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 Pri každom poranení hlavy s prechodnou stratou vedomia, alebo so 
sprievodnými príznakmi nevoľnosti, zvracania, zmätenosti (a inými) 
treba myslieť na: 
 Otras mozgu 
 Pomliaždenie mozgu 
 Krvácanie do mozgu alebo v oblastí mozgových blán 

 Krvácanie do mozgu môže vzniknúť z plného zdravia, bez akéhokoľvek 
úrazu! Prejavuje sa ako náhle vzniknutá bolesť v konkrétnej oblasti 
hlavy. Obyčajne ide o prasknutie výdute na jednej z mozgových ciev (tzv. 
aneuryzmy), ktorému predchádza fyzická záťaž, alebo psychický stres. 
Bolesť sa vyvíja v priebehu sekúnd až minút, býva  sprevádzaná 
zvracaním, môže sa objaviť  i porucha vedomia alebo ochrnutie niektorej 
časti tela alebo tváre. V priebehu hodín sa vyvíjajú tzv. meningeálne 
príznaky – pocit stuhnutia šije, ktoré pokračuje na chrbát a niekedy až do 
krížov. Postihnutý nie je schopný dať bradu na hruď, nedokáže sa 
posadiť bez toho, aby sa vzadu podoprel aspoň jednou rukou, keď mu 
prikážeme pokrčiť kolená a položiť si na ne čelo, alebo bradu, nie je 
schopný to urobiť. Býva prítomná aj svetloplachosť! 

 Pri akomkoľvek podozrení na krvácanie v oblasti mozgu je potrebná 
lekárska pomoc (112, 155). Nikdy nečakáme kým sa rozvinú meningeálne 
príznaky!  

Poranenia hlavy 



 Vzniká pri náhlom prerušení alebo vážnom poškodení prietoku 
krvi v časti mozgu, v dôsledku upchatia cievy zrazeninou alebo 
jej prasknutím. 

 Najmä u starších ľudí, trpiacich na vysoký krvný tlak a ochorenia 
ciev. 

 Nevyhnutná okamžitá odborná pomoc, dôležitosť časového 
faktoru – okamžite volať 112 alebo 155! 

 Príznaky:  
 ťažkosti pri rozprávaní a prehĺtaní 
 jednostranné ochrnutie svalov tváre 
 strata sily a pohyblivosti končatín 
 náhla, silná bolesť hlavy 
 zmätenosť, dezorientácia, prejavy pripomínajúce opitosť 
 náhla alebo postupná strata vedomia 

     Dlhodobé následky závisia od miesta, rozsahu poranenia a 
časového faktoru. 

Náhla cievna mozgová príhoda 



 Náhle vznikajúca, prechodná, zvyčajne krátkodobá, porucha mozgových  funkcií, 
prejavuje sa poruchou vedomia a svalovými kŕčmi. 

 Veľké množstvo vyvolávajúcich faktorov – poškodenie mozgu, krvácanie, nádory, 
vrodené vývojové chyby, úrazy hlavy, zápaly, toxické látky... 

 Prejavy – strata vedomia, svalové kŕče, pena na perách (často ružová v dôsledku 
krvácania z pohryzeného jazyka), odtok moču, prípadne stolice. 

 Pri záchvate minimalizovať riziko poranenia, odstrániť nebezpečné predmety z 
okolia postihnutého, nesnažíme sa ho pridržiavať a ani mu pchať niečo do úst 
(riziko poranenia nás aj postihnutého!). 

 Po záchvate (1-2 minúty) obyčajne nastáva spánok - uložiť do pohodlnej polohy 
(najlepšie stabilizovanej), sledovať vitálne funkcie, po prebudení upokojovať. 
Potreba odborného lekárskeho vyšetrenia! 

