prítomnosť dýchania
• Myslite na možné poškodenie chrbtice –

vyvarujte sa rotácie chrbtice zraneného.
• Pokiaľ možno vykonávajte vytiahnutie 

pomocou viacerých osôb



Rautekov hmat



Rautekov hmat





Sňatie prilby
• Prvý záchranca 

udržuje polohu hlavy v 
osi tela

• Druhý sníma prilbu 
ťahom tiež v osi tela



Sňatie prilby



Sňatie prilby

• Snímanie prilby robte jedine v prípade, keď je 
postihnutý v bezvedomí a nedýcha. 

• Vtedy je resuscitácia nevyhnutná a má 
prednosť aj pred prípadným rizikom 
poškodenia krčnej chrbtice.



Úrazový šok

Šok je reakciou organizmu na znížený objem obiehajúcej krvi.

TYPICKÉ PRÍZNAKY:

• SLABO HMATATEĽNÝ, RÝCHLY TEP (VIAC NEŽ 100/min)

• ZRÝCHLENÉ, ALE POVRCHNÉ DÝCHANIE

• BLEDOSŤ, STUDENÝ LEPKAVÝ POT

• POCIT SMÄDU

• APATIA, SPAVOSŤ



Úrazový šok
Rozvíja sa predovšetkým pri:

• silnom vonkajšom/vnútornom krvácaní

• mnohonásobných poraneniach

• zlomeninách veľkých kostí

Rozvoj šoku umocňuje:

• stres

• bolesť

• necitlivý postup záchrancov








