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Úvod
Lidé si navzájem při různých příležitostech přejí pevné zdraví. Od nepaměti je
zdraví považováno za nejvyšší hodnotu, o kterou je možno během sekundy přijít.
Jak v těchto vteřinách postupovat se zabývá disciplína první pomoci (dále PP). Nejedná
se o nic složitého. Poskytnout první pomoc má podobně jako schopnost psaní, čtení,
počítání, ale i plavání patřit mezi samozřejmou dovednost. Je proto nutné dopředu
vědět, jak správně a rychle zareagovat. Začít s výukou PP se má již u malých dětí
v rodině a v mateřské škole. Podle nového Zákona o zdravotnické záchranné službě
č. 374/2011, účinného od 1. dubna 2012 v České republice (dále ČR), má přijet na místo
zásahu kvalifikovaná odborná pomoc do 20 minut. Čas dojezdu se prodloužil
z 15 minut na 20 minut. (ČR, Zákon č. 374/2011 Sb.) Při selhání dýchání a oběhu
bojujeme o každou minutu. Už po 4 – 5 minutách bez kyslíku člověku odumírají
mozkové buňky, avšak jsou známy i případy, kdy se podařilo jedince oživit
i po několika desítkách minut. Při včasném zahájení první pomoci můžeme lidský život
zachránit. Od kvalitní laické první pomoci kteréhokoliv jedince či sofistikovaného
poskytnutí péče školeného zdravotníka v terénu se odvíjí i následné možnosti
zdravotnické péče.
Pracuji na anesteziologicko-resuscitačním oddělení a setkávám se na tomto
pracovišti s různými případy, kdy byla zahájena včasná laická první pomoc a byl tak
zachráněn někomu lidský život. Někdy stačí k záchraně života docela málo – například
zaklonit hlavu, přiložit tlakový obvaz na krvácející končetinu, zahájit masáž srdce,
přivolat odbornou pomoc. Na druhou stranu jsem viděla také zbytečně zmařené životy,
kdy pomoc nebyla provedena adekvátně k dané situaci.
Vzděláváním a výcvikem první pomoci se věnuje řada institucí a organizací.
Mnohdy je výuka PP kvalitní, jindy jde o bezúčelnou formalitu, navíc poskytovanou
pouze s cílem zisku. Záměrem každé výuky PP má být především získání znalostí
a dovedností základních život zachraňujících úkonů, protože ne vždy je poblízku
kvalifikovaný zdravotník. V současné době se rozšiřují možnosti použití automatických
externích defibrilátorů (dále AED) a dalších podpůrných zařízení, což přináší zvýšení
efektivity PP.
Teoretická část diplomové práce je zaměřena na základní neodkladnou první
pomoc pro laické zachránce, kdy vycházíme z Guidelines 2010 pro resuscitaci.
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Nechceme se zabývat postupy, jak poskytovat první pomoc u konkrétních život
ohrožujících stavů a zranění. O poskytování první pomoci a resuscitaci byla napsána
spousta specializovaných publikací. V naší teoretické části zmiňujeme tvorbu a smysl
směrnic pro kardiopulmonální resuscitaci (dále KPR) a tísňových linek. Popisujeme
řetězec přežití a postup zachránce při náhlé změně zdraví u jiné osoby. Zdůrazníme
povinnost poskytování PP ve veřejných institucích zaměstnanci včetně zákonem daného
povinného školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP) v rámci
pracovního procesu. Nastíníme poskytování PP na hromadných krátkodobých
a dlouhodobých akcích organizovaných pro veřejnost, jejichž zajištění není mnohdy
optimální. Uvádíme platné zákony a vyhlášky, které se k tomuto tématu vztahují.
Vymezujeme nejčastější pojmy, znaky a polohy, které souvisejí s první pomocí.
Zmiňujeme některé instituce a organizace zaměřené na výuku, které by měly garantovat
aplikaci první pomoci do praxe.
Praktická část kvantitativním průzkumem ověřuje postoje a znalosti pracovníků
veřejných institucí v oblasti poskytování laické první pomoci. Jejich znalosti
a dovednosti srovnáváme s nejnovějšími doporučeními pro resuscitaci – Guidelines
2010.
Cílem diplomové práce je zjistit znalosti pracovníků veřejných institucí v oblasti
poskytování první pomoci. Kdokoliv z nás se kdykoliv a nečekaně může dostat
do situace ohrožení života a bude potřebovat pomoc či přímo zachránit život. Tehdy
budeme bojovat o cenné minuty. Pokud se dostaneme do nebezpečí ohrožení zdraví
ve veřejných institucích typu pošty, úřadu, obchodu, letiště či sportovního areálu,
očekáváme od zaměstnanců daných zařízení připravenost na vzniklou situaci a jejich
rychlé zareagování. Zda tomu tak opravdu je, vyplyne z průzkumu provedeného
ve dvou veřejných institucích. Kdo školení první pomoci na pracovišti provádí a jakým
způsobem je vedeno, jsme nezjistili. Ze šetření vyhodnotíme pouze kvalitu tohoto
školení.

9

1 Cíl práce
1.1 Hlavní cíl
Hlavním cílem diplomové práce je metodou kvantitativního šetření zjistit
znalosti pracovníků veřejných institucí v oblasti poskytování laické první pomoci.

1.2 Dílčí cíle
1. Vzájemně srovnat znalosti pracovníků veřejných institucí v oblasti poskytování
první pomoci a doporučených postupů Guidelines 2010 pro základní
neodkladnou resuscitaci pro laické zachránce.
2. Zjistit znalosti stran polohování člověka a piktogramů vztahujících se k první
pomoci.
3. Zjistit, zda dosažené vzdělání a věk má vliv na objem znalostí v oblasti
poskytování laické první pomoci.
4. Zjistit postoje respondentů k poskytování PP.
5. Analyzovat možné překážky v poskytování laické první pomoci.
6. Zjistit, jak se podílejí jednotlivé instituce a organizace na výuce první pomoci
u laické veřejnosti.
7. Zjistit přínos školení v oblasti první pomoci pro zaměstnance veřejných institucí.
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2 Teoretické poznatky
2.1 První pomoc
Neexistuje jednotná definice první pomoci. Dorková et al uvádějí: „První
pomoc definujeme

jako

které se při poranění

soubor

nebo

účelných

náhlém

opatření

onemocnění

nebo

poskytnou

léčebných

postupů,

postiženému

ještě

před příchodem odborné pomoci. Je to bezprostřední činnost, která nenahrazuje
lékařské ošetření, ale je předpokladem jeho úspěšnosti“. (Dorková, Jukl, Cichá, 2007,
s. 32) Do první pomoci spadá také kardiopulmonální resuscitace. Je poskytována laiky
nebo školenými zachránci v terénu, kde se stala událost a to často improvizovaně
bez pomůcek a léků. (Kelnarová et al., 2007) MUDr. Josef Škola (2012) řadí
do definice první pomoci také psychosociální podporu postižených. K první pomoci
patří také technická pomoc, která může souviset se zajištěním vozidla po autonehodě,
vytažení postiženého z vody apod.
První pomoc se dělí podle odbornosti na první pomoc poskytovanou laickými
zachránci, na PP poskytovanou zdravotníky nebo školenými osobami a PP
poskytovanou v nemocničním zařízení. Můžeme jí dále dělit na základní neodkladnou
resuscitaci (dále NR), a rozšířenou NR. Další dělení je podle věkových kategorií.
(Cvachovec, Cvachovcová 1998; Franěk, Sukupová, 2011)

2.1.1 Řetězec přežití
Zahájení první pomoci v terénu nejčastěji laikem, jako svědkem příhody,
je prvním článkem v řetězci přežití, který popsal Ahnefeld (viz obrázek 1).

Obrázek 1. Řetězec přežití od Ahnefelda (Pokorný, 2003a, s. 38)

11

Laický zachránce stále zůstává zodpovědný především za rychlou rozvahu,
vyhodnocení vzniklé situace a aktivaci integrovaného záchranného systému (dále IZS).
Větší šanci na přežití má ten postižený jedinec, kterému byla poskytnuta včasná
a správně poskytnutá první pomoc v terénu. Důraz je kladen na čas a provázanost
jednotlivých kroků – časná výzva (na tísňové linky 155, 112), časná neodkladná
resuscitace (zejména nepřerušovaná masáž srdce), časná defibrilace (laici mohou použít
v terénu automatický externí defibrilátor) a časná další opatření, mezi něž patří odborná
pomoc posádkou zdravotnické záchranné služby a nemocniční péče. Všechny tyto čtyři
články jsou spolu úzce propojeny a závisí na nich život člověka, kterému se stal nějaký
úraz či jiná náhlá změna zdraví. (Pokorný, 2003a)
Drábková (2012) uvádí výsledky dánské studie z let 2004 – 2009 u dospělých
jedinců ve věku 19 až 69 let, kteří byli v terénu resuscitováni, a následně jim byla
poskytnuta odborná péče v nemocnici. Z celkového počtu 133 osob po KPR přežilo 85.
Z těchto lidí se 55 % vrátilo ke svému produktivnímu životu a do zaměstnání. U dětí
jsou studie málo početné. Přesto existuje kanadská studie, která vedla registr dětí
ve věku do 19 let po KPR provedené laiky. Z celkového souboru 452 jedinců přežilo
jen 10 %. Přežití těchto 10 % dětí bylo přímo závislé na rychlosti zásahu laiků v terénu.
Existují určité individuální zvláštnosti při poskytování první pomoci, ale pouze
rychlost (bojujeme o minuty) a rozhodnost laiků může napomoci návratu člověka zpět
do produktivního života. Je to etická povinnost všech lidí pomoci si v nouzi, a proto
Česká republika vymezuje v Trestním zákoníku sankce za neposkytnutí PP.
Pokorný (2003a) se vyjadřuje k výsledkům jiné studie vědců Konštackého
a Štětiny, kteří uvádějí, že pouze 22 % – 32 % laiků jsou schopni kromě přivolání lékaře
poskytnout také kompletní laickou první pomoc. Z toho vyplývá, že většina laiků
si představuje poskytnutí PP pouze přivoláním zdravotnické záchranné služby.
Proto také minimálně 20 % osob upadá do bezvědomí a zmírá nebo se udusí v důsledku
úrazu nebo život ohrožujícího stavu ještě před příjezdem odborné pomoci. Je třeba
si uvědomit, že v některých případech nelze pomoc poskytnout pouze aktivací IZS.
Dojezd odborné pomoci se vydáním Zákona o zdravotnické záchranné službě prodloužil
z 15 na 20 minut, proto je tak podstatné poskytnutí PP v terénu, kterou mají laici
zvládnout. (ČR, Zákon č. 374/2011 Sb.)
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2.2 Tvorba směrnic pro poskytování první pomoci
Vytvoření jednotných směrnic pro poskytování první pomoci předchází nezdolná
práce nadšenců a množství výzkumů a pokusů. Průkopníkem novodobé neodkladné
resuscitace je považován rakouský lékař českého původu Peter Safar. V USA – v městě
Pittsburghu založil roku 1978 „Resuscitační výzkumné centrum“, které sám vedl
až do roku 1994. Centrum pracuje dodnes pod názvem „Safarovo centrum pro výzkum
resuscitace“. Témata výzkumů současnosti jsou úrazy mozku, náhlá zástava srdce
či prodloužené přežívání. (Pokorný, 2003b)
Peter Safar vydal roku 1968 manuál Kardiopulmonální resuscitace, který byl
do češtiny přeložen až v roce 1974 a vydán zdravotnickým nakladatelstvím Avicenum.
Příručka měla velkou didaktickou a odbornou úroveň a vedla ke sjednocení postupů
pro kardiopulmonální resuscitaci. Safar předložil resuscitační abecedu, která vycházela
z anglických počátečních písmen základních kroků v resuscitaci. Pro základní
kardiopulmonální resuscitaci sloužila první písmena abecedy – A airway (uvolnění
dýchacích cest), B breathing (zajištění funkčního dýchání) a C circulation (zajištění
funkčního oběhu). Dále se pro rozšířenou NR uplatňovala písmena D drugs (léky),
E analýza srdečního rytmu a F fibrillation treatment (elektrická defibrilace, dneska
je to u laické PP využití automatických externích defibrilátorů laiky). Základní abeceda
ABC dříve sloužila jako mnemotechnická pomůcka, která měla vést k lepšímu
zapamatování jednotlivých kroků. Safar si kladl za cíl proškolit velké množství lékařů
a sester včetně laiků, zjednodušit postupy pro provádění PP a KPR a využívat pro tyto
účely jednotný manuál. (Cvachovec, Cvachovcová 1998; Kasal, 2011; Pachl, Roubík,
2003)
Mezinárodní spolupráce ve výzkumných projektech týkajících se neodkladné
resuscitace vedla k založení Mezinárodního styčného výboru pro resuscitaci (dále
ILCOR). První doporučené postupy pro neodkladnou resuscitaci vyšly v roce 2000
a 2005 v Dallasu – tzv. Guidelines 2000 a Guidelines 2005. Změny v doporučeních
se mění přibližně v pětiletých cyklech. (Baskett, Nolan, 2006; Drábková, 2005)
Poslední směrnice – Guidelines 2010 jsou platné v současnosti. Snahou
neustálých změn jsou výsledky výzkumů účinnosti prováděné PP a snaha co nejvíce
a co nejefektivněji zjednodušit postupy prováděné neodkladné resuscitace tak, aby byl
zachován cenný lidský život. Poslední vydaná doporučení vycházejí ze studií o KPR
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v letech 2005 – 2009. Česká resuscitační rada se řídí doporučením ILCOR a úzce
kooperuje také s Evropskou resuscitační radou (European Resuscitation Council, dále
ERC). Doporučení prochází schvalovacím řízením ve spolupráci s odbornými
společnostmi jako je například Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní
medicíny. Směrnice jsou poté přeloženy do češtiny a je s nimi seznámena jak odborná,
tak i laická veřejnost. (Adamus a kol., 2010; Kasal, 2011)
Některé evropské studie prokazují, že doba rozšíření Guidelines pro resuscitaci
mezi širokou vrstvu obyvatel trvá déle než 2 roky. Proto se nemají směrnice příliš brzy
měnit. (Truhlář, Černý, 2008)

2.3 Směrnice 2010 pro resuscitaci
Změny, které nastaly po schválení směrnic pro resuscitaci – Guidelines 2010, mají
vést ke zlepšení účinnosti prováděné první pomoci včetně resuscitace.
Schéma

pro

neodkladnou

resuscitaci

dospělých

i

dětí

pro

laické

zachránce (viz příloha 1) zpřístupnili pro širokou veřejnost také autoři Franěk
a Sukupová (2011) a vycházejí z Guidelines 2010. Schéma určuje první kroky laika –
během několika sekund zhodnotit situaci a rizika, která mohou hrozit postiženému
nebo zachránci a rozhodnout se uvážlivě na dalším postupu. Přivolat pokřikem pomoc –
kolegy v práci, kolemjdoucí osoby a aktivovat záchrannou službu využitím tísňových
linek.
V případě, že se jedná o poruchu dýchání, prvním krokem zachránce je ihned
provést záklon hlavy s vyčištěním dutiny ústní (zapadlá zubní protéza, žvýkačka,
zvratky). Člověka v bezvědomí, ale dýchajícího uložíme do polohy na bok,
tzv. zotavovací (dříve stabilizované) polohy. Při srdeční zástavě, které jsme svědky
v terénu, se v současnosti klade důraz na nepřerušovanou srdeční masáž frekvencí
100/minutu bez prováděného umělého dýchání a možnou následnou neodkladnou
defibrilaci přístrojem AED. (Franěk, Sukupová, 2011)
Drábková (2012) vysvětluje, že to není ústupek laikům, kteří měli obavy z možné
infekce při dýchání z úst do úst, ale jedná se o výsledky dlouhodobé studie,
kdy z patofyziologického hlediska je při nepřerušované masáži srdce udrženo okysličení
tkání. Výsledky studií také příznivě hodnotí využívání AED, proto je v nových
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směrnicích kladen důraz na použití těchto přístrojů v terénu a provedení časné
defibrilace. Ekonomická náročnost a proškolování lidí v AED vychází v součtu levněji,
než dlouhodobá nemocniční péče lidem v trvale špatném neurologickém stavu.
Další změna spočívá, jak prezentuje ERC, také ve zjednodušeném vyhledávání
místa nepřímé srdeční masáže. Již se nedoporučuje vyhledávat anatomicky správný bod,
ale zaměřit se na střed hrudní kosti. Důraz je kladen:


na hloubku srdeční masáže – 5 až 6 cm,



na rychlost – frekvencí 100 zmáčknutí hrudní kosti za minutu,



na nepřerušovanou srdeční masáž.