 Jestvuje veľa typov mozgových záchvatov – napr. narkolepsia (jedinec, u ktorého 
sa záchvat prejaví nekontrolovateľným zaspaním hocikedy počas dňa), kataplexia 
(stav paralyzovania, počas záchvatu postihnutý nedokáže ovládať svoje telo, je 
akoby v ňom uväznený), absencie (typické v detskom veku – dieťa má za deň 
niekoľko sto kratučkých stavov „zahladenia“, kedy nič nevníma. Javí sa ako 
nepozorné, v škole neprospieva). 

 Febrilné kŕče -  väčšinou nemajú súvis s poškodením mozgu. Vznikajú u niektorých 
detí do 6. roku veku a to pri vysokých horúčkach.  Obyčajne trvajú minútu až dve.  
Deťom, ktoré v minulosti prekonali febrilné kŕče sa preventívne pri teplote podáva 
diazepam.  
 

Epileptický záchvat 



 Meningitída je infekčné ochorenie, ktoré postihuje mozgové blany a 
nezriedka aj mozog (meningoencefalitída). Vyvolávajú ju baktérie a 
niektoré vírusy.  

 Typicky sa prejavuje bolesťou hlavy, teplotami a meningeálnymi príznakmi 
(viď vyššie), predráždenosťou alebo apatiou, nechutenstvom, zvracaním, 
spavosťou. 

 Najnebezpečnejšou meningitídou je zápal mozgových blán spôsobený 
baktériou – meningokokom! Meningokok sa šíri kvapôčkami (kýchaním, 
bozkávaním...) a to najmä v kolektíve detí alebo mladých ľudí. Usídli sa v 
nose a pri akomkoľvek stave zníženej obranyschopnosti (napr. únava po 
celonočnom hopsaní na diskotéke,  či celonočnom učení sa na písomku, 
alebo v dôsledku chronického stresu a pod.) napadá mozgové obaly. 
Okrem typických príznakov sú prítomné príznaky poruchy zrážanlivosti 
krvi – červené až fialové bodky na predkoleniach (tzv. petechie), šíriace 
sa postupne na celé dolné končatiny, zadok a chrbát, tie môžu neskôr 
splývať do obrovských „modrín“ (tzv. sufúzie), postihnutý má vysoké 
horúčky, je svetloplachý, dostavuje sa septický šok, kŕče, kóma a smrť! 

 Meningokoková meningitída je život ohrozujúce ochorenie, ktoré je 
potrebné včas zachytiť a liečiť antibiotikmi! 

 Všetky osoby, ktoré prišli do kontaktu s postihnutým sú tiež preventívne 
preliečené antibiotikami, jestvuje aj očkovanie, ktoré však nie je povinné. 

Zápal mozgových blán - meningitída 



 Laryngitída je infekčný zápal, spôsobený vírusmi, postihujúci 
hrtan a hlasivkové väzy. Typický obraz je v detskom veku, medzi 
6 mesiacom až 3 rokom života, zvyčajne na jeseň alebo na jar. 

 Príznaky vyzerajú dramaticky: dieťa môže byť dušné, ťažko sa 
mu dýcha, rodičia majú pocit, že sa dusí, vydáva hrôzostrašne 
znejúci štekavý kašeľ, zvyčajne nemá teplotu.  

 Prvá pomoc: dieťaťu sa uľaví na studenom vzduchu, alebo pri 
dýchaní vlhkého vzduchu (ak je chladno, dieťa zabaliť do deky a 
vyjsť s nim von, alebo pustiť sprchu v kúpeľni a zavrieť sa tam s 
ním). 

 Obyčajne nejde o život ohrozujúcu chorobu, no zápal niekedy 
môže spôsobiť taký opuch hrtana (najmä pod hlasivkami), že 
dieťa je akútne ohrozené dychovou nedostatočnosťou. Ak 
pretrvávajú príznaky dušnosti, treba vyhľadať lekársku pomoc! 

Zápal hrtana - laryngitída 



 Pri epiglotitíde zápal a následný opuch hrtanovej príklopky 
bezprostredne ohrozuje dieťa na živote! 

