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 Poranenia mozgu a miechy spôsobuje najmä 
úder do hlavy alebo chrbtice.  

 Dôsledkom býva otras alebo 
pomliaždenie mozgu alebo miechy.  

 V každom takomto prípade je potrebná 
rýchla zdravotnícka pomoc.  



 Poranenia mozgu sa prejavujú: 
nevoľnosťou, zvracaním, stratou pamäti... 

 Poranenia miechy sa prejavujú: 

   bolesťou v krku, chrbte, zmenou zakrivenia 
chrbtice, stratou schopnosti ovládať 
končatiny alebo reč... 

 



Postup ošetrenia poranenia mozgu pri 
vedomí: 

 

1.uložiť zraneného na chrbát, podložiť hlavu 

2.ošetriť poranenia mimo hlavy. Krvácajúce 
poranenie hlavy prekryť sterilným obväzom 

3.kontrolovať stav, zavolať pomoc 



Postup ošetrenia poranenia mozgu pri 
bezvedomí: 

 

1.zistiť či pacient dýcha a má tep 

2.zabezpečiť priechodnosť dýchacích ciest  

(ak nedýcha – dýchanie z úst do úst + masáž 
srdca) 

3.ošetriť vonkajšie poranenie hlavy 

4.uložiť do stabilizovanej polohy poraneného  

5.kontrolovať dýchanie, pulz a zavolať pomoc  



Stabilizovaná poloha: 



Postup pri ošetrení poranenia miechy pri 
vedomí:  

 

1.nehýbať so zraneným 

2.kľaknúť si za hlavu a uchopiť hlavu pevne po 
bokoch a podoprieť  

3.zraneného prikryť dekou na zmiernenie šoku 

4.zavolať pomoc a podopierať hlavu  

do príchodu záchranárov  



Šok = vzniká pri väčšej strate krvi v dôsledku 
zlyhania krvného obehu a nedostatku 
kyslíka v dôležitých orgánoch (mozog, 
srdce). Vzniká pri strate asi 1,2l krvi, 
zlomeninách, popáleninách ... 

 



 Príznaky šoku: bledosť, nepokoj, studená 
a vlhká pokožka, potenie sa, slabosť, 
závraty, nevoľnosť, niekedy zvracanie, 
smäd, nepravidelné dýchanie,... 



Postup prvej pomoci pri šoku: 
 

1.uložiť zraneného do protišokovej polohy (ľahnúť 
na chrbát a podvihnúť nohy – dekou, stoličkou) 

2.prikryť a upokojiť zraneného  

3. kontrolovať dýchanie, tep, vedomie každých 10 
minút 

4. v prípade potreby zavolať pomoc  



Postup pri ošetrení poranenia miechy pri 
bezvedomí:  

 

1.stabilizovať krk a hlavu podložením rúk na uši 

2.obložiť telo predmetmi  

3.ak poranený nedýcha a nemá tep urobiť 
masáž srdca a dýchanie z úst do úst  

4.prikryť dekou a zavolať  

   pomoc  