Přerušení kompresí hrudníku nemá být delší než 5 sekund, např. pro střídání
zachránců či uvedení v činnost AED. (www.erc.edu)
Franěk (2005) udává, že z poslechu tísňové výzvy je evidentní, že na místě
události probíhá KPR, ale pokud přijede na místo odborná pomoc, je srdeční masáž
přerušena např. pro otevření dveří nebo ukazování vhodné příjezdové cesty. Tato praxe
je špatná, měl by se klást důraz na nepřerušování srdeční masáže.
Při více zachráncích se doporučuje při masáži srdce se střídat asi v 2 minutových
intervalech. Resuscitace se ukončuje při návratu vědomí, otevírání očí nebo spontánního
pohybu postiženého, při naprostém vyčerpání zachránců nebo při dojezdu odborné první
pomoci. (Bydžovský, 2011)
Na trh se dostává spousta novinek, v současnosti je aktuální systém pro nepřímou
srdeční masáž přístroj LUCASTM, který osobu mechanicky masíruje místo lidské síly.
Využití je ale pouze v rukou odborníků. (Nikodým, 2011)

2.4 Tísňové linky
Tísňové linky podle Fraňka (2009) vznikly na území ČR po masivním rozšíření
telefonních aparátů. Nebyly ihned v takové podobě, jaké je známe dnes. Například
pro Prahu existovalo číslo pro přivolání záchranné služby 60 727 a později bylo
změněno na 77 777. Až začátkem 70 let 20 století na základě usnesení vlády tehdejšího
Československa byla schválena celostátně platná a jednotná čísla, která se využívají
dodnes. Vznikly 3 tísňové linky – číslo 158 pro přivolání policie, číslo 155
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pro záchrannou službu a číslo 150 pro hasiče. Postupně po rozšíření mobilních sítí GSM
bylo zavedeno univerzální tísňové číslo 112 (prioritně obsluhované hasiči), které však
může přinášet problémy spojené zejména se zpožděním. Podmínkou vzniku čísel byla
jejich snadná zapamatovatelnost.
Tísňová čísla nejsou zpoplatněna. Vytáčejí se bez předvolby. Lze se na ně dovolat
z telefonu pevné nebo mobilní linky či z veřejného telefonního automatu. Dají
se vytočit z telefonu bez kreditu, vložené SIM karty, přes zamknutou klávesnici, v síti
jiného operátora (při nedostupnosti mateřské sítě) a dokonce i z takového telefonu,
který je zablokován pro volání např. pro neplacení účtů. Vytočit číslo je možné
i zadáním tísňového čísla místo PIN kódu. (Dorková, Jukl, Cichá, 2007; Franěk, 2009)
Pokud vlastníme mobilní telefon, měli bychom se snažit mít jej u sebe.
Tím zvýšíme šanci na rychlou aktivaci IZS a poskytnutí odborné PP. Záznam hovoru
je nahráván na digitální zvukový nosič, archivován a mnohdy analyzován. (Klicperová,
2003)

2.4.1 Číslo 112
Pro ČR bylo zahájeno fungování jednotného evropského čísla tísňového volání
112 v roce 1996, kdy obsluhou bylo pověřeno Operační středisko krajské správy
Policie. V roce 2000 byla zodpovědnost za obsluhu tísňové linky 112 přenesena
na Hasičský záchranný sbor (dále HZS). Od roku 2002 je linka obsluhována v sídelních
městech čtrnácti krajů ČR Operačním a informačním střediskem HZS. (Franěk, 2009)
Při aktivaci čísla 112 dojde k přijetí výzvy, zanesení základních informací
o události do počítačového systému a poté je hovor následně předán jednotlivým
složkám IZS. Výhodou linky 112 je dle Fraňka (2009):


jednotné číslo pro hasiče, záchrannou službu a policii,



snadná zapamatovatelnost čísla,



dostupnost ve všech zemích Evropské unie (dále EU) z jakéhokoliv
telefonu,



ekonomická rentabilnost při propojení více složek,



jazyková vybavenost dispečerů – výhoda pro volání s cizinci.
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Jako nevýhodu Franěk (2009) uvádí:


časovou ztrátu předávání tísňového volání zdravotnickému operačnímu středisku
nebo Policii ČR,



riziko selhání celého systému při výpadku telekomunikační infrastruktury,



právní a bezpečnostní překážky – nízká zdravotnická kvalifikace dispečerů linky
112 může nesprávně rozhodnout v odborné zdravotnické problematice,



nedostatek dispečerů s požadovanou jazykovou vybaveností a zkušenostmi.

Číslo 112, radí Franěk (2009), má být využíváno osobami (často cizinci),
které neznají, nemohou nebo z jakéhokoliv důvodu nechtějí využít přímá národní
čísla 155, 158 nebo 150.

2.4.2 Přímá národní tísňová čísla
Tísňové číslo 155 slouží pro aktivaci zdravotnické záchranné služby, která stejně
jako ostatní tísňové linky provozuje nepřetržitou bezplatnou službu. Linka 155 přejímá
výzvu o náhlé změně zdraví, typu postižení nebo zranění. Ostatní národní tísňová čísla
aktivují – hasiče – 150 a Policii ČR – 158. Pro Městskou policii slouží číslo 156, má
sice formát tísňových čísel, ale nepůsobí po celé ČR, nemá tudíž celostátní působnost.
Linka 156 je dostupná lokálně pouze tam, kde Městská policie působí. Výhodou
národních tísňových linek je:


absence třídění informací Operačním a informačním střediskem HZS,



přímý přístup – nedochází k časové prodlevě přepojováním hovoru.

Záporem je uváděna:
 nutnost zapamatovat si více čísel než jednotné číslo 112,
 ekonomicky

náročnější

varianta

na

straně

provozování

více

telekomunikačních linek. (Franěk, 2009)
Závisí na typu zranění či příhody a na osobě ohlašující událost, jaký typ čísla
vytočí pro aktivaci odborné pomoci. Doporučuje se spíše volat národní tísňová čísla.
Pokud je ale nutná technická PP (např. vyproštění osoby), nebo nejsme-li si jisti cizím
zaviněním, je na místě aktivovat 112. (Dorková, Jukl, Cichá, 2007)
Mezi tísňová čísla můžeme nově zařadit číslo 1210, které je vyhrazeno
pro Horskou službu, ale jako jediné číslo je zpoplatněno.
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2.4.3 Ohlášení události
Někteří autoři (Franěk, Sukupová, 2011) stanovují základní pravidlo: pokud jsme
svědky úrazu či náhlého zhoršení zdraví, je naléhavé volat neprodleně zdravotnickou
záchrannou službu. Úkolem všech vzdělávacích institucí a organizací zabývající
se první pomocí je naučit správnou telefonickou komunikaci s dispečerem:


Představit se a popsat, kde se aktuálně nacházíme (adresa, patro, označení
domu, orientační body, v Praze existuje systém očíslování sloupů
veřejného osvětlení šestimístným číslem přibližně v úrovni očí pro snazší
orientaci v terénu).



Vysvětlit

a

popsat

situaci,

počet

postižených,

pokud

možno

bez emotivních projevů. Odpovídat na dotazy dispečera.


Nikdy neukončovat hovor a pokládat sluchátko telefonního přístroje
dříve, než k tomu dostaneme od dispečera svolení. Dát své telefonní číslo.



Po ukončení hovoru nechat telefonní přístroj v pohotovostním stavu.



Pokud se stav postiženého změní po ukončení hovoru, opět vytočit
tísňovou linku a nechat se vést pokyny dispečera.

Dispečer je registrovaný nelékařský pracovník záchranné služby, který dokáže
adekvátně posoudit vzniklou situaci, najít řešení a vést odborný dialog bez přímého
kontaktu s postiženým, případně telefonicky poskytnout instrukce a rady k postupu
do příjezdu záchranné služby. (Franěk, Sukupová, 2011)

2.4.4 TANR a TAPP
Operátor zdravotnické záchranné služby je vzdělán v poskytování služeb
telefonicky asistované neodkladné resuscitace (dále TANR, viz příloha 2) a telefonicky
asistované první pomoci (dále TAPP). Postupy vycházejí z Guidelines 2010. Je zcela
na vyhodnocení situace dispečerem, který hlasovými pokyny a vedeným dialogem
navádí zachránce k činnostem do doby, než dorazí na místo nehody odborná pomoc.
Je proto vhodné umět si zapnout mobilní telefon na hlasitý odposlech, položit si mobilní
aparát vedle postiženého a provádět například neodkladnou resuscitaci. Tyto služby
vznikly pro potřeby široké vrstvy obyvatel a po rozšíření mobilních telefonů. (Franěk,
Sukupová, 2011)
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Telemedicína se stává velkým pomocníkem v poskytování první pomoci.
Veřejnost má znát a využívat schopností těchto dispečerů. Přispěje to vrátit lidem zdraví
nebo poskytnout přinejmenším šanci na návrat do života. Působit osvětou na veřejnost
v oblasti přednemocniční první pomoci by měla být i jedna z funkcí veřejnoprávní
televize a jiných masmédií. (Franěk, Sukupová, 2011)
Některé mobilní telefony disponují aplikací pro návody k PP či mohou udávat
rytmus nepřímé srdeční masáže. Některé automobily jsou již nyní vybavovány
systémem přivolání pomoci či spojením s operátorem tísňové linky.

2.5 Automatické externí defibrilátory
V neodkladné resuscitaci se klade v současnosti velký důraz na využití
automatických externích defibrilátorů. Mají sloužit široké veřejnosti. Jejich použití
je velmi jednoduché, které zvládne nejen lékař a sestra, ale i laická veřejnost. Umisťují
se na místa s velkou frekvencí lidí – např. úřady, stadiony, nákupní střediska, paluby
lodí a dopravních letadel, pěší zóny, průmyslové haly, letiště, kasina. AED jsou
vybavena také některá hasičská a policejní vozidla. Poprvé použil AED v roce 1979
Diackles. (Drábková, Malá, 1999)
Drábková (2009) doporučuje k umístění AED využívat místa, kde došlo k zástavě
srdce jednou za 2 až 5 let. Náhodná umístění jsou ekonomicky nákladná a AED nejsou
plně využita.
Znak AED je v ČR převzat z doporučení ILCOR (viz obrázek 2).

Obrázek 2. Znak AED doporučený ILCOR (Truhlář, 2010a, s. 7)
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2.5.1 Obsluha automatických externích defibrilátorů
AED je zařízení, které je schopno vyhodnotit srdeční akci. Využívá se zejména
pro dospělé jedince, ale je bezpečný i u dětí nad 1 rok života. Moderní AED vyhodnotí
odpor mezi elektrodami a nastaví u dětí nižší energii výboje. S přístrojem AED může
pracovat laická veřejnost, proto je programové vybavení projektováno tak, aby jeho
obsluha byla značně jednoduchá. (Baskett, Nolan 2006; Stelzer, Chytilová, 2007)
Při přípravě přístroje je nutné nepřestávat v srdeční masáži. Zachránce
při poskytování PP sejme připevněné AED ze zdi nebo vyjme ze skříňky
označené piktogramem AED. Většina AED je aktivní ihned po otevření víka schránky
AED, starší typy je nutno aktivovat stlačením tlačítka on-off. Po zapnutí přístroje
se ozvou hlasové pokyny a světelné signály, které přímo vedou zachránce – připevnit
dvě samolepící elektrody na obnažený hrudník pod levé podpaží a pod pravou klíční
kost. Po nalepení elektrod AED vyhodnotí srdeční rytmus postiženého člověka, a pokud
je to nutné, provede výboj či vydá pokyn k jeho aktivaci. Starší typy AED nás vyzvou
ke zhodnocení srdeční akce aktivací tlačítka (ANALYZE apod.) a eventuálně
k provedení šoku stlačením příslušného tlačítka (SHOCK apod.) na přístroji. Během
oživování není omezen počet výbojů. Je důležité se během doby výboje ničeho
nedotýkat. Sám přístroj nás vybídne k provádění další resuscitace podle Guidelines
2010. Při provádění KPR člověka od přístroje AED neodpojujeme. (Adamus a kol.,
2010; Baskett, Nolan 2006; Bydžovský, 2011; Michálková, 2012; Stelzer, Chytilová,
2007)
Stelzer a Chytilová (2007) vyzdvihují zvláštní situace, které je třeba mít
na paměti. AED nepoužíváme ve vodě (voda je vodivá pro elektrický proud),
ale postiženého nejdříve vytáhneme z vody a osušíme. U dětí spíše než na zástavu srdce
myslíme na problémy s dýcháním, které vedou následně k zástavě oběhu. Pokud
má postižená osoba nalepenou náplast na místě, kde chceme umístit elektrody AED,
je nutné tuto náplast (např. náplasti proti bolestem, nikotinové náplasti, nitroglycerinové
náplasti) sejmout. Mohla by zabránit vedení energie z elektrod k srdečnímu svalu.
Pokud zřetelně vidíme nebo cítíme dotykem anebo je nám přímo známo, že postižený
má kardiostimulátor umístěný pod kůží, neumisťujeme na něj záměrně elektrody AED.
Autor Truhlář (2010b) se ve svém článku v časopise Vnitřní lékařství zmiňuje
o dotazníkovém šetření provedeném v roce 2007 ve 36 zemích Evropy a hodnotí
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výsledek šetření jako velmi překvapivý, jelikož ze všech zemí Evropy pouze 4 státy
systematicky shromažďují informace o AED do národního registru. To znamená,
že v ČR se tomu tak neděje a není dána povinnost výrobcům ani majitelům oznamovat
informace o umístění a následně tyto informace nemají operační střediska
zdravotnických záchranných služeb, které by je mohli využít při instrukcích TANR.