 Vyskytuje sa v každom ročnom období u detí medzi 3 až 7 rokom 
života, typickým vyvolávateľom je baktéria – hemofilus, proti 
ktorému sa už pravidelne a povinne očkuje od roku 2000. 
Epiglotitídu ale spôsobujú aj iné baktérie, voči ktorým sa neočkuje, 
preto sa s ňou môžeme ešte sporadicky stretnúť! 

 Postihnuté dieťa má vysoké horúčky, krutú bolesť hrdla pre ktorú 
nedokáže nič prehltnúť, ústa má preto pootvorené a tečú mu 
z nich sliny. Je v sede alebo v polosede opierajúc sa rukami o roh 
postele/stoličky, pomaly dýcha, neodváži sa rozprávať, ticho 
poplakáva. Hrdlo je veľmi bolestivé aj na dotyk „z vonka“. 

 Prvá pomoc: okamžite privolať rýchlu zdravotnú pomoc (112,155) 
a s dieťaťom nehýbať, upokojovať ho! Pri akomkoľvek rozrušení 
(plač a pod.), alebo pri ľahnutí si,  opuchnutá príklopka zapadne a 
dieťa sa udusí!  

 Záchranu predstavuje zaintubovanie („umelé dýchanie“) na 
špecializovanom pracovisku a podanie antibiotík vnútrožilovo. 

Zápal hrtanovej príklopky - 
epiglotitída 



 Hyperventilácia je neprirodzene hlbšie úsilné dýchanie o vysokej 
frekvencii vdychov a výdychov. 

 Vzniká najčastejšie ako prejav akútnej úzkosti, sprevádza záchvaty 
paniky a hystérie u precitlivených a neurotických ľudí. 

 Vzniká abnormálna strata oxidu uhličitého z krvi, zmeny chemických 
pomerov v krvi vedúce k tŕpnutiu na nohách a rukách, poruchám 
vedomia a svalovým kŕčom. 

 Prvá pomoc: postihnutého odviesť na pokojné miesto s minimálnym 
počtom ľudí, neustále upokojovať. Snažiť sa obnoviť kontrolu nad 
dýchaním, ak to nie je možné, postihnutý dýcha do papierového 
vrecka pomaly 10-krát a 15 sekúnd následne mimo vrecka. Tento 
cyklus opakovať až kým postihnutý neprestane úsilne dýchať. 

 Potrebná je vyšetrenie a konzultácia s lekárom ako záchvaty paniky 
zvládať.  

 Pozor: hyperventilácia môže byť aj príznakom závažnej intoxikácie, 
choroby srdca, pľúc alebo pečene, poškodenia mozgového kmeňa, či 
príznakom šokového stavu! Všetky tieto stavy si vyžadujú neodkladné 
vyhľadanie lekárskej pomoci! 
 
 

Hyperventilácia (úsilné dýchanie) 



 Kŕčovitý sťah dýchacích ciest, opuch sliznice, zhoršenie dýchania 
v dôsledku ich zúženia. 

 Vyvolávajúce faktory: chlad, lieky, alergie, cigaretový dym. 

 Vznikajú spravidla v noci a v situáciách zvýšených fyzických či 
psychických nárokov, prejavujú sa sťaženým dýchaním s 
predĺženým výdychom. 

 Varovné príznaky: pískanie v hrudníku pri výdychu, ťažkosti pri 
rozprávaní, šepkanie, zmodranie slizníc, úzkosť, kašeľ, pri 
ťažkých záchvatoch až úplné vyčerpanie a strata vedomia. 

 Prvá pomoc: Pri prvých príznakoch použitie inhalátora, záchvat 
obyčajne ustúpi do niekoľkých minút, snažiť sa dýchať pomaly a 
hlboko. 

 Postihnutého uložíme do pohodlnej sediacej polohy, nie ležmo 

 Ak sa po 3 minútach stav nelepší, znovu použiť inhalátor. Ak to 
nezaberie, vyhľadať okamžite lekársku pomoc!  

 

Astmatický záchvat 



 Vzniká pri zúžení koronárnych tepien zásobujúcich srdcový 
sval, keď pri zvýšených požiadavkách na srdce nimi 
nepreteká dostatok krvi. 