2.6 Příruční lékárny
Při poskytování PP je velkou pomocí dostupná příruční lékárna. „Lékárnička
první pomoci je určitým souborem léčiv a zdravotnických prostředků, určených
pro poskytování první pomoci zraněným nebo náhle onemocnělým. Její obsah je uložený
ve vhodně uzpůsobeném obalu“. (Pešek, Pavlíková, 2005, s. 89) Je využívána
na pracovištích,

v domácnostech,

na

letních

a

zimních

dětských

táborech,

na sportovních akcích, na horách a rekreacích a v dopravních prostředcích. Vybavení
a vzhled lékárny je pouze doporučený. (Kelnarová et al., 2007)
Lékárny mají být označeny na čelní straně oficiálním piktogramem (viz obr. 3)
platným pro EU. Jedná se o rovnoramenný bílý kříž na zeleném poli. Rozměr
piktogramu má odpovídat velikosti lékárničky, možno také přidat slovní označení.
(Dobiáš, 2009; Kelnarová et al., 2007; Pešek, Pavlíková, 2005)

Obrázek 3. Symbol lékárničky v EU (Dobiáš, 2009, s. 369)
Lékař závodní preventivní péče po dohodě se zaměstnavatelem určí v souladu
s typem pracoviště a možnými přípustnými riziky, jaký obsah lékárničky budou mít.
Zaměstnavatel vybaví lékárnu na vlastní náklady, zajistí její udržování a doplňování.
Po době použitelnosti mají být léky ekologicky vyřazeny a doplněny novými. (Dobiáš,
2009)
Zaměstnavatel má pověřit osobu nebo skupinu lidí, kteří se budou starat o obsah
lékárničky (často je to vedoucí pracovník), pravidelnou kontrolu životnosti a vzhledu
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léků a doplnění materiálu po každém použití. Lékárna má obsahovat zdravotnický
materiál (např. chirurgické rukavice, obvazový materiál, resuscitační roušku, pinzetu
a další) a doporučené volně prodejné léky např. proti bolesti, alergii, oční kapky,
roztoky na výplach očí, dezinfekční prostředky a jiné. (Dobiáš, 2009; Franěk,
Sukupová, 2011; Kelnarová et al., 2007)
Budský a Matoušek (2008) konstatují, že není vydán v ČR zákon či zákonná
vyhláška, která by určovala obsah lékárničky na pracovištích (továrny, firmy, pošty,
úřadu, školy apod.). Obsah je pouze doporučený a je vhodné jej upravit podle typu
a rizika konkrétního pracoviště, podle dlouhodobých zkušeností s výskytem úrazů
a již poskytované PP.
Existují vyhlášky ČR, které určují vybavení některých lékáren. Jsou to příruční
lékárny na střelnici, které se řídí vyhláškou č. 254/2007 Sb. Povinné vybavení
autolékárniček pro motoristy, které vychází z aktuální novely vyhlášky Ministerstva
dopravy a spojů ČR č. 315/2012 Sb., ve které je uveden jejich závazný obsah.
Minimální rozsah vybavení lékárničky pro zotavovací akce pro děti a pro školy
v přírodě je součástí vyhlášky č. 320/2010 Sb., o hygienických požadavcích
na zotavovací akce pro děti. (ČR, Vyhláška č. 254/2007 Sb.; ČR, Vyhláška č. 315/2012
Sb.; ČR, Vyhláška č. 320/2010 Sb.)
V lékárničkách se v řadě případů vyskytují léčiva, která laici nemohou indikovat,
naopak mnohdy chybí vybavení, které někdo použil a nedoplnil. Specifikou jsou služby,
které působí v terénu jako je Horská služba či Vodní záchranná služba a nejednou mají
snahu nahrazovat Zdravotnickou záchrannou službu. Zde je také nutné respektovat
obecná pravidla. Je vhodné, aby i laik byl vybaven zejména ochrannými pomůckami
(rukavice, rouška, škrtidlo, náplasti), které může mít u sebe v podobě přívěšku na klíče
či kapesní lékárničky (zejména u situací, kde to lze předpokládat – výlety, profesní
situace aj.). (Kelnarová et al., 2007)

2.7 Polohování osob během první pomoci
Určitá poloha postiženého člověka při poskytování první pomoci může být život
zachraňující. Autoři Franěk a Sukupová (2011) zdůrazňují základní pravidlo – neměnit
polohu člověka, pokud pro to nemáme důvod, ale ponechat člověka v takové poloze,
která je mu příjemná a kterou aktivně zaujímá. Měníme polohu z preventivních důvodů,
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kdy předpokládáme změnu – např. vyneseme člověka na čerstvý vzduch, otočíme
ho na bok (prevence zvracení) nebo léčebných důvodů – např. zvednutí dolních
končetin při šokových stavech. Rozlišujeme několik typů základních speciálních poloh,
které využívají laičtí zachránci:


resuscitační poloha,



zotavovací poloha,



protišoková poloha,



poloha vsedě. (Baskett, Nolan 2006)

2.7.1 Resuscitační poloha
Při náhlé změně vědomí člověka spojenou se zástavou dýchání nebo oběhu
(nebo obojího) zahájíme neodkladnou resuscitaci. Postiženého člověka položíme
do resuscitační polohy s mírně zakloněnou hlavou (viz obrázek 4). (Baskett, Nolan
2006; Kolektiv autorů, 2012)

Obrázek 4. Resuscitační poloha (www.resuscitace.cz)
Postižený je uložen na záda na tvrdé podložce s rukama podél těla. Hlava
se nikdy nesmí podkládat polštářem či složeným oděvem, dekou. Laici mají představu
tvrdé země jako něčeho nevhodného pro postiženého člověka a v domnění zpříjemnění
polohy podkládají hlavu. Paradoxně tím znepřístupní uvolnění dýchacích cest.
Při resuscitaci udržujeme hlavu v mírném záklonu, což vede k uvolnění kořene jazyka
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a udržení průchodných dýchacích cest. V terénu je nutné improvizovat, např. uložit
člověka na zem. Cílem je, aby se při masáži srdce tělo neprohýbalo a bylo dosaženo
maximálního efektu KPR. (Baskett, Nolan 2006; Hasík, 2003; Franěk, Sukupová, 2011)

2.7.2 Zotavovací poloha
Tato poloha (viz obrázek 5) se používá u lidí spontánně dýchajících,
ale např. v bezvědomí. Dáváme-li člověka do zotavovací (dříve stabilizované) polohy,
musíme bezpečně vědět, že postižený dýchá sám a i přesto jsme povinni nadále kvalitu
dýchání kontrolovat. Pokud se stav změní, dáváme osobu zpět na záda do resuscitační
polohy a zahájíme neodkladnou KPR. (Baskett, Nolan 2006; Srnský, 2007)

Obrázek 5. Postup uložení člověka do zotavovací polohy (www.erc.edu)
Postiženého otočíme na bok s hlavou otočenou k podložce, hlava zůstává
v mírném záklonu podložená vlastní rukou. Horní končetina na vrchní straně
je pokrčena v lokti, podpírá bradu a udržuje tak volné dýchací cesty. Spodní dolní
končetina leží rovně. Druhá dolní končetina je pokrčena v koleni a opírá se o podložku.
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Hlavním smyslem zotavovací polohy je zamezit vdechnutí zvratků při možném zvracení
člověka. V této poloze nehrozí udušení člověka zapadlým jazykem, zvratky. Zabrání
také přetočení člověka zpět na záda. (Baskett, Nolan 2006; www.erc.edu)
Do této polohy dáváme rovněž člověka např. při krvácení z ucha. Tehdy leží
postižený na boku s krvácejícím uchem blíže k podložce, aby krev mohla volně vytékat.
(Srnský, 2007)
Kdysi prováděná stabilizovaná poloha měla jednu horní končetinu umístěnou
za zády, což vedlo postupně k přilehnutí nervů a následnému brnění končetiny.
Zotavovací poloha tomuto předchází.

2.7.3 Protišoková poloha
Protišokovou polohu (viz obrázek 6) používáme při kolapsovém stavu
nebo počínajícím šoku. Postiženého uložíme na záda a zvedneme dolní končetiny
nad podložku alespoň o 30 cm. Buď je držíme samy, nebo podepřeme židlí, smotaným
oblečením apod. Při této poloze se krev dostane z dolních končetin do srdce a plic.
(Kelnarová et al., 2007; Srnský, 2007)

Obrázek 6. Protišoková poloha (ppp.zshk.cz)

2.7.4 Poloha vsedě
Poloha vsedě, odborníky nazývána jako Fowlerova poloha, je nejčastěji využívaná
při onemocnění a poranění v oblasti hrudníku, obličeje, u poranění horních a dolních
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končetin, kdy je člověk při vědomí. Využívá se zejména tehdy, pokud nemocný udává
ztížené dýchání – např. u onemocnění bronchiálního astmatu.
Pacient se zády po celé délce opírá o stěnu, v terénu o stočenou deku, člověka
apod. Dolní končetiny můžeme polohovat dvěma způsoby: pacient je má buď pokrčené,
nebo vyrovnané. Ruce jsou podél těla, někdy se postižený rukama opírá o podložku,
což zlepšuje využití pomocných dýchacích svalů (viz obrázek 7). (Kelnarová et al.,
2007; Srnský, 2007)

Obrázek 7. Poloha vsedě (ppp.zshk.cz)

2.8 Bariéry v poskytování první pomoci
Hasík (2003) uvádí hlavní překážky při poskytování první pomoci u veřejnosti.
Jsou to zejména bariéry psychického charakteru jako např.:
1. Nezvládnuté emoce – bezradnost, strach ze selhání, z nedostatku zkušeností
a vědomostí, obava ze smrti. Emoce se těžce ovládají, zejména pokud se jedná
o člena rodiny.
2. Obava o vlastní život a zdraví – strach z krve, z infekce jako je HIV či žloutenka
(hepatitis). Obava z vlastního možného poranění či získání nákazy. Lidé mají
často pochyby o svých vlastních schopnostech. Nové směrnice pro poskytování
první pomoci a KPR částečně odstraňují tyto zábrany. Guidelines 2010 navrhuje
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při provádění KPR neprovádět umělé dýchání, ale ihned zahájit nepřerušovanou
masáž srdce.
3. Nedůvěra k institucím – lidé nechtějí vstupovat do neočekávané situace
z možných problémů např. se zdravotníky, právníky, policií či soudy.
4. Pocit nedostatečnosti – u zodpovědných lidí se může dostavit obava z výsledku,
nebo obava z negativního hodnocení okolí. (Hasík, 2003; Kelnarová et al., 2007)
Zábrany se musí překonávat systematicky pravidelným školením osob v PP
na pracovišti, u dětí a mládeže vzděláváním ve školní výuce. Důraz by měl být kladen
na pravidelnost a opakování a na praktické ukázky PP a KPR s možností vlastního
nácviku na resuscitačních modelech. Některé bariéry souvisí se sebevědomím osob,
které si pravidelným cvičením první pomoci mohou zvýšit sebejistotu. Výraznou osvětu
pro veřejnost má vést stát, veřejnoprávní televize a jiná média. Nezdravotníky může
pozitivně ovlivnit a motivovat k záchraně lidského života publikování článků o první
pomoci v tisku, příklady ze života, oceňování zachránců života veřejností. (Hasík, 2003)

2.9 Trestní zodpovědnost za neposkytnutí první pomoci
Za neposkytnutí první pomoci může být uložena sankce, kterou definuje právní
systém ČR – Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník s účinností od 1. 1. 2010.
V tomto zákoně, v hlavě I označené jako trestné činy proti životu, díl 3 § 150 je uveden
možný uložený trest odnětí svobody až na 2 roky člověku za neposkytnutí
první pomoci, ačkoliv ji poskytnout mohl bez ohrožení na zdraví sebe nebo někoho
jiného. Pokud člověk vykonává zdravotnické povolání je navýšen trest až na 3 roky
odnětí svobody nebo zákazem činnosti. V § 151 se počítá také s možným
neposkytnutím

první

pomoci řidičem

dopravního

prostředku.

Zde

se

trestní

sazba pohybuje až na 5 let odnětí svobody nebo zákazem činnosti. (ČR, Zákon
č. 40/2009 Sb.)
Původní Trestní zákon ČSSR č. 140/1961 Sb. s působností od 1. 1. 1962 uváděl
sankce mnohem menší. V části II, hlavě páté označené jako trestné činy hrubě
narušující občanské soužití se v § 207 uvádí odnětí svobody na jeden rok
při neposkytnutí první pomoci laikem a 2 roky odnětí svobody nebo zákaz činnosti
u zdravotnických profesionálů. Na řidiče dopravního prostředku, který neposkytnul PP
při dopravní nehodě, na které měl účast, pamatoval § 208. Starý trestní zákon
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vymezoval v takovém případě trest odnětí svobody až na 3 roky nebo zákaz činnosti.
(ČSSR, Zákon č. 140/1961 Sb.)
Společnost a náš stát si uvědomuje odpovědnost za zdraví lidí. Z tohoto důvodu
za trestný čin neposkytnutí nezbytné PP laikem či řidičem bylo navýšeno v novém
Trestním zákoníku ČR případné potrestání. Přitížení je u školených laiků, zejména
u příslušníků složek IZS či dalších laiků, kteří mají PP ve své pracovní náplni (plavčík
apod.). (ČR, Zákon č. 40/2009 Sb.)

2.10 Hromadné krátkodobé a dlouhodobé akce
Na území obcí a měst se konají nejrůznější sportovní nebo kulturní akce. Slouží
široké veřejnosti k zábavě, sportu, osvětě nebo jen pro připomenutí výročí. Některé akce
se připravují na jeden den (tzv. krátkodobé akce) například hudební produkce
či Silvestry konané pod širým nebem. Za tzv. dlouhodobé akce považujeme
např. sportovní klání, taneční festivaly, srazy motorkářů či technoparty, které
se pořádají na více dnů.
Pořadatelé jednotlivých akcí mají povinnost zajistit bezpečnost návštěvníků.
Pro zajištění PP může sloužit kromě zdravotníků povolaných na tísňových linkách 155
nebo 112 také např. Český červený kříž (dále ČČK), Česká maltézská pomoc (dále
ČMP) nebo Čechymen. Zajištění první pomoci je vždy na organizátorech akcí, pokud
nebylo stanoveno jinak (např. Nařízením kraje). (www.cervenykriz.eu)

2.11 Školení a výuka první pomoci
Drábková (2005) doporučuje opakovaně provádět praktický nácvik PP a KPR
pro získání a udržení stereotypu a to nejlépe v intervalu 3 až 6 měsíců. Zdůrazňuje,
že za 6 týdnů až 2 roky stereotyp plně vymizí. Máme se zaměřit nejen na teorii, ale klást
důraz hlavně na praktický nácvik. Využívat by se měla moderní audiovizuální technika
– videa, interaktivní tabule, veřejné postery, e-learning, zapojit hromadné sdělovací
prostředky pro upevnění a vštípení jednotlivých kroků poskytování PP do paměti.
Hodně populární jsou vtipná či lechtivá videa zaměřená na poskytování PP,
modelové situace či komplexní cvičení, které si veřejnost velmi dobře zapamatuje,
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a jsou veřejně dostupná na internetu. Má probíhat rozsáhlá propagace používání AED
laiky, aby se zlepšily výsledky resuscitace v terénu. Výukou PP a KPR se kromě
zaměstnavatelů a pedagogů ve školách zabývají různé státní i nestátní instituce,
soukromé firmy a sdružení např. Český červený kříž. (www.cervenykriz.eu)
Některé profese nezdravotníků mají kurzy PP povinné – např. plavčík nebo hasiči.
Důležitá je kromě teoretických a praktických dovedností také individuální motivace lidí
k poskytování první pomoci. Pokorný (2003a) vyjadřuje nutnost nácviku KPR
na cvičném resuscitačním modelu, které zapůjčí ochotně některé organizace – např.
ČČK či mají možnost si je organizace zakoupit v široké škále cenové nabídky.
Zdravotník má být laikům příkladem v poskytování první pomoci v terénu. Praxe
ukazuje, že tomu tak mnohdy není. Pokud se pravidelně zdravotníci neškolí v PP, jsou
na úrovni laiků. (Dobiáš, 2007)

2.11.1

Školení zaměstnanců ve veřejných institucích

Zákon ČR č. 365/2011 Sb. s účinností od 1. ledna 2012, kterým se mění zákon
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, vymezuje zaměstnavatelům v § 103 povinnost podat
informace o zajištění ochrany zdraví a o poskytování první pomoci ještě před nástupem
do zaměstnání. Školení BOZP se mají vztahovat k rizikům (§ 108 Zákoníku práce),
ke kterým může dojít na pracovišti. Školení se provádí pravidelně, nejméně jednou
ročně, ale jinak vždy před vstupem do zaměstnání, při změně druhu práce
nebo pracovního zařazení, při změně technologických postupů na pracovišti a také
ve výjimečných situacích, které mohou mít vliv na bezpečnost a ochranu zdraví
zaměstnanců. (ČR, Zákon č. 365/2011 Sb.)
Pracovníci mají povinnost se tohoto školení účastnit včetně ověření získaných
znalostí např. testem, e-learningem, dotazem apod. Zjištěné nedostatky se mají
ihned odstraňovat. Zaměstnanci mají bezpečně vědět, jaká se vyskytují na pracovišti
rizika, kde je umístěna lékárna, kdo za ni nese zodpovědnost (většinou
je tím pověřen nadřízený pracovník). O školeních je zaměstnavatel povinen vést
písemnou dokumentaci.

Ze Zákoníku

zaměstnavatele zajistit podmínky

práce

pro poskytnutí
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ČR

také
první

vyplývá

povinnost

pomoci

a

určit

zaměstnance k organizování první pomoci a k zajištění přivolání lékařské pomoci. (ČR,
Zákon č. 365/2011 Sb.)
Tam, kde je to zapotřebí, by měli být zaměstnanci seznámeni i s dalšími
problematikami, jako např. hromadná nehoda, třídění raněných apod. Také jde
o schopnost laiků adekvátně reagovat a poskytnout PP v případech mimořádné události
typu povodeň, aktivní střelec či teroristický útok (zde se první pomoc poskytuje, jen
pokud je to bezpečné). (Kolektiv autorů, 2012)

Výchova ve škole

2.11.2

Budský a Matoušek (2008) navrhovali na základní škole (dále ZŠ) dvoufázovou
přípravu žáků, která by měla být zahrnuta do školního vzdělávacího plánu (dále ŠVP).
První fáze má probíhat pro žáky 5. a 6. tříd a druhá fáze v 8. ročníku základní školy.
Žáci mají být schopni rozpoznat život ohrožující stavy, poskytnout PP nebo alespoň
přivolat pomoc dospělého. Existencí povinné školní docházky v ČR je tak zabezpečeno
téměř 100% seznámení obyvatelstva s podstatou poskytování PP a KPR.
Rámcový vzdělávací program (dále RVP) pro základní vzdělávání již toto
vymezuje vzdělávacími oblastmi Člověk a příroda a Člověk a zdraví, které se navzájem
propojují svými tématy. Očekávaným výstupem mimo jiné je u žáka:


získat schopnost rozeznat život ohrožující stav tělesný i duševní u sebe
a u ostatních,



znát příčiny, příznaky a praktické zásady a postupy při zvlášť závažných
stavech u člověka,



umět

předcházet

úrazům

a

čelit

vlastnímu

ohrožení

zdraví

v každodenních i mimořádných situacích.
Vzdělávací okruhy se prolínají s průřezovými tématy, které si každá škola
upravuje pro své podmínky a zahrnuje je do činnosti školy, jako např. realizace soutěží
první

pomoci

a

besed

s příslušníky

integrovaného

záchranného

systému.

(www.vuppraha.cz)
Eva Macháčková (2011) provedla v rámci své diplomové práce výzkumné
šetření u žáků 9. tříd základní školy s cílem zmapovat jejich vědomosti, dovednosti
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a postoje v oblasti první pomoci. Výsledky odhalily u žáků vysokou neochotu
poskytnout první pomoc (téměř ¼ dotazovaných, tj. 96 respondentů z celkových 421)
a to i přesto, že téměř ¾ žáků uvedlo, že má dostatek informací o poskytování PP. Žáci
uváděli, že by nepomohli konkrétním příslušníkům jiné rasy, sociálním případům
a lidem, které nemají rádi. Tato zjištění jsou varovná a nelze je přehlédnout. Pedagog
musí rozvíjet u žáků sociální kompetence a měl by se klást důraz na etickou
a multikulturní výchovu s cílem žáky vychovávat k sociálnímu cítění.
Základní a střední školy v ČR mohou využívat od roku 2008 projekt ŠIK (školní
informační kanál), který probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy (dále MŠMT), Ministerstva dopravy, Ministerstva financí a také
ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem spravedlnosti.
Do projektu se k 30. 8. 2012 přihlásilo 402 škol s více než 218 000 žáky a studenty
z celé ČR. (www.sikcz.cz)
Podstatou projektu je oslovit cílovou skupinu mladých lidí moderními
audiovizuálními prostředky a ovlivnit pozitivně jejich postoje. Jedná se o nainstalované
obrazovky na frekventovaných chodbách škol, ve vstupních halách, ve studovnách
vzdělávacích institucí. Programově v nich běží předem připravené video spoty,
které jsou vytvořeny pro žáky ZŠ nebo studenty středních škol (dále SŠ). Spoty
se pravidelně opakují a mají za cíl působit na smysly žáků a podvědomě jim uložit
potřebné informace (např. telefonní čísla pro krizové stavy – 150, 155, 158, 112; jak
mají v tísnivé situaci reagovat apod.) Odborným garantem pro oblast poskytování první
pomoci je zejména Český červený kříž. (www.sikcz.cz)
V praxi ŠIK vypadá takto: na největší ploše monitorů běží vysílané video spoty.
Ve spodní části je k dispozici textový pruh, kde běží formou titulků aktuální
zpravodajství z domova i ze světa, sportu, kultury apod. V levé části obrazovky
je k dispozici grafický sloupec, kde se pravidelně zobrazují loga všech zainteresovaných
partnerů projektu. Dále je zde prostor pro zobrazení aktuálního data a času. Posloupnost
přehrávání zajišťují tzv. smyčky, které určují, jak dlouho a kdy jednotlivé video spoty
poběží. Tyto smyčky nejsou identické v každé škole. Obsah vysílání může být tedy
přizpůsobován potřebám a požadavkům každé zapojené školy. Systém umožňuje
automatické zapnutí a vypnutí obrazovky a ovládání hlasitosti dle předem známého
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rozvrhu hodin v každé škole (hlasitost vysílání je během vyučování maximálně snížena,
během přestávek naopak zvýšena). (www.sikcz.cz)
Systém umožňuje speciální provázanost se státními složkami a institucemi.
V naléhavých případech umožňuje vstup do vysílání těmto institucím, zejména
v případech pátracích relací, ekologických a přírodních katastrof, mobilizace, vyhlášení
ohrožení školy a žáků. Tato spolupráce je vítána zejména Policií ČR a ministerstvy ČR.
Současně s video spoty jsou na školy dodávány výukové programy
pro průřezová témata např. Člověk a prostředí, Občan v demokratické společnosti,
Člověk a svět práce a Informační a komunikační technologie, které mohou učitelé
ve výuce využít. (www.sikcz.cz)

2.11.3

Branná výchova

Před rokem 1989 se na základních školách vyučoval předmět Branná výchova,
v rámci které se žáci učili základům poskytování první pomoci.

V současnosti

se diskutuje a navrhuje Ministerstvem vnitra ČR opětovné zařazení tohoto předmětu
do vzdělávacích programů. Žáci by se tak naučili chovat se a jednat v mimořádných
a krizových situacích včetně poskytování základů PP. (www.ceskaskola.cz)

2.11.4

Bezpečnost silničního provozu

Zkratka BESIP znamená Bezpečnost silničního provozu. Je to koordinační
organizace patřící pod Ministerstvo dopravy ČR, která letos slaví 45. výročí svého
vzniku. Na základních a středních školách byl donedávna vyučován nepovinný předmět
Řízení motorových vozidel pod záštitou BESIPU. Hlavním cílem BESIPU je zaměřovat
se na dopravní výchovu napříč všemi věkovými kategoriemi – od dětí v předškolním
věku až po seniory a působit na veřejnost prostřednictvím veřejných sdělovacích
prostředků. V rámci těchto kampaní se široká veřejnost dozví, jak předcházet poškození
zdraví, ale také jak poskytovat PP a zachovat se v krizových situacích. (www.ibesip.cz)
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2.11.5

Základní vojenská služba

Základní vojenská služba byla povinná pro chlapce po dosažení plnoletosti
a uznaného schopným odvodnou komisí k výkonu vojenské služby. Mladí muži se tak
měli možnost seznámit také s mimořádnými situacemi a s nácvikem PP a KPR.
Základní vojenská služba byla postupně zkracována až plně zrušena v roce 2004
a nahrazena profesionální armádou ČR. V současné době probíhá dobrovolná služba
tzv. Aktivních záloh, která také prochází zdravotnickou přípravou, včetně první pomoci.
(www.csla.cz)

2.11.6

Autoškola

Účastníci autoškol se při získávání řidičského průkazu seznamují teoreticky
a prakticky s poskytováním první pomoci a KPR. Jejich znalosti jsou posuzovány testy
a na jejich úspěšném zvládnutí záleží vydání řidičského oprávnění. Autoškolu mohou
absolvovat osoby starší 15 let.
Výchova k poskytování první pomoci má v autoškole své opodstatnění, jelikož
zhruba 75 % dospělé populace vlastní řidičské oprávnění a může tak nejen na silnicích
zasahovat při život ohrožujících stavech. Na druhé straně musí být realizován kurz první
pomoci v autoškole kvalitními lektory, srozumitelně, s dostatečnou hodinovou dotací
tak, aby byl splněn smysl a cíl kurzu. Praxe však ukazuje na opomíjení a bagatelizaci
této problematiky jako podřadné. (Budský, Matoušek, 2008)

2.11.7

Český červený kříž

Český červený kříž je humanitárním občanským sdružením uznaným
Mezinárodním výborem Červeného kříže, který působí v ČR. Od roku 1993 se stal
členem Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Zaměřuje
se na humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovnou činnost. ČČK je držitelem
certifikátu Evropské komise pro první pomoc. Český červený kříž je rozčleněn
do oblastních spolků, které poskytují první pomoc pro veřejnost na různorodých akcích
a vedou kurzy PP. (Dorková, Jukl, Cichá, 2007)
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Znakem ČČK je rovnoramenný červený kříž na bílém poli (viz obrázek 8).
V minulosti byl tento znak používán na lékárničkách PP pro motoristy a u označení
lékáren. Dnes je znak Českého červeného kříže chráněn Zákonem ČR č. 126/1992 Sb.,
o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o ČSČK. Není však zakázáno využívat
symboly v barvě zelené v souladu s mezinárodním označením lékáren a lékárniček
první pomoci pro motoristy. (ČSFR, Zákon č. 126/1992 Sb.; Pešek, Pavlíková, 2005)

Obrázek 8. Logo Českého červeného kříže (www.cervenykriz.eu)
Český červený kříž nabízí školení, které jsou zaměřeny na všechny věkové
kategorie. Vzdělávání probíhá podle platných standardů. ČČK nabízí pro veřejnost
tyto kurzy:


Mladý zdravotník 1. a 2. stupně (pro děti 1. a 2. stupně základních škol, dotace
10 až 16 hodin),



Zdravotník ČČK Junior (mládež 16 až 18 let, dotace 20 hodin),



Zdravotnická příprava uchazečů o řidičský průkaz (výuka 6 hodin),



Základní norma zdravotnických znalostí (doporučuje pro širokou veřejnost,
17 hodin výuky),



Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky
(je normou akreditovanou MŠMT, je zde přidán navíc modul PP pro děti,
20 hodin výuky),



První pomoc pro příslušníky složek IZS (40 hodin dotace, slouží
např. pro dobrovolné hasiče, Městskou policii, příslušníky Policie ČR),



Zdravotník zotavovacích akcí (40 hodin výuky, ČČK má udělenou akreditaci
MŠMT),



Dobrovolná sestra ČČK (navazuje na kurz Základní norma zdravotnických
znalostí, 57 hodin dotace),



Zdravotnický instruktor ČČK (nejvyšší norma znalostí PP, navazuje například
na Zdravotníka zotavovacích akcí, dotace 56 hodin).
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Kurzy jsou za úplatu, většinou je v ceně také studijní materiál. Ceny se liší
podle počtu hodin a typu školení. K dispozici jsou na webových stránkách oblastního
Českého červeného kříže. ČČK dále vydává příručky o první pomoci, dvouměsíčník
Noviny Červeného kříže, vzdělávací časopisy pro děti a mládež, pořádá soutěže včetně
maskování postižených. Nejnovější publikací vydanou ČČK jsou „Standardy první
pomoci“. Jedná se o metodický manuál pro laiky, který shrnuje poskytování
přednemocniční laické PP. Je poskytnuta veřejnosti volně ke stažení v elektronické
podobě na webových stránkách ČČK. (Kolektiv autorů, 2012; www.cervenykriz.eu)
Některé oblastní spolky navíc nabízí zaměstnavatelům a zájemcům k výuce PP
a k nácviku KPR zapůjčit resuscitační modely, sami provádějí školení PP v rámci
BOZP pro firmy a instituce. (www.cervenykriz.eu)

2.11.8

Česká maltézská pomoc

Zdravotní dozory na nejrůznějších akcích konaných na otevřeném prostranství
poskytuje veřejnosti také Česká maltézská pomoc. ČMP je organizace Suverénního řádu
Maltézských rytířů pod patronátem Velkopřevorství českého. Jak uvádí ředitel ČMP Jan
Rada (2011) ve výroční zprávě za rok 2011, posláním této organizace kromě sociální
pomoci lidem v nouzi a lidem s nejrůznějším postižením, je také zdravotnická
a humanitární

pomoc. Jejich služeb je využíváno k zajištění první

pomoci

na slavnostech, akcích a festivalech. Znakem ČMP je osmihranný bílý kříž na červeném
poli, který je také symbolem Řádu Maltézských rytířů (viz obrázek 9).

Obrázek 9. Znak České maltézské pomoci (www.cmpcb.cz)
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Čechymen

2.11.9

Bezpečností agentura Čechymen působí na našem území od roku 2004 s hlavním
sídlem v Ostravě. Zabezpečuje komplexní zajištění bezpečnosti na kulturních
a společenských akcích v rámci celé ČR včetně ostrahy, požární ochrany a zdravotnické
pomoci. Součástí Čechymenu je RESCUE tým Ostrava, který vznikl v roce 2006.
Kromě poskytování kvalitní předlékařské první pomoci také podporují za úplatu výuku
první pomoci pro širokou veřejnost. (www.cechymen.cz)

2.12 Nejčastější chyby v poskytování první pomoci
Franěk na svých webových stránkách vysvětluje nejčastější omyly a mýty laiků
v poskytování PP a KPR:


to nic nebude, to samo přejde, není to tak vážné,



zdlouhavé zjišťování základních životních funkcí – vyhmatáváním pulzu,



dýchá nebo nedýchá postižený, sám laik to není schopen rozpoznat,



pokud cítí pulz, postižený přece žije, nemusí již provádět PP,



když se provádí nepřímá srdeční masáž, tak se na chvíli může přerušit (např.
se dojde pro pomoc)



nemusí se poskytovat PP, když se zavolala záchranná služba,



zavíracím špendlíkem se přišpendlí ke rtu zapadající jazyk,



nehýbat s postiženým, může mít poraněnou páteř,



podkládat hlavu polštářem, dekou, aby postižený neležel přímo na betonové
podlaze (tím se hlava dostane do předklonu, částečně dojde k uzávěru
dýchacích cest a postižený se začne dusit),



postižený je jen opilý, nebude se ho zachraňovat (přitom se může jednat
o nějaké závažné onemocnění). (www.zachrannasluzba.cz)

Odstraňováním mýtů a maximální osvětou veřejnosti v přednemocniční PP dáme
šanci postiženým lidem na záchranu života.
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3 Metodika práce
3.1 Charakteristika zkoumaného souboru
Vybraný soubor byl sestaven z pracovníků veřejných institucí, kteří splňují
následující základní kritéria:


jsou zaměstnanci instituce, jež je přístupná volně veřejnosti,



soubor tvoří minimálně 120 respondentů,



pohlaví ženského a mužského,



různého stupně vzdělání,



věk nad 18 let,



laici v poskytování první pomoci (nezdravotníci),



s ochotou ke spolupráci pro průzkum.

Ze souboru respondentů byli vyřazeni zdravotníci – odborníci při poskytování první
pomoci. Do souboru se dostaly konkrétně tyto dvě veřejné instituce:


Česká pošta, s. p. s pobočkou v Třinci,



Městský úřad v Třinci.