 Prejavy: zvieravá bolesť na hrudníku vyžarujúca do sánky a 
do jedného alebo oboch ramien, skrátenie dychu, pocit 
úzkosti, slabosť (náhla a extrémna). 

 Prvá pomoc: postihnutý musí zostať úplne v pokoji, bolesť 
spontánne ustúpi, preto postihnutého pohodlne usadiť, 
upokojovať, zlepšiť dýchanie, pri užívaní liekov proti 
anginóznym bolestiam (nitráty), užiť podľa odporúčania 
lekára! 

 Pokiaľ bolesť v pokoji, prípadne po užití liekov, neustupuje 
prípadne sa vracia, nutné vyhľadať lekára s podozrením na 
INFARKT MYOKARDU! 

 

Angina pectoris (sťah hrudníka) 



 Infarkt myokardu vzniká najčastejšie pre prekážku prívodu krvi do časti 
srdcového svalu (v dôsledku vytvorenia zrazeniny v koronárnej tepne – 
tzv. koronárna trombóza) 

 Riziko náhlej zástavy srdca, ak nastane, treba začať kardiopulmonálnu 
resuscitáciu a zaktivizovať záchranné zložky (112,155).  

 Prejavy: zvierajúca bolesť na hrudi vyžarujúca do sánky, častejšie do 
ľavého                         ramena až po ľavý malíček, inokedy vyžaruje do 
brucha, či dokonca medzi lopatky, v pokoji neustupuje, prítomné je  
sťažené dýchanie a výrazné lapanie po vzduchu, náhle mdloby, závraty, 
kolaps, pocit zovretia „obručou“, ťažoba v hornej časti brucha, 
popolavá koža, modrasté sfarbenie pier, nadmerné potenie, rýchly, 
slabý a nepravidelný pulz, strach zo smrti (horror mortis). 

 Prvá pomoc: Nevyhnutné je postihnutému zabezpečiť pokoj a okamžitý 
transport do nemocnice (112,155). Posadiť do polosedu s podoprenou 
hlavou, plecami a zohnutými nohami. Pri vedomí, môžeme podať 2 
tablety aspirínu (treba ho rozhrýzť a nechať rozpustiť v ústach!) => 
znižuje zrážanlivosť krvi, môže čiastočne rozpustiť zrazeninu v 
koronárnej tepne. Ak je postihnutý liečený na angínu pectoris, užiť 
predpísané lieky. Minimalizovať jeho pohyb, upokojovať, 
zaznamenávať stav vitálnych funkcií. V bezvedomí, uvoľniť dýchacie 
cesty, skontrolovať dýchanie, v prípade potreby začať umelé dýchanie 
a vonkajšiu masáž srdca. 
 

Infarkt myokardu 



 Náhla príhoda brušná (NPB) je akútne ochorenie brucha, ktoré začína 
náhle, má búrlivý priebeh a väčšinou si vyžaduje okamžitý operačný 
zákrok. 

 Prejavy: intenzívna bolesť brucha, často kolikovitá (kŕčová), s typickým 
vyžarovaním (napr. bolesť v pravom podbrušku pri zápale apendixu), 
postihnutý si hľadá úľavovú polohu (napr. priťahuje kolená k bruchu), 
nevoľnosť, zvracanie, zástava odchodov vetrov a stolice, môže byť 
prítomná teplota, celkové príznaky dehydratácie a šoku.     

 Rozdelenie:  
 zápalové NPB: zápal apendixu, žlčníku, pankreasu, pobrušnice (v mieste 

zápalu býva brušná stena extrémne citlivá na dotyk, prípadne stvrdnutá ako 
kameň). 

 ileózne NPB – črevná nepriechodnosť: mechanické uzavretie čreva (nádor, 
cudzie teleso, žlčový kameň), porucha inervácie alebo prekrvenia čreva 
(typická je úvodná úsilná peristaltika – „škŕkanie v bruchu“, ktorá neskôr 
prestáva – „mŕtve brucho“ bez škŕkania). 