3.2 Metoda sběru dat
Informace pro praktickou část diplomové práce byly získány kvantitativním
průzkumem, a to dotazníkovou metodou. Dotazník je vědecký postup kladení otázek
a získávání informací písemnou formou od respondentů. Slouží k ekonomickému
získávání dat od velkého počtu dotazovaných. (Gavora, 2010) Dotazníkové šetření bylo
jednorázové a anonymní. Dotazník (viz příloha 3) byl nestandardizovaný a tvořený
22 položkami vztahující se k dílčím cílům diplomové práce. Položky v dotazníku č. 7,
č. 8, č. 20 a č. 21 byly převzaty z bakalářské práce autorky Morcinkové (2010).
Průběžně byl vytvářený dotazník konzultován a korigován vedoucím diplomové práce.
Dotazníky jsme distribuovali dvěma způsoby – cestou elektronickou a cestou písemnou.
K vyplnění písemného dotazníku byli osloveni pracovníci České pošty, s. p.
v Třinci. Pro absenci elektronických adres zaměstnanců byly dotazníky v písemné
podobě předány managementu České pošty, s. p. v Třinci, který následně rozdal
96 dotazníků mezi všechny své zaměstnance. Navrátilo se nám 57 vyplněných
dotazníků, návratnost byla 59,4 %.
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U zaměstnanců Městského úřadu v Třinci probíhalo šetření elektronickou formou
prostřednictvím dotazníku uloženého na webové stránce. Internetový odkaz na dotazník
byl rozeslán tajemníkem Městského úřadu v Třinci na pracovní emaily zaměstnancům.
Z celkového počtu všech 202 zaměstnanců ve státní správě Městského úřadu v Třinci
se nám navrátilo 95 dotazníků. Návratnost byla 47,0%. Každý vyplněný dotazník
pracovníků Městského úřadu v Třinci se uložil anonymně v internetové databázi
systému pro dotazníky.
Celkově

se

šetření

zúčastnilo

152

respondentů

z celkově

rozeslaných

298 dotazníků. Návratnost byla celkem 51%, viz tabulka 1 a graf 1. Bylo splněno
základní kritérium souboru – minimálně 120 respondentů.
Tabulka 1. Návratnost dotazníků u sledovaných institucí
Počet dotazníků
Instituce

rozdaných

Česká pošta, s. p. Třinec

Procentní
návratnost

navrácených

96

57

59,4 %

Městský úřad Třinec

202

95

47,0 %

Celkem

298

152

51,0 %

350
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Počet dotazníků

300
250
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200

152
150
100

96

95
57

50
0
Česká pošta, s. p. Třinec

Městský úřad Třinec

Počet rozdaných dotazníků

Celkem

Počet navrácených dotazníků

Graf 1. Návratnost dotazníků u sledovaných institucí
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Dotazník obsahoval 22 položek, z nichž 21 otázek byly uzavřené, a jedna položka
byla polouzavřená. Uzavřené otázky nabízejí předem připravené odpovědi, z nichž
má respondent možnost volby jedné správné odpovědi, kterou zakřížkuje nebo jinak
označí. Polouzavřené položky v dotazníku nabízejí respondentům možnost volně
vyjádřit a dopsat svůj vlastní úsudek, pokud nevyhovují v daném dotazování
předkládané možnosti. (Chráska, 2007) Otevřené otázky nebyly do dotazování
zařazeny. První dvě položky v dotazníku zjišťovaly demografické údaje respondentů,
a to stupeň vzdělání a věk. V ostatních otázkách jsme zkoumali znalosti v oblasti
poskytování laické PP vycházející z platného Guidelines 2010 pro základní
neodkladnou první pomoc pro laické zachránce. Dále jsme se ptali, jak často
se dotazovaní s poskytováním první pomoci setkali, zaměřili jsme se na postoje
k provádění PP a na znalosti polohování člověka a piktogramů, které se vztahují k první
pomoci. Zajímalo nás, jak se podílely jednotlivé instituce a organizace na vzdělání
v oblasti první pomoci u dotazovaných. U této položky v dotazníku byla zřetelně
respondentům vyznačena možnost označit více odpovědí a případně dopsat vlastní
názor.

3.3 Organizace průzkumu
Formou elektronického a písemného dotazníku jsme provedli v prosinci roku
2010 předvýzkum na 30 pracovnících Městského úřadu v Třinci. Na základě zjištěných
výsledků předvýzkumu bylo upraveno znění některých otázek pro lepší srozumitelnost.
Následně upravený dotazník jsme použili pro účely této diplomové práce. Dotazování
celého souboru respondentů bylo zahájeno 1. 1. 2012 a sběr dat byl ukončen
29. 2. 2012. Průzkum proběhl se souhlasem managementu České pošty, s. p. v Třinci
a Městského úřadu v Třinci (viz přílohy 4 a 5). Průzkumné šetření proběhlo dle platných
etických norem a se zachováním anonymity respondentů.

3.4 Zpracování dat
Výsledky empirického šetření jsou zpracovány počítačovým programem Microsoft
Word 2010 a Microsoft Excel 2010 do přehledných tabulek a sloupcových grafů
s vyjádřením relativní a absolutní četnosti. Byla použita citační norma ČSN ISO 690
(01 0197) účinná od 1. 4. 2011. Výsledky dotazníkového šetření jsou zpracované
podle stanovených dílčích cílů. Ke každému dílčímu cíli se vztahují určité položky
dotazníku:
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Dílčí cíl č. 1: Vzájemně srovnat znalosti pracovníků veřejných institucí v oblasti
poskytování první pomoci a doporučených postupů Guidelines 2010
pro základní neodkladnou resuscitaci pro laické zachránce – položky 10,
15, 16, 17, 18, 20 a 21.
Dílčí cíl č. 2: Zjistit znalosti stran polohování člověka a piktogramů vztahujících
se k první pomoci – položky 3, 4 a 14.
Dílčí cíl č. 3: Zjistit, zda dosažené vzdělání a věk má vliv na objem znalostí v oblasti
poskytování laické první pomoci – položky 1, 2, 15, 16, 17, 18, 20, 21.
Dílčí cíl č. 4: Zjistit postoje respondentů k poskytování PP – položky 6, 7, 11 a 19.
Dílčí cíl č. 5: Analyzovat možné překážky v poskytování laické první pomoci –
položky 5, 8 a 22.
Dílčí cíl č. 6: Zjistit, jak se podílejí jednotlivé instituce a organizace na výuce první
pomoci u laické veřejnosti – položka 9.
Dílčí cíl č. 7: Zjistit přínos školení v oblasti první pomoci pro zaměstnance veřejných
institucí – položky 12 a 13.
Výsledky dotazníkového šetření jsou uvedeny v kapitole 4 (s. 41).
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4 Výsledky a diskuse
Průzkum k této diplomové práci proběhl ve dvou veřejných institucích ve městě
Třinci - na České poště, s. p. a na Městském úřadě. Tato kapitola se věnuje zpracováním
a vyhodnocením položek navrácených dotazníků jak v elektronické, tak i v písemné
podobě. Pro lepší názornost výsledků jsou kromě tabulek vytvořeny sloupcové grafy.
V tabulkách uvádíme správné odpovědi tučným písmem. Interpretace výsledků
je členěna podle dílčích cílů a s nimi souvisejícími položkami dotazníku.

4.1 Demografické údaje respondentů
Informace o respondentech – dosažené vzdělání a věk – zjišťovaly položky
v dotazníku č. 1 a 2. Získaná data využijeme k dílčímu cíli č. 3, kdy budeme porovnávat
věk a vzdělání respondentů s objemem znalostí, které mají v oblasti poskytování PP.
Položka v dotazníku č. 1
Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Tabulka 2. Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů
Česká pošta, s. p. Třinec
Možnosti

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

Městský úřad Třinec
Absolutní
četnost

Relativní
četnost

Základní

18

32 %

0

0%

Středoškolské

35

61 %

41

43 %

Vysokoškolské

4

7%

54

57 %
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Počet odpovědí v procentech

70 %

61 %

57 %

60 %
50 %

43 %

40 %

32 %

30 %
20 %
7%

10 %
0%
0%
Základní

Středoškolské

Česká pošta, s. p. Třinec

Vysokoškolské (bakalářské
nebo magisterské)

Městský úřad Třinec

Graf 2. Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů
Šetření ukázalo, že na České poště, s. p. v Třinci převládá nejvyšší dosažené
vzdělání středoškolské u 35 respondentů (61 %). Na rozdíl od Městského úřadu
v Třinci, kde 54 dotazovaných uvádí nejvyšší vzdělání vysokoškolské (57 %). Základní
vzdělání má na České poště, s. p. v Třinci 18 dotazovaných (32 %) a vzdělání
vysokoškolské bakalářského nebo magisterského směru mají pouze 4 pracovníci (7 %).
Nejnižší stupeň vzdělání je na Městském úřadě v Třinci středoškolské a kladně na něj
odpovědělo 41 respondentů (43 %), viz tab. 2 (s. 41) a graf 2.
Položka v dotazníku č. 2
Jaký je Váš věk?
Tabulka 3. Věkové rozložení respondentů
Česká pošta, s. p. Třinec
Možnosti

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

Městský úřad Třinec
Absolutní
četnost

Relativní
četnost

Do 20 let

0

0%

0

0%

21 - 30 let

10

18 %

20

21 %

31 - 40 let

13

23 %

34

36 %

41 - 50 let

26

46 %

32

34 %

8

14 %

9

9%

51 let a více

42

Počet odpovědí v procentech

50%

46 %

45%
40%

36 %

35%

34 %

30%
25%

23 %

21 %

20%

18 %

14 %

15%

9%

10%
5%

0% 0%

0%
Do 20 let

21 - 30 let

31 - 40 let

Česká pošta, s. p. Třinec

41 - 50 let

51 let a více

Městský úřad Třinec

Graf 3. Věkové rozložení respondentů

Na České poště, s. p. v Třinci je nejvíce dotazovaných ve věkové kategorii 41 –
50 let (26 respondentů, 46 %), následuje 13 respondentů ve věkové kategorii 31 – 40 let
(23 %). Na Městském úřadě v Třinci je 34 respondentů (36 %) ve věku 31 – 40 let.
Druhou početnou skupinu 32 dotazovaných (34 %) má věk mezi 41- 50 lety. V obou
sledovaných institucích neuvedli respondenti věkovou kategorii do 20 let, viz tab. 3
na s. 42 a graf 3.

4.2 Vzájemné srovnání znalostí respondentů s doporučenými
postupy
Interpretace dat vztahující se k dílčímu cíli č. 1. Ten si klade za cíl vzájemně
srovnat znalosti pracovníků veřejných institucí v oblasti poskytování laické PP
a doporučených postupů Guidelines 2010 pro základní neodkladnou resuscitaci
pro laické zachránce. K tomuto cíli byly určeny položky v dotazníku č. 10, 15, 16, 17,
18, 20 a 21.
Položka v dotazníku č. 10
Slyšel/a jste o službě TANR (telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace) a kdo tuto
službu poskytuje?
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Tabulka 4. Co je služba TANR a kdo ji poskytuje
Česká pošta, s. p. Třinec
Možnosti

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

Městský úřad Třinec
Absolutní
četnost

Relativní
četnost

Vím o této službě, ale zatím
jsem ji nevyužil/a

21

37 %

31

33 %

Nikdy jsem o tom neslyšel/a

36

63 %

64

67 %

0

0%

0

0%

Již jsem tuto službu využil/a či
ji využil někdo blízký

Počet odpovědí v procentech

80 %
70 %

63 %

67 %

60 %
50 %
40 %

37 %

33 %

30 %
20 %
10 %
0%

0%

0%
Vím o této službě, ale
zatím jsem ji nevyužil/a

Nikdy jsem o tom
neslyšel/a

Česká pošta, s. p. Třinec

Již jsem tuto službu využil/a
či ji využil někdo blízký

Městský úřad Třinec

Graf 4. Co je služba TANR a kdo ji poskytuje
Žádný z respondentů dosud nevyužil službu TANR, naopak 36 zaměstnanců
České pošty, s. p. v Třinci (63 %) a 64 pracujících na Městském úřadě v Třinci (67 %)
uvedlo, že nikdy o této službě neslyšeli. 21 dotazovaných České pošty, s. p. v Třinci
(37 %) a 31 pracovníků Městského úřadu v Třinci (33 %) vědí, co je TANR,
ale doposud neměli možnost tuto službu využít, viz tabulka 4 a graf 4.

44

Položka v dotazníku č. 15
Co je podle Vás důležité pro úspěšné zvládnutí neodkladné resuscitace v terénu?
Tabulka 5. Znalosti algoritmu poskytování laické PP v terénu
Česká pošta, s. p.
Třinec

Možnosti

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

Městský úřad Třinec
Absolutní
četnost

Relativn
í četnost

Co nejrychleji zahájit odbornou první
pomoc (RLP, RZP, letecká záchranná
služba)

6

11 %

1

1%

Okamžité poskytnutí kvalitní laické
první pomoci

7

12 %

3

3%

Okamžité poskytnutí kvalitní laické
první pomoci a následné odborné
první pomoci (správná odpověď)

44

77 %

91

96 %

100 %

96 %

Počet odpovědí v procentech

90 %
77 %

80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %

12 %

11 %

3%

1%

0%
Co nejrychleji zahájit
odbornou první pomoc (RLP,
RZP, letecká záchranná
služba)

Okamžité poskytnutí
kvalitní laické
první pomoci

Česká pošta, s. p. Třinec

Městský úřad Třinec

Graf 5. Znalosti algoritmu poskytování laické PP v terénu
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Okamžité poskytnutí kvalitní
laické první pomoci a
následné odborné první
pomoci (RLP, RZP, letecká
záchranná služba)

Z šetření jednoznačně vyplynulo, že u obou sledovaných institucí znají
respondenti provázanost laické první pomoci a následné odborné první pomoci.
Správnou odpověď uvedlo 44 pracovníků České pošty, s. p. (77 %) a 91 dotazovaných
Městského úřadu v Třinci (96 %). Méně v otázkách chybovali zaměstnanci Městského
úřadu v Třinci, kde pouze 4 respondenti (4 %) nevěděli správnou odpověď, stejně
jako 13 pracujících (23 %) na České poště, s. p. v Třinci (viz tab. 5 a graf 5, s. 45).
Položka v dotazníku č. 16
Kdo může manipulovat s AED (automatickým externím defibrilátorem)?
Tabulka 6. Kdo může manipulovat s AED
Česká pošta, s. p. Třinec
Možnosti

Absolutní
četnost

Lékař, zdravotník
Kdokoliv (správná odpověď)
Jen
proškolená
s vydaným osvědčením

Počet odpovědí v procentech

60 %

53 %

osoba

Relativní
četnost

Městský úřad Třinec
Absolutní
četnost

Relativní
četnost

30

53 %

51

54 %

4

7%

14

15 %

23

40 %

30

32 %

54 %

50 %
40 %
40 %
32 %
30 %
20 %

15 %
7%

10 %
0%
Lékař, zdravotník

Kdokoliv

Česká pošta, s. p. Třinec

Graf 6. Kdo může manipulovat s AED

46

Jen proškolená osoba
s vydaným osvědčením

Městský úřad Třinec

Správnou odpověď uvedli 4 dotazovaní (7 %) České pošty, s. p.
a 14 respondentů Městského úřadu v Třinci (15 %). Z šetření vyplynuly výrazné mezery
ve znalostech dotazovaných. Nadpoloviční většina u obou sledovaných veřejných
institucí uvedla chybně možnost, že manipulovat s AED může pouze lékař, zdravotník
nebo jen proškolená osoba s vydaným osvědčením (viz tabulka 6 a graf 6, s. 46).
Položka v dotazníku č. 17
Podle nejnovějších doporučení pro resuscitaci (tzv. Guidelines 2010) u laiků:
Tabulka 7. Nejnovější doporučení pro resuscitaci dle Guidelines 2010
Česká pošta, s. p.
Třinec

Možnosti

Absolutní
četnost

Městský úřad Třinec

Relativní
četnost

Absolutn
í četnost

Relativn
í četnost

Není nutno provádět umělé dýchání
(nejdůležitější je masáž srdce, která
rozvede zbylý kyslík v krvi
do mozku) - správná odpověď

38

67 %

55

58 %

Vždy je nutno provádět umělé dýchání
(priorita je kyslík do plic)

10

18 %

22

23 %

9

16 %

18

19 %

Nevím

Počet odpovědí v procentech

70 %
60 %

67 %
58 %

50 %
40 %
30 %
20 %

23 %

19 %

18 %
16 %

10 %
0%
Není nutno provádět
Vždy je nutno provádět
umělé dýchání
umělé dýchání (priorita
(nejdůležitější je masáž
je kyslík do plic)
srdce, která rozvede zbylý
kyslík v krvi do mozku)
Česká pošta, s. p. Třinec
Městský úřad Třinec