 Prvá pomoc: laická prvá pomoc nejestvuje, nutný je okamžitý prevoz do 
nemocnice (112,155) a nezriedka okamžitý operačný zákrok. V opačnom 
prípade hrozí šokový stav a smrť!  

Náhla príhoda brušná 



 Obličková kolika vzniká v dôsledku upchatia močovodu obličkovým 
kameňom, čím sa zabráni posunu moču z obličky do močového 
mechúra.  

 Príznaky: pocit pálenia pri močení, moč môže byť sfarbený do 
ružova (v dôsledku prítomnej krvi), časom môže prestať močiť 
úplne, nepokoj, postihnutý nevydrží ležať ani sedieť, pobieha po 
miestnosti, pociťuje bolesť v strede chrbta a v krížoch, najmä na 
postihnutej strane, ktorá vyžaruje do slabín. 

 Hnisavý zápal obličiek (Pyelonefritída) – príznaky sú podobné ako 
pri kolike, akurát sú prítomné horúčky a nie je vyznačený nepokoj 
tak ako pri kolike. 

 Známky zlyhávanie obličiek: opuchy viečok, členkov a predkolenia, 
zástava močenia, poruchy zrážania krvi, infekcie,  rozvrat 
vnútorného prostredia, rozvoj šokového stavu, kŕče, kóma, smrť! 

 Pri akomkoľvek podozrení na ochorenie močového systému treba 
neodkladne vyhľadať lekársku pomoc! 
 

Obličková kolika 



 Cukrovka (diabetes mellitus) vzniká pri poruche sekrécie 
inzulínu (typ 1 – u detí a mladistvých), alebo pri rezistencii 
tkanív na účinky inzulínu, ktorý sa produkuje normálne (typ 
2 – „starecký diabetes“).  

 Inzulín „otvára cukru dvere do buniek“, ktoré cukor 
využívajú ako zdroj energie. Pri type 1 nie to inzulínu, ktorý 
by „dvere otváral“. Pri type 2 síce inzulín je a „klope na 
dvere“, ale „nikto mu neotvára“.  

 Neliečená cukrovka je smrteľným ochorením. Ľahké formy 
typu 2 sa dajú zvládnuť diétou, alebo tabletkami (takými, 
čo bunky donútia „otvárať dvere“). Pri dlhotrvajúcej 
cukrovke typu 2, a vo všetkých prípadoch cukrovky typu 1 
je potrebné niekoľkokrát denne injekčné samopadanie 
inzulínu.  

Kóma u cukrovkárov 



 Hypoglykemická kóma – nastáva, keď hladina cukru v krvi významne 
poklesne, napr. po vyčerpávajúcej a intenzívnej fyzickej aktivite, pri 
nedodržaní stravovacieho režimu či režimu podávania inzulínu,  pri 
infekčných chorobách, pri dlhšom hladovaní, pri pití alkoholu a pod. 
Príznaky: tras, nervozita, nevoľnosť, vracanie, bolesti hlavy, poruchy 
koncentrácie a správania, poruchy videnia a reči, kŕče a kóma. 

 Hyperglykemická (ketoacidotická) kóma – vzniká, keď hladina cukru v 
krvi je vysoká, no na bunkách nemá „kto otvoriť dvere“. Telo sa správa 
akoby hladovalo, začína tvoriť tzv. ketolátky (napr. acetón), ktoré 
okysľujú vnútorné prostredie organizmu. Príznaky: nevoľnosť, 
vracanie, prehĺbené dýchanie, typický acetónový zápach z úst, 
dehydratácia, rozvrat vnútorného prostredia, kóma. 

 Prvá pomoc: Kocka cukru (alebo aspoň inej sladkosti) pod jazyk – 
cukrovkárovi v hypoglykémii pomôžeme a tomu v hyperglykémii 
neuškodíme. Ak by sme podali inzulín cukrovkárovi v hypoglykémii 
zabili by sme ho. Keďže sa nedá hypo- a hypergylkemický stav 
jednoznačne odlíšiť, inzulín nikdy neaplikujme! 

 Vždy je potrebné zaktivizovať záchranný systém (112,155)!  
 

Kóma u cukrovkárov 



 Bazálny denný príjem tekutín sa dá odhadnúť podľa hmotnosti 
dieťaťa nasledovne: 
 100 ml tekutín na každé kilo na prvých 10 kg hmotnosti (t.j 10 kilové 

dieťa má bazálny denný príjem tekutín 1 liter), 
 50 ml tekutín na každé kilo na ďalších 10 kg hmotnosti (t.j 20 kilové 

dieťa má bazálny denný príjem tekutín 1,5 litra), 
 20 ml tekutín na každé ďalšie kilo (t.j. 30 kg vážiace dieťa má 

bazálny denný príjem tekutín 1,7 litra). 

 Čím sú deti menšie, tým viac tekutín strácajú aj vyžadujú. Bazálny 
príjem sa zvyšuje pri fyzickej aktivite, ale aj pri strese, či chorobe. 

 Najbežnejšie príčiny dehydratácie u detí: zanedbanie pitného 
režimu, vracanie, hnačky (pozn.: nezabudnúť na hromadných 
akciách na dôslednú hygienu rúk – umytie nielen vodou, ale aj 
mydlom, pred jedlom + vždy po záchode, dôsledné umývanie 
riadov, uschovať vzorky podávanej potravy na 24hod., aby sa v 
prípade podozrenia na otravu jedlom mohlo pátrať po príčine). 

Dehydratácia 



 Príznaky dehydratácie závisia od jej stupňa: 
 Ľahká dehydratácia: pokles hmotnosti menej ako 5%, suchosť kože, návrat 

kožnej riasy (turgor) je normálny, pulz aj krvný tlak sú normálne, slzy sú 
prítomné, kapilárny návrat na nechtovom lôžku je normálny, močenie je 
znížené, môže byť prítomná bolesť hlavy. 

 Stredne ťažká dehydratácia: pokles hmotnosti o 5- 10%, suchosť kože a slizníc, 
jazyk suchý, povlečený, návrat kožnej riasy (turgor) je znížený, pulz je 
zrýchlený, krvný tlak je znížený , pri plači je málo sĺz, kapilárny návrat na 
nechtovom lôžku je pomalší (2-3 sekundy), bolesť hlavy, studené končatiny. 

 Ťažká dehydratácia: pokles hmotnosti o 10- 15%, značná suchosť kože a slizníc, 
jazyk suchý, povlečený, pery a sliznice môžu byť popraskené, kožná riasa 
(turgor) stojí, pulz je rýchly, slabý až nehmataný, krvný tlak je znížený , pri plači 
nie sú slzy, kapilárny návrat na nechtovom lôžku je výrazne spomalený (nad 3 
sekundy), studené končatiny, rozvoj šokového stavu, poruchy vedomia, zmeny 
správania, zmätenosť, bezvedomie. 

 Prvá pomoc: Uprednostňujeme podanie tekutín cez ústa, v malých 
množstvách, v lekárni je možné dostať špeciálny rehydratačný roztok 
(Kulíšek), ktorého zloženie zabezpečuje po vypití udržiavanie 
vnútrocievneho objemu tekutín.  Ak dieťa nemožno rehydratovať  cez 
ústa (napr. pre vracanie, či bezvedomie), je nevyhnutná infúzna 
rehydratácia.  Preto pri závažnej forme rehydratácie vždy zaktivizujme 
záchranný systém (112,155!) a sledujeme vitálne funkcie! 

Dehydratácia 



 Vzniká pri dlhodobom pobyte na slnku, v soláriu, vo vysokých 
nadmorských výškach (aj keď je zamračené). 