Nevím

Graf 7. Nejnovější doporučení pro resuscitaci dle Guidelines 2010
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Respondenti zaznamenali změny v Guidelines pro základní neodkladnou
resuscitaci vydané v roce 2010. 38 pracovníků České pošty s. p. (67 %)
a 55 dotazovaných Městského úřadu v Třinci (58 %) vědí, že není nutno provádět umělé
dýchání. Ostatní by prováděli umělé dýchání, což není chyba nebo zvolili v položce
možnost nevím (viz tab. 7 graf 7, s. 47).
Položka v dotazníku č. 18
Jako první úkony při provádění první pomoci děláme:
Tabulka 8. Začátek algoritmu provádění první pomoci u laiků
Česká pošta, s. p.
Třinec

Možnosti

Absolutní
četnost

Městský úřad Třinec

Relativní
četnost

Absolutn
í četnost

Relativní
četnost

12

21 %

17

18 %

Neměříme tepovou frekvenci, ale
zjistíme, zda dýchá, vyčistíme
dutinu
ústní
a
zahájíme
neodkladnou
masáž
srdce
(správná odpověď)

43

75 %

74

78 %

Provedeme úvodních 10 vdechů a
navážeme masáží srdce frekvencí
140 za minutu

2

4%

4

4%

Počet odpovědí v procentech

Záklon hlavy, měření tepu

90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

75 %

21 %

78 %

18 %
4%

Záklon hlavy,
měření tepu

4%

Neměříme tepovou
Provedeme úvodních
frekvenci, ale zjistíme, 10 vdechů a navážeme
zda dýchá, vyčistíme
masáží srdce frekvencí
dutinu ústní a zahájíme
140 za minutu
neodkladnou masáž
srdce
Česká pošta, s. p. Třinec
Městský úřad Třinec

Graf 8. Začátek algoritmu provádění první pomoci u laiků
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Výsledky této položky ukázaly, že převážná část dotazovaných obou institucí má
výborné znalosti v algoritmu provádění první pomoci. Celkem 43 dotazovaných České
pošty, s. p. (75 %) a 74 respondentů Městského úřadu v Třinci (78 %) by reagovali
správně. Nezdržovali by se měřením tepové frekvence, ale zjišťovali by stav základní
životní funkce – dýchání, vyčistili dutinu ústní a zahájili neodkladnou masáž srdce, viz
tabulka 8 a graf 8 (s. 48). Při srovnání s tabulkou č. 7 (s. 47) vidíme provázanost
informací vycházejících s Guidelines 2010, které respondenti znají a uvádějí
v dotazníkovém šetření.
Položka v dotazníku č. 20
Místo nepřímé srdeční masáže u dospělých pacientů je:
Tabulka 9. Místo nepřímé srdeční masáže
Česká pošta, s. p. Třinec
Možnosti

Absolutní
četnost

Nalevo
od
hrudní
na oblast srdce

kosti

Relativní
četnost

Městský úřad Třinec
Absolutní
četnost

Relativní
četnost

8

14 %

8

8%

Střed hrudní kosti (správná
odpověď)

19

33 %

9

9%

2
prsty nad
mečovitým
výběžkem hrudní kosti

30

53 %

78

82 %

Počet odpovědí v procentech

90 %

82 %

80 %
70 %
60 %

53 %

50 %
40 %

33 %

30 %
20 %
10 %

14 %

9%

8%

0%
Nalevo od hrudní kosti na
oblast srdce

Střed hrudní kosti

Česká pošta, s. p. Třinec

Graf 9. Místo nepřímé srdeční masáže
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2 prsty nad mečovitým
výběžkem hrudní kosti

Městský úřad Třinec

Podle platného Guidelines 2010 je zjednodušené vyhledávání místa nepřímé
srdeční masáže. Správnou možnost střed hrudní kosti zvolilo pouze 19 respondentů
(33 %) České pošty, s. p. a 9 zaměstnanců Městského úřadu v Třinci (9 %).
Nadpoloviční většina (30 respondentů České pošty, s. p., tj. 53 % a 78 dotazovaných
Městského úřadu v Třinci, tj. 82 %) uvádí možnost platnou z Guidelines 2005 – 2 prsty
nad mečovitým výběžkem hrudní kosti, což opět není pochybení. Hrubá chyba, při které
by mohlo dojít ke komplikacím, jako jsou zlomeniny žeber a pneumotorax, je možnost
– provádět nepřímou srdeční masáž nalevo od hrudní kosti na oblast srdce. Tuto špatnou
eventualitu označilo 8 zaměstnanců České pošty, s. p. (14 %) a 8 dotazovaných
Městského úřadu v Třinci (8 %), viz tabulka 9 a graf 9 (s. 49).
Položka v dotazníku č. 21
Jak uvolníme zapadlý jazyk?
Tabulka 10. Uvolnění zapadlého jazyka
Česká pošta, s. p.
Třinec

Možnosti

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

Městský úřad Třinec
Absolutní
četnost

Relativní
četnost

6

11 %

18

19 %

Rukou se snažíme vytáhnout jazyk,
zásadně nešpendlíme

25

44 %

31

33 %

Záklonem hlavy (správná
odpověď)

26

46 %

46

48 %

Počet odpovědí v procentech

Jazyk rukou vytáhneme a zavíracím
špendlíkem připevníme k oděvu

60 %

46 %

50 %

44 %

40 %

33 %

30 %
20 %
10 %

48 %

19 %
11 %

0%
Jazyk rukou vytáhneme
a zavíracím špendlíkem
připevníme k oděvu

Rukou se snažíme
vytáhnout jazyk,
zásadně nešpendlíme

Česká pošta, s. p. Třinec

Graf 10. Uvolnění zapadlého jazyka
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Městský úřad Třinec

Záklonem hlavy

Na otázku zjišťující, jak uvolníme zapadlý jazyk, správně odpovědělo možností
záklon hlavy 26 dotazovaných České pošty, s. p. (46 %) a 46 oslovených na Městském
úřadě v Třinci (48 %). Špatnou možnost vytáhnout jazyk rukou a zásadně nešpendlit
uvedlo 25 oslovených České pošty, s. p. (44 %) a 31 zaměstnanců Městského úřadu
v Třinci (33 %). Velký nedostatek ve vědomostech má 6 pracovníků České pošty, s. p.
(11 %) a 18 dotazovaných Městského úřadu v Třinci (19 %), kteří by jazyk vytahovali
rukou a připevnili zavíracím špendlíkem k oděvu, viz tab. 10 a graf 10 (s. 50).
Komentář:
k dílčímu cíli č. 1 – vzájemně srovnat znalosti pracovníků veřejných institucí v oblasti
poskytování první pomoci a doporučených postupů Guidelines 2010 pro základní
neodkladnou resuscitaci pro laické zachránce:
Dotazovaní zaznamenali změny v Guidelines 2010 pro základní neodkladnou
resuscitaci. Většina oslovených u obou souborů si uvědomuje algoritmus při provádění
resuscitace člověka. Okamžitě by zahájili kvalitní laickou PP a následně si uvědomují
provázanost s následnou odbornou první pomocí (viz tab. 5 a graf 5, s. 45). Taktéž
nadpoloviční počet respondentů zaregistrovali možnost neprovádět umělé dýchání
při resuscitaci (viz tab. 7 a graf 7, s. 47) a zahájit neodkladně nepřímou srdeční masáž
bez hmatání pulzu (viz tab. 8 a graf 8, s. 48). Při vyhledávání místa srdeční masáže mají
v paměti starší údaj vycházející z Guidelines 2005 pro resuscitaci, což není závažné
pochybení (viz tab. 9 a graf 9, s. 49). Velkou chybou je neznalost uvolnění zapadlého
jazyka. 55 % sledovaného souboru České pošty, s. p. v Třinci a 52 % souboru
Městského úřadu v Třinci označili chybné možnosti, viz tab. 10 a graf 10, s. 50. Větší
polovina by zapadnutý jazyk vytahovala rukou a menší část dále přišpendlila k oděvu.
Šetření odhalilo nepřípustnou metodu uvolňování dýchacích cest při resuscitaci člověka.
S AED mají manipulovat pouze zdravotníci, uvádí většina oslovených celého
sledovaného souboru. Nevědí, že manipulace je jednoduchá a přizpůsobená komukoliv
k rychlému provedení defibrilace srdce v rámci poskytované první pomoci v terénu (viz
tab. 6 a graf 6, s. 46). Službu TANR nevyužil žádný respondent, většina oslovených
o této službě ještě neslyšela (viz tab. 4 a graf 4, s. 44).
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4.3 Znalosti polohování člověka a piktogramů
Interpretace dat vztahující se k dílčímu cíli č. 2. Ten si klade za cíl zjistit znalosti
stran polohování člověka a piktogramů vztahujících se k první pomoci. K tomuto cíli
byly určeny položky v dotazníku č. 3, 4 a 14.
Položka v dotazníku č. 3
Vyberte z nabídky mezinárodní znak AED (automatický externí defibrilátor).
Tabulka 11. Vyberte z nabídky mezinárodní znak AED
Výběr z odpovědí
(viz příloha 3)

Česká pošta, s. p. Třinec
Absolutní
četnost

Relativní
četnost

Městský úřad Třinec
Absolutní
četnost

Relativní
četnost

Obrázek A

0

0%

1

1%

Obrázek B

14

25 %

14

15 %

Obrázek C (správná odpověď)

41

72 %

78

82 %

2

4%

2

2%

Obrázek D

Počet odpovědí v procentech

90 %

82 %

80 %

72 %

70 %
60 %
50 %
40 %
30 %

25 %

20 %

15 %

10 %
0%

0%

4%

1%

Obrázek A

Obrázek B

Česká pošta, s. p. Třinec

Obrázek C
Městský úřad Třinec

Graf 11. Vyberte z nabídky mezinárodní znak AED

52

2%

Obrázek D

Nadpoloviční většina dotázaných odpověděla správně. Přesný piktogram
pro AED vybralo 41 respondentů (72 %) České pošty, s. p. Třinec a 78 pracovníků
Městského úřadu v Třinci (82 %). 14 dotazovaných České pošty, s. p. v Třinci (25 %)
a 14 respondentů Městského úřadu v Třinci (15 %) si piktogram AED spletlo
s mezinárodním symbolem kojení, viz tab. 11 a graf 11 (s. 52).
Položka v dotazníku č. 4
Vyberte z nabídky mezinárodní znak lékárničky.

Tabulka 12. Vyberte z nabídky mezinárodní znak lékárničky
Výběr z odpovědí
(viz příloha 3)

Česká pošta, s. p. Třinec
Absolutní
četnost

Obrázek A

Městský úřad Třinec

Relativní
četnost

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

4

7%

6

6%

21

37 %

24

25 %

Obrázek C

0

0%

0

0%

Obrázek D

32

56 %

65

68 %

Obrázek B (správná odpověď)

Počet odpovědí v procentech

80 %
68 %

70 %
60 %

56 %

50 %
37 %

40 %
30 %

25 %

20 %
10 %

7%

6%
0%

0%

0%
Obrázek A

Obrázek B

Česká pošta, s. p. Třinec

Obrázek C
Městský úřad Třinec

Graf 12. Vyberte z nabídky mezinárodní znak lékárničky

53

Obrázek D

Oficiální označení lékárničky v EU, který má podobu tzv. bílého kříže, který je
tvořen pěti stejnými bílými čtverci na zeleném podkladě, uvedlo pouhých
21 respondentů České pošty, s. p. Třinec (37 %) a 24 dotazovaných Městského úřadu
v Třinci (25 %). Nadpoloviční většina oslovených České pošty, s. p. (32, tj. 56 %)
Třinec a 65 pracovníků Městského úřadu v Třinci (68 %) chybně zvolili z nabídky
piktogramů nesprávný znak, a to mezinárodně chráněnou značku výhradně
pro organizaci Červený kříž a v ČR dokonce chráněnou Zákonem č. 126/1992 Sb.,
o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o ČSČK. Možnost obrázku C nevybral
žádný respondent, viz tab. 12 a graf 12 (s. 53).
Položka v dotazníku č. 14
Do které polohy uložíte člověka po úspěšné resuscitaci? (vyberte vhodnou polohu
z nabízených obrázků)
Tabulka 13. Poloha člověka po úspěšné resuscitaci
Česká pošta, s. p. Třinec

Výběr z odpovědí
(viz příloha 3)

Absolutní
četnost

Poloha A
Poloha B (správná odpověď)
Poloha C

Počet odpovědí v procentech

100 %

Relativní
četnost

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

2

4%

1

1%

51

89 %

84

88 %

4

7%

10

11 %

89 %

90 %

Městský úřad Třinec

88 %

80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

7%
4%

11 %

1%

Poloha A

Poloha B

Česká pošta, s. p. Třinec

Městský úřad Třinec

Graf 13. Poloha člověka po úspěšné resuscitaci
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Poloha C

Z průzkumu vyplývá, že většina dotazovaných zná polohu člověka po úspěšné
resuscitaci. Správnou polohu označilo 51 respondentů České pošty, s. p. v Třinci (89 %)
a 84 dotazovaných Městského úřadu v Třinci (88 %). Minimálně oslovených celkového
souboru chybovalo, viz tab. 13 a graf 13 (s. 54).
Komentář:
k dílčímu cíli č. 2. – zjistit znalosti stran polohování člověka a piktogramů vztahujících
se k první pomoci:
Respondenti znají znak AED (viz tab. 11 a graf 11, s. 52) i když nevědí, kdo může
s přístrojem AED manipulovat (viz tab. 6 a graf 6, s. 46) a bezpečně mají vědomosti
o poloze člověka po úspěšné resuscitaci (viz tab. 13 a graf 13, s. 54). Uvedla to
nadpoloviční většina všech oslovených celkového sledovaného souboru. Respondenti si
pletou symbol lékárničky uznaný v EU s mezinárodním znakem Červeného kříže (viz
tab. 12 a graf 12, s. 53). Znak ČČK se v minulosti pro označení lékárniček také užíval.
Respondenti mají proto v paměti zafixované starší značení.

4.4 Srovnání správných odpovědí podle nejvyššího dosaženého
vzdělání a věku respondentů
Interpretace dat vztahující se k dílčímu cíli č. 3. Ten si klade za cíl zjistit, zda
dosažené vzdělání a věk má vliv na objem znalostí v oblasti poskytování laické první
pomoci. K tomuto cíli byly vymezeny položky v dotazníku č. 1, 2, 15, 16, 17, 18, 20

Procentní úspěšnost
správných odpovědí

a 21.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

46%

47%

51%

Základní

Středoškolské

Vysokoškolské
(bakalářské nebo
magisterské)

Graf 14. Procentní úspěšnost správných odpovědí na otázky č. 15, 16, 17, 18, 20
a 21 rozdělených podle nejvyššího dosaženého vzdělání
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Procentní úspěšnost správných odpovědí
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48%
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31 - 40 let

41 - 50 let
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50%
40%
30%
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0%

Graf 15. Procentní úspěšnost správných odpovědí na otázky č. 15, 16, 17, 18, 20
a 21 rozdělených podle věkových kategorií

Procentní úspěšnost správných odpovědí

100%
90%
80%
70%
60%
47%

49%

Česká pošta, s. p. Třinec

Městský úřad Třinec

50%
40%
30%
20%
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0%

Graf 16. Procentní úspěšnost správných odpovědí na otázky č. 15, 16, 17, 18, 20
a 21 ve sledovaných institucích
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Komentář:
k dílčímu cíli č. 3 – zjistit, zda dosažené vzdělání a věk má vliv na objem znalostí
v oblasti poskytování laické první pomoci:
Pro vytvoření dat k tomuto cíli jsme využili zpracované demografické údaje
respondentů a porovnali je se správnými odpověďmi na znalostní položky v dotazníku.
Průzkumným šetřením vyplynulo, že vzdělání respondentů nemá vliv na procentuální
úspěšnost správných odpovědí na otázky v dotazníku č. 15 až 18 a č. 20 až 21. Graf 14
(s. 55) názorně prezentuje data, že ve vědomostech dotazovaných nejsou výrazné
rozdíly v určování správných odpovědí na otázky z oblasti poskytování laické první
pomoci. Téměř shodné výsledky vyšly také při seřazení respondentů podle věkových
kategorií (věková kategorie do 20 let není mezi dotazovanými) a procentuální
úspěšnosti správných odpovědí na otázky v dotazníku č. 15 až 18 a č. 20 až 21, viz graf
15 (s. 56). Z těchto údajů je zřejmé, že dosažené vzdělání ani věk respondentů nemá
vliv na správné odpovědi ve sledovaných položkách v dotazníku, které se týkaly
znalostí v poskytování laické první pomoci. Graf 16 (s. 56) ještě navíc porovnal obě
sledované instituce podle procentuální úspěšnosti správných odpovědí na sledované
položky v dotazníku. Výsledky šetření jsou téměř shodné. 49 % souboru Městského
úřadu v Třinci a pouze o 2 % méně (47 %) dotazovaných České pošty, s. p. v Třinci
odpovědělo správně a mají znalosti v oblasti poskytování laické první pomoci. Z toho
můžeme usoudit, že zjišťované znalosti zaměstnanců obou institucí jsou na srovnatelné
úrovni.

4.5 Zjištění postojů respondentů k poskytování PP
Interpretace dat k dílčímu cíli č. 4. Ten si klade za cíl zjistit postoje respondentů
k poskytování první pomoci. K tomuto cíli byly určeny položky v dotazníku č. 6, 7, 11
a 19.
Položka v dotazníku č. 6
Očekáváte od ostatních, že mají znalosti a dovednosti v poskytování první pomoci?
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Tabulka 14. Očekávání znalostí a dovedností v poskytování PP u ostatních
Česká pošta, s. p. Třinec
Možnosti

Městský úřad Třinec

Relativní
četnost

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

Ne

16

28 %

57

60 %

Ano

41

72 %

38

40 %

Počet odpovědí v procentech

Absolutní
četnost

80 %

72 %

70 %

60 %

60 %
50 %

40 %

40 %
30 %

28 %

20 %
10 %
0%
Ne

Ano

Česká pošta, s. p. Třinec

Městský úřad Třinec

Graf 17. Očekávání znalostí a dovedností v poskytování PP u ostatních

Z tabulky 14 a grafu 17 vyplývá, že 41 dotazovaných České pošty, s. p. Třinec
(72 %) očekává znalosti a dovednosti v oblasti PP u ostatních lidí. Pouze
16 respondentů (28 %) stejné instituce zvolilo možnost ne. Rozdílné výsledky jsou
u pracovníků Městského úřadu v Třinci, kde nadpoloviční většina (57, tj. 60 %)
neočekává od ostatních znalosti a dovednosti v PP a 38 oslovených (40 %) předpokládá
znalosti a dovednosti u ostatních.
Položka v dotazníku č. 7
Jak byste ohodnotili své znalosti při Vašem posledním poskytování laické první pomoci
na Vašem pracovišti nebo na veřejnosti (při ošetřování oděrek, tržných ran, cizích těles
v ráně, neodkladné resuscitaci, kolapsu, zástavě krvácení, epileptickém záchvatu
apod.)?
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Tabulka 15. Hodnocení znalostí při posledním poskytování laické PP na pracovišti
nebo na veřejnosti
Česká pošta, s. p.
Třinec

Možnosti

Zcela dostačující
Nedostačující,
znalosti doplnit

potřebuji

si

Počet odpovědí v procentech

Nemohu hodnotit, v této situaci
jsem se zatím neocitl/a

Městský úřad Třinec

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

12

21 %

23

24 %

8

14 %

19

20 %

37

65 %

53

56 %

70 %

65 %

60 %

56 %

50 %
40 %
30 %

21 %

24 %

20 %

20 %
14 %

10 %
0%
Zcela dostačující

Nedostačující, potřebuji si
znalosti doplnit

Česká pošta, s. p. Třinec

Nemohu hodnotit, v této
situaci jsem se zatím
neocitl/a

Městský úřad Třinec

Graf 18. Hodnocení znalostí při posledním poskytování laické PP na pracovišti
nebo na veřejnosti
Respondenti měli hodnotit svoje znalosti. Většina dotazovaných (37, tj. 65 %)
České pošty, s. p. Třinec a taktéž 53 respondentů Městského úřadu v Třinci (56 %)
nemá zkušenosti s poskytováním laické PP a tudíž se nemohou vyjádřit ke svým
znalostem v oblasti PP. Doplnit si znalosti v poskytování laické PP uvedlo
8 dotazovaných České pošty, s. p. Třinec (14 %) a 19 oslovených Městského úřadu
v Třinci (20 %). Naproti tomu zbytek respondentů u obou sledovaných souborů – Česká
pošta, s. p. Třinec (12, tj. 21 %) a Městský úřad Třinec (23, tj. 24 %) – považují své
znalosti za zcela dostačující. Výsledky dokládá tab. 15 a graf 18.
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Položka v dotazníku č. 11
Chcete pomoci člověku v ohrožení života nebo čekáte, že pomoc poskytne někdo jiný?
Tabulka 16. Postoje k člověku v ohrožení života
Česká pošta, s. p.
Třinec

Možnosti

Městský úřad Třinec

Relativní
četnost

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

Vždy pomůžu, je to moje povinnost

16

28 %

28

29 %

Mám strach, ale pomůžu v člověku
v ohrožení života

31

54 %

41

43 %

Pokud není nikdo další nablízku,
pomoc se snažím poskytnout, jinak
raději přihlížím

10

18 %

26

27 %

Předstírám, že nic nevidím, nebo
odejdu pryč a první pomoc
neposkytuji

0

0%

0

0%

Je mi to odporné, štítím se lidí,
nesnáším pohled na krev, nerad/a
se dotýkám cizích lidí

0

0%

0

0%

Počet odpovědí v procentech

Absolutní
četnost

60 %

54 %

50 %

43 %

40 %
30 %

28 % 29 %

27 %
18 %

20 %
10 %

0% 0%

0% 0%

0%
Vždy pomůžu, je to Mám strach, ale
moje povinnost
pomůžu v člověku
v ohrožení života

Pokud není nikdo Předstírám, že nic Je mi to odporné,
další nablízku,
nevidím, nebo
štítím se lidí,
pomoc se snažím odejdu pryč a první nesnáším pohled
poskytnout, jinak pomoc neposkytuji na krev, nerad/a
raději přihlížím
se dotýkám cizích
lidí

Česká pošta, s. p. Třinec

Graf 19. Postoje k člověku v ohrožení života
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Městský úřad Třinec

Tato položka v dotazníku se zaměřila na postoje pracovníků veřejných institucí
k člověku ohroženého na životě. U obou sledovaných institucí jsou zaměstnanci ochotni
pomoci. Vždy pomohou 16 dotazovaných České pošty, s. p. (28 %) a 28 respondentů
Městského úřadu v Třinci (29 %). Mají strach, ale poskytnou PP, uvádí v průzkumu
31 dotazovaných České pošty, s. p. (54 %) a 41 respondentů (43 %) Městského úřadu
v Třinci. Nikdo ze sledovaného souboru neuvedl možnost, že se štítí lidí, nesnáší pohled
na krev či předstírá, že nic nevidí a tudíž PP neposkytne, viz tab. 16 a graf 19 (s. 60).
Položka v dotazníku č. 19
Jaké sankce jsou za neposkytnutí laické první pomoci?
Tabulka 17. Sankce za neposkytnutí laické první pomoci

Možnosti

Česká pošta, s. p.
Třinec

Městský úřad Třinec

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

Žádné, pouze zdravotníci mají
sankce dané Trestním zákoníkem ČR

29

51 %

34

36 %

Odnětí svobody se sazbou až 2
roky (až 3 roky nebo zákaz
činnosti, pokud osoba má při svém
zaměstnání povinnost první pomoc
poskytnout, až 5 let či zákaz
činnosti, pokud jsem měl/a první
pomoc poskytnout jako řidič) –
správná odpověď

28

49 %

59

62 %

Alternativní trest až 500h obecně
prospěšných
prací
(nemocnice,
léčebna dlouhodobě nemocných,
domovy pro seniory apod.)

0

0%

2

2%
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Absolutní
četnost

Relativn
í četnost

70 %

Počet odpovědí v procentech

62 %
60 %
51 %

49 %

50 %
40 %

36 %

30 %
20 %
10 %
0%

2%

0%
Žádné, pouze zdravotníci
mají sankce dané Trestním
zákoníkem ČR

Odnětí svobody
se sazbou až 2 roky

Česká pošta, s. p. Třinec

Alternativní trest až 500 h
obecně prospěšných prací

Městský úřad Třinec

Graf 20. Sankce za neposkytnutí laické první pomoci
Právní odpovědností se zabývala položka v dotazníku č. 19. Nadpoloviční
většina respondentů (59, tj. 62 %) Městského úřadu v Třinci a také 28 zaměstnanců
České pošty, s. p. s pobočkou v Třinci (49 %) znají trestní zodpovědnost
za neposkytnutí laické první pomoci. Špatnou odpověď zvolilo 29 dotazovaných České
pošty, s. p. (51 %) a 34 pracujících (36 %) Městského úřadu v Třinci. Alternativní trest
v podobě obecně prospěšných prací jako sankci za neposkytnutí PP zvolili
2 respondenti (2 %) Městského úřadu v Třinci (viz tabulka 17 na s. 61 a graf 20).
Komentář:
k dílčímu cíli č. 4 – zjistit postoje respondentů k poskytování první pomoci.
Na České poště, s. p. v Třinci většina zaměstnanců (41, tj. 72 %) očekává pomoc
od jiných při poskytování první pomoci a předpokládá znalosti a dovednosti u ostatních.
Naproti tomu 57 respondentů Městského úřadu v Třinci (tj. 60 %) věří více ve své
schopnosti a neočekává od ostatních pomoc, viz tab. 14 (s. 58). Můžeme se domnívat,
že tomu může být tím, že pracovníci Městského úřadu jsou většinou s klientem
v kanceláři sami a musí se tak spolehnout pouze na své schopnosti. Pracovníci pošty
jsou od sebe navzájem odděleni přepážkami, spoléhají tak s pomocí ostatních
přihlížejících nebo svých kolegů. Nadpoloviční většina respondentů obou sledovaných
souborů ještě neposkytovala laickou první pomoc a nemohou se tak vyjadřovat ke svým
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znalostem a postojům v oblasti PP, viz tab. 15 a graf 18 (s. 59). Jako velmi pozitivní lze
vnímat ochotu vždy pomoci poskytnout první pomoc, kterou uvedlo 28 % souboru
České pošty s. p. a 29 % všech respondentů Městského úřadu v Třinci. S obavami, ale
přesto pomoc poskytnou, uvedlo v průzkumu 31 dotazovaných (54 %) České pošty, s. p.
a 41 respondentů (43 %) Městského úřadu v Třinci. Povinnost zaměstnance veřejné
instituce poskytovat PP je vnímána všemi zaměstnanci kladně. Nesetkali jsme se
s žádnou odpovědí, kde by uváděli odpor k lidem či lidským výměškům. Postoje všech
oslovených v průzkumu jsou k provádění první pomoci lidská, humánní. Pokud není
někdo další nablízku, pomoc poskytnou, ale raději jsou diváky – uvádí 18 %
dotazovaných České pošty s. p. a 27 % souboru Městského úřadu v Třinci, viz tab. 16 a
graf 19 (s. 60). Lze z toho vyvozovat obavy respondentů z poskytování první pomoci,
jelikož se nadpoloviční většina oslovených v tomto průzkumu doposud s poskytováním
PP na svém pracovišti nesetkala, viz tab. 18 a graf 21 (s. 63 a s. 64).

4.6 Analýza překážek v poskytování laické první pomoci
Interpretace dat k dílčímu cíli č. 5. Chceme analyzovat možné překážky
v poskytování laické první pomoci. K tomuto cíli byly určeny položky v dotazníku č. 5,
8 a 22.
Položka v dotazníku č. 5
Setkali jste se na Vašem pracovišti s poskytováním laické první pomoci?
Tabulka 18. Četnost poskytování první pomoci na pracovišti
Česká pošta, s. p. Třinec
Možnosti

Ne, zatím jsem se nesetkal/a

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

Městský úřad Třinec
Absolutní
četnost

Relativní
četnost

51

89 %

77

81 %

Ano, 1 až 10krát ročně

6

11 %

18

19 %

Ano, více než 10krát ročně

0

0%

0

0%
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Počet odpovědí v procentech

100 %

89 %

90 %

81 %

80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %

19 %

20 %

11 %

10 %

0%

0%

0%
Ne, zatím jsem se nesetkal/a

Ano, 1 až 10krát ročně

Česká pošta, s. p. Třinec

Ano, více než 10krát ročně

Městský úřad Třinec

Graf 21. Četnost poskytování první pomoci na pracovišti
Výsledky šetření ukazují, že převážná většina dotazovaných České pošty, s. p.
Třinec (51, tj. 89 %) a 77 oslovených pracovníků Městského úřadu v Třinci (81 %) se
zatím nesetkali ve svém zaměstnání s poskytováním laické první pomoci. Možnost 1 až
10krát ročně zvolilo 11 % z celkového sledovaného souboru České pošty, s. p. Třinec
(6 respondentů) a 18 dotazovaných (19 %) Městského úřadu v Třinci. Více než 10krát
ročně neposkytoval laickou první pomoc žádný z oslovených pracovníků, viz tab. 18
(s. 63) a graf 21.
Položka v dotazníku č. 8
Zvolte nejčastěji vyskytující se problém, se kterým jste se potýkal/a při poskytování
laické PP.
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Tabulka 19. Nejčastěji vyskytující se problém při poskytování laické PP
Česká pošta, s. p.
Třinec

Možnosti

Absolutní Relativní
četnost
četnost

Městský úřad Třinec
Absolutní
četnost

Relativní
četnost

Vnitřní pocity (strach, nerozhodnost,
soucit, bezradnost)

10

18 %

19

20 %

Odpor k postiženému člověku (je od
zvratků, zapáchá močí, je opilý….)