 Precitlivenosť môžu spôsobiť aj niektoré lieky. 
 Väčšinou sú povrchové, v ťažkých prípadoch vznikajú pľuzgiere, 

koža je sýtočervená, sú príznaky prehriatia. 
 Postihnutého presunieme do tieňa, do miestnosti, prikryjeme 

ľahkou látkou. 
 Pokožku ochladíme studenou vodou, alebo ponoríme postihnutú 

časť do kúpeľa so studenou vodou. 
 Pomaly po dúškoch podávame chladený nápoj. 
 Pri ľahkej forme pokožku natrieme (Panthenol), v ťažších 

prípadoch spojených s dehydratáciou a s poškodením pokožky 
(závažne spálená pokožka môže mať podobu popáleniny) je 
potrebné vyhľadať lekára. 

 Pokožka detí je citlivejšia voči slnečnému žiareniu, celkovo sú 
náchylnejšie na prehriatie => dbať na ochranu opaľovacím 
krémom s UV-faktorom, kryť si hlavu šiltovkou alebo šatkou, odev 
by mal byť voľný a priedušný, dodržiavať pitný režim! 
 

Slnečný úpal 



 Stav pri poklese teploty pod 35°C, prejavy závisia od 
rýchlosti vzniku a od konečnej teploty. 

 Ťažkou hypotermiou je telesná teplota menej ako 30°C. 
 Príznaky: triaška, bledá a suchá koža, apatia, dezorientácia, 

niekedy agresivita, následná letargia, poruchy vedomia, 
pomalé a plytké dýchanie, slabý pulz až srdcová zástava. 

 Je nevyhnutné zabrániť ďalším stratám tepla  (zabalenie do 
deky, prejsť do vykurovanej miestnosti). 

 Postihnutého pomaly zahrievame, ak toleruje, podávame 
teplý nápoj (zvlášť opatrne postupujeme u detí a starších 
osôb) 

 Zaznamenávame vitálne funkcie, v prípade pochybností 
vyhľadáme lekára! 
 

Podchladenie 



 Stavy vyžadujúce neodkladnú lekársku starostlivosť možno rozdeliť podľa 
lokalizácie: 
 Centrálny nervový systém: úrazy hlavy, krvácanie do mozgu, náhla cievna mozgová 

príhoda, meningitída, epileptický záchvat a iné kŕčové stavy, stavy zmätenosti s poruchami 
vedomia a základných životných funkcií (pri poškodení mozgu, pri intoxikáciach). 

 Dýchací systém: akútna laryngitída, epiglotitída, poranenie hrudníka (pneumotorax, 
hemotorax), astmatický záchvat, stavy spojené s hyperventiláciou alebo inou poruchou 
dýchania (úzkosť, hystéria, intoxikácia, choroby pľúc a srdca a pod.). 

 Kardiovaskulárny systém: akútny infarkt myokardu, náhle srdcové zlyhanie, angína 
pectoris, poruchy srdcového rytmu, mdloby a odpadnutie spojené so „srdcovou 
slabosťou“, poruchy zrážanlivosti krvi (spontánna tvorba modrín, časté či nezastaviteľné 
krvácanie z nosa, z ďasien alebo iných slizníc), šokový stav. 

 Tráviaci systém: každé vracanie a hnačka s prímesou krvi alebo s rozvojom závažnej 
dehydratácie,  čierna a mastná stolica (tzv. meléna – ide o natrávenú krv),  náhle brušné 
príchody (zápal apendixu, žlčové kamene, zápal pankreasu, zápal pobrušnice, ileózne 
stavy), poranenie dutiny brušnej s hroziacim poškodením mäkkých orgánov a vnútorným 
krvácaním (sledovať známky šoku!) . 

 Vylučovací systém – krv v moči, divný zápach moču, pocit pálenia a rezania pri močení, 
obličková kolika - neustupujúca a krutá bolesť v krížoch (obličkové kamene, zápal obličiek), 
znížené močenie alebo úplná zástava močenia, neukojiteľný smäd a následné nadmerné 
močenie.  

 Celkové stavy: šok (hypovolemický,  kardiogénny, septický, anafylaktický, neurogénny), 
závažná dehydratácia, závažné stavy podchladenia  alebo prehriatia, hypoglykemická a 
hyperglykemická kóma. 

Záver 