2

4%

5

5%

Nedostatek zkušeností

8

14 %

18

19 %

37

65 %

53

56 %

Počet odpovědí v procentech

Nemohu hodnotit, v této situaci jsem
se zatím neocitl/a
70 %

65 %

60 %

56 %

50 %
40 %
30 %
20 %
10 %

18 % 20 %

19 %
14 %
4%

5%

0%
Vnitřní pocity
Odpor k postiženému
(strach,
člověku (je od
nerozhodnost, soucit, zvratků, zapáchá
bezradnost)
močí, je opilý….)
Česká pošta, s. p. Třinec

Nedostatek
zkušeností

Nemohu hodnotit,
v této situaci jsem se
zatím neocitl/a

Městský úřad Třinec

Graf 22. Nejčastěji vyskytující se problém při poskytování laické PP
Nadpoloviční většina respondentů obou veřejných institucí se zatím nesetkali
s poskytováním PP na svém pracovišti (viz tab. 19 a graf 22), proto také
37 dotazovaných České pošty, s. p. v Třinci (65 %) a 53 pracovníků Městského úřadu
v Třinci (56 %) se nemohou vyjádřit k nejčastějším problémům při poskytování PP.
10 pracovníků České pošty, s. p. v Třinci (18 %) a 19 respondentů Městského úřadu
Třinec (20 %), kteří již mají zkušenosti s poskytováním PP, jako nejčastěji se
vyskytující problém při poskytování první pomoci uvedli vnitřní pocity jako strach,
nerozhodnost, soucit. Nedostatek zkušeností při poskytování laické první pomoci
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přiznává na České poště, s. p. v Třinci 8 oslovených (14 %) pracovníků a na Městském
úřadě v Třinci 18 respondentů (19 %).
Položka v dotazníku č. 22
Víte, kde je v místě Vašeho pracoviště dostupná lékárnička a kdo je zodpovědný
za obsah a expiraci prostředků v této lékárničce?
Tabulka 20. Umístění a zodpovědnost za lékárničku na pracovišti
Česká pošta, s. p.
Třinec

Možnosti

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

Městský úřad Třinec
Absolutní
četnost

Relativní
četnost

Vím, kde se lékárnička nachází, ale
nevím, kdo je za ní zodpovědný/á

11

19 %

39

41 %

Vím, kde se lékárnička nachází i kdo
je za ní zodpovědný/á

42

74 %

44

46 %

Nevím, kde se lékárnička nachází a
kdo je za ní zodpovědný/á

4

7%

12

13 %

Počet odpovědí v procentech

80 %

74 %

70 %
60 %
50 %

46 %

41 %

40 %
30 %
20 %

19 %
7%

10 %

13 %

0%
Vím, kde se lékárnička
nachází, ale nevím, kdo je za
ní zodpovědný/á

Vím, kde se lékárnička
nachází i kdo je za ní
zodpovědný/á

Česká pošta, s. p. Třinec

Nevím, kde se lékárnička
nachází a kdo je za ní
zodpovědný/á

Městský úřad Třinec

Graf 23. Umístění a zodpovědnost za lékárničku na pracovišti
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Dotazovaní České pošty, s. p. v Třinci (53, tj. 93 %) a 83 respondentů
Městského úřadu v Třinci (87 %) vědí, kde se nachází lékárnička na pracovišti. Pouze
7 % souboru České pošty, s. p. (4 oslovení) a 13 % souboru Městského úřadu v Třinci
(12 zaměstnanců) nevědí, kde se lékárnička nachází a kdo je za ni zodpovědný. Celkem
nevědí, kdo nese za lékárničku zodpovědnost 26 % zaměstnanců České pošty, s. p.
v Třinci a 54 % oslovených v průzkumu na Městském úřadě v Třinci, viz tab. 20
a graf. 23 (s. 66).
Komentář:
k dílčímu cíli č. 5 – analyzovat možné překážky v poskytování laické první pomoci.
Protože se převážná většina dotazovaných České pošty, s. p. Třinec (51, tj.
89 %) a 77 oslovených pracovníků Městského úřadu v Třinci (81 %) zatím nesetkala
ve svém zaměstnání s poskytováním laické první pomoci (viz tab. 18 a graf 21, s. 63
a s. 64), lze těžce analyzovat možné překážky v poskytování laické první pomoci. Sami
respondenti, kteří již mají zkušenosti s poskytováním PP, uvádějí jako nejčastěji se
vyskytující problém při poskytování první pomoci vnitřní pocity (strach, nerozhodnost,
soucit) a také nedostatek zkušeností (viz tab. 19 a graf 22, s. 65). Umístění lékárničky
na pracovišti zná 93 % zkoumaného souboru České pošty, s. p. v Třinci a 87 %
osloveného souboru Městského úřadu v Třinci, viz tab. 20 a graf. 23 (s. 66).

4.7 Podíl institucí a organizací na výuce první pomoci
Interpretace dat k dílčímu cíli č. 6. Ten si klade za cíl zjistit podíl jednotlivých
institucí a organizací na výuce první pomoci u laické veřejnosti. K tomuto cíli byla
vyčleněna položka v dotazníku č. 9.

Položka v dotazníku č. 9
Kde jste byl/a vzdělán/a v oblasti první pomoci? (máte možnost označit více odpovědí)
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Tabulka 21. Instituce a organizace zaměřené na výuku PP
Česká pošta, s. p. Třinec
Možnosti

V mateřské škole

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

Městský úřad Třinec
Absolutní
četnost

Relativní
četnost

2

4%

5

5%

Na základní škole ve výuce

45

79 %

69

73 %

Na střední škole ve výuce

28

49 %

49

52 %

0

0%

16

17 %

12

21 %

33

35 %

Na základní vojenské službě

4

7%

9

9%

Na lyžařském výcviku

4

7%

16

17 %

23

40 %

73

77 %

4

7%

21

22 %

Na pracovišti

18

32 %

41

43 %

Na kurzu realizovaném Českým
červeným křížem

10

18 %

3

3%

Sám/sama jsem si zaplatil/a
kurz první pomoci

0

0%

0

0%

Kroužek

0

0%

4

4%

Jiné, uveďte

0

0%

1

1%

Na vysoké škole
Na branném cvičení

V autoškole
BESIP
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Počet odpovědí v procentech

90 %
80 %

79 %

77 %

73 %

70 %

52 %
49 %

60 %
50 %

43 %

40 %

40 %

35 %

32 %

30 %
21 %
17 %

20 %
10 %

5%
4%

0%

17 %
7 % 9 %7 %

22 %

18 %

7%

0%

Česká pošta, s. p. Třinec

3%
4%
0 %0 % 0 % 0 % 1 %

Městský úřad Třinec

Graf 24. Instituce a organizace zaměřené na výuku PP
Položka v dotazníku č. 9 byla polouzavřenou otázkou. Respondenti měli
možnost uvést více odpovědí, což bylo na začátku otázky zdůrazněno a rovněž měli
možnost případně dopsat vlastními slovy svoji odpověď. Tuto možnost využil jeden
dotazovaný.
Z tabulky 21 (s. 68) a grafu 24 jasně vyplývá, že nejvíce byli vzděláni v PP
na základní škole – 45 pracovníků (79 %) České pošty, s. p. v Třinci a 69 respondentů
(73 %) Městského úřadu v Třinci, následuje autoškola, střední škola, branné cvičení
a výuka PP na pracovišti. Na výuce PP se mezi respondenty výrazně neuplatnila
základní vojenská služba, kurzy ČČK a kroužky. Dotazovaní měli možnost uvést vlastní
odpověď. Jeden respondent (1 %) Městského úřadu v Třinci uvedl, že byl vzdělán
v oblasti PP: „během rekvalifikačního kurzu na úřadu práce“.
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Komentář:
k dílčímu cíli č. 6 – zjistit podíl jednotlivých institucí a organizací na výuce první
pomoci u laické veřejnosti.
Ze šetření vyplynula výrazná úloha školství na výuce PP a také autoškoly.
Je možné to

přičíst

také hodnocení

a oceňování

vědomostí

a

dovedností

v poskytování první pomoci těchto institucí a organizací, které mohou vést k aktivitě
jednotlivých respondentů. Ve škole je to udělení známky za PP a v autoškole je znalost
PP podmínkou pro vydání řidičského oprávnění. Předpokládáme, že na České
poště, s. p. a Městském úřadě v Třinci převažují spíše ženy, proto odpovědělo pouze
13 oslovených (16 %) ze všech respondentů v průzkumu kladně na možnost základní
vojenské služby. Získání znalostí o PP na vysoké škole uvedlo 16 zaměstnanců (17 %)
Městského úřadu v Třinci (viz tab. 21 a graf 24, s. 68 – 69). Dá se to vysvětlit tím,
že 54 dotazovaných Městského úřadu v Třinci uvádí nejvyšší vzdělání vysokoškolské
(57 %), viz tab. 2 a graf 2 na s. 41 – 42. Na České poště, s. p. v Třinci převládá nejvyšší
dosažené vzdělání středoškolské, proto také tito oslovení neuvádějí vysokou školu jako
možnost získání informací o PP. Minimální počet všech respondentů je ochotno
investovat čas a peníze do vzdělávání PP formou placených kurzů PP, kroužků nebo
kurzů realizovaných Českým červeným křížem.

4.8 Přínos školení v oblasti PP pro zaměstnance
Interpretace dat k dílčímu cíli č. 7. Ten si klade za cíl zjistit přínos školení
v oblasti první pomoci pro zaměstnance veřejných institucí. K tomuto cíli byly
vyčleněny položky v dotazníku č. 12 a 13.
Položka v dotazníku č. 12
Máte možnost si během Vašeho školení BOZP na pracovišti prakticky vyzkoušet
resuscitaci?
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Tabulka 22. Možnosti vyzkoušet si prakticky resuscitaci během školení BOZP
Česká pošta, s. p. Třinec
Možnosti

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

Městský úřad Třinec
Absolutní
četnost

Relativní
četnost

Ano, využívám tuto možnost

6

11 %

6

6%

Ano, ale
možnost

0

0%

1

1%

51

89 %

88

93 %

nevyužívám

tuto

Ne

Počet odpovědí v procentech

100 %

93 %

89 %

90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %

11 %

6%
0%

0%
Ano, využívám
tuto možnost

1%

Ano, ale nevyužívám
tuto možnost

Česká pošta, s. p. Třinec

Ne

Městský úřad Třinec

Graf 25. Možnosti vyzkoušet si prakticky resuscitaci během školení BOZP
Z tabulky 22 a grafu 25 jasně vyplývá nemožnost si vyzkoušet prakticky
resuscitaci během školení BOZP na pracovišti. Uvádí to 51 zaměstnanců České pošty,
s. p. v Třinci (89 %) a 88 dotazovaných na Městském úřadě v Třinci (93 %). Možnost
si resuscitaci během školení BOZP prakticky vyzkoušet využívá shodně u obou institucí
6 pracovníků České pošty, s. p. (11 %) a 6 respondentů Městského úřadu v Třinci (6 %).
Pouze jeden respondent Městského úřadu v Třinci (1 %) nevyužívá možnost
praktického nácviku PP, přestože má k tomu příležitost.

71

Položka v dotazníku č. 13
Jaký přínos má pro Vás školení BOZP na Vašem pracovišti z hlediska poskytování
laické první pomoci?
Tabulka 23. Přínos školení BOZP z hlediska poskytování PP
Česká pošta, s. p.
Třinec

Možnosti

Takového školení
nezúčastnil/a

jsem

Absolutní
četnost
se

zatím

Relativní
četnost

Městský úřad Třinec
Absolutní
četnost

Relativn
í četnost

29

51 %

5

5%

Školení beru jako povinnou formalitu
a informace mě nezajímají

0

0%

6

6%

Informace o poskytování laické první
pomoci podávané na školení BOZP
jsou pro mě nedostatečné

8

14 %

55

58 %

Školení je pro mě přínosným zdrojem
informací o poskytování laické první
pomoci

20

35 %

29

31 %

Počet odpovědí v procentech

70 %
58 %

60 %
51 %
50 %
40 %

35 %

30 %
20 %
10 %

31 %

14 %
5%

0%

6%

0%
Takového školení
jsem se zatím
nezúčastnil/a

Školení beru jako
Informace
Školení je pro mě
povinnou formalitu o poskytování laické přínosným zdrojem
a informace mě
první pomoci
informací
nezajímají
podávané na školení
o poskytování
BOZP jsou pro mě laické první pomoci
nedostatečné

Česká pošta, s. p. Třinec

Městský úřad Třinec

Graf 26. Přínos školení BOZP z hlediska poskytování PP
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Přibližně pro stejný počet respondentů obou institucí (20, tj. 35 % České pošty,
s. p. v Třinci a 29, tj. 31 % Městského úřadu v Třinci) je školení BOZP přínosným
zdrojem informací o poskytování PP. Nejvíce respondentů České pošty, s. p. v Třinci
(29, tj. 51 %) uvádí, že se takového školení zatím nezúčastnili a 55 pracovníků
Městského úřadu v Třinci (58 %) označili informace v rámci školení BOZP
za nedostatečné pro poskytování laické PP. Jako pouhou formalitu bere školení pouze
6 dotazovaných (6 %) Městského úřadu v Třinci, viz tab. 23 a graf 26 (s. 72).
Komentář:
k dílčímu cíli č. 7 – zjistit přínos školení v oblasti první pomoci pro zaměstnance
veřejných institucí.
Nadpoloviční většina zaměstnanců České pošty, s. p. v Třinci (51, tj. 89 %)
a 88 dotazovaných (93 %) na Městském úřadě v Třinci si nemohou prakticky vyzkoušet
resuscitaci na resuscitačním modelu během školení BOZP. Sledovaný celkový soubor
zahrnuje zaměstnance na různých pozicích v instituci, a tak školení BOZP je vždy
zaměřeno na rizika spojená s jejich postavením. Z výsledků průzkumu vyplývá
minimální možnost získání praktických dovedností během školení BOZP, viz tab.
22 a graf 25 na s. 71. Respondenti České pošty, s. p. v Třinci (29, tj. 51 %)
a 5 zaměstnanců Městského úřadu v Třinci (5 %) se zatím neúčastnilo školení BOZP.
Přibližně pro stejný počet respondentů obou institucí je školení BOZP přínosné
pro poskytování PP (viz tab. 23 a graf 26, s. 72). Během průzkumu nám nebylo sděleno,
jakým způsobem a kým je vedeno školení BOZP na pracovišti. Lze se jen domnívat,
zda se jedná pouze o formalitu danou zákonem splnit povinné školení anebo jde
skutečně o snahu zaměstnance naučit dovednostem k poskytnutí základní neodkladné
první pomoci. Dle Zákoníku práce je nutné opakovaně provádět na pracovišti školení
BOZP, do kterého patří také poskytování první pomoci.
Navrhovali jsme provést na pracovištích Pošty, s. p. v Třinci a na Městském
úřadě v Třinci pro všechny zaměstnance praktické školení první pomoci včetně ukázky
resuscitace na resuscitačním modelu. Pod odborným dohledem si mohli pracovníci
vyzkoušet praktický nácvik resuscitace. Naše služby jsme chtěli poskytnout bezúplatně
a jako poděkování za možnost průzkumného šetření v daných institucích. Vedoucí obou
zařízení naši nabídku nepřijali s odůvodněním, že v rámci BOZP mají pracovníci řádné
školení a další by bylo pro ně zátěží.
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Závěr
Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit znalosti pracovníků veřejných institucí
v oblasti poskytování laické první pomoci, neboť znalosti PP laiků tvoří základní
předpoklad pro poskytování kvalitní PP.
Stanovili jsme si dílčí cíle, pomocí kterých jsme chtěli analyzovat a vzájemně
srovnat znalosti pracovníků veřejných institucí v oblasti poskytování laické PP
a doporučených postupů Guidelines 2010 pro základní neodkladnou resuscitaci
pro laické zachránce. Cíle byly taktéž zaměřeny na zjištění znalostí stran polohování
člověka a piktogramů vztahujících se k PP, postoje respondentů a možné překážky
v poskytování PP. Chtěli jsme vyzkoumat, kde jsou respondenti nejčastěji vzděláváni
v PP a jaká je kvalita školení BOZP na jejich pracovištích. Zajímalo nás, zda věk
a vzdělání má vliv na objem vědomostí v oblasti poskytování PP.
Hlavní cíl a stanovené dílčí cíle č. 1 až č. 7 byly prostřednictvím průzkumného
šetření splněny.
Teoretická část diplomové práce se zaměřuje na směrnici pro kardiopulmonální
resuscitaci – Guidelines 2010, tísňové linky a jejich klady a zápory. Zmiňuje řetězec
přežití při náhlé změně zdraví u jiné osoby, povinnost poskytovat PP ve veřejných
institucích zaměstnanci vycházející ze Zákoníku práce ČR. Vymezuje nejčastější
pojmy, znaky a polohy u člověka, které souvisejí s PP. Představuje některé instituce
a organizace zaměřené na výuku a aplikaci PP do praxe.
V praktické části prezentujeme výsledky dosažené prostřednictvím kvantitativního
průzkumu. Pro získání dat byla zvolena metoda dotazníkového anonymního šetření.
Nestandardizovaný dotazník měl 22 položek, které se vztahovaly k naplnění dílčích cílů
diplomové práce. Respondenti byli zaměstnanci České pošty, s. p. v Třinci a Městského
úřadu v Třinci. Zpracováno bylo celkem 152 dotazníků z celkově 298 rozdaných
(celková návratnost činila 51 %).
Respondenti mají vědomosti o provázanosti laické a odborné první pomoci, znají
doporučenou polohu člověka po úspěšné resuscitaci, znají piktogramy pro AED, i když
si pletou symbol lékárničky se znakem Červeného kříže. Při vzájemném srovnávání
znalostí pracovníků veřejných institucí v oblasti poskytování laické první pomoci
a doporučených postupů Guidelines 2010 pro základní neodkladnou resuscitaci
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pro laické zachránce bylo zjištěno, že nadpoloviční většina respondentů zaznamenala
doporučení laikům nevyhmatávat pulz a neprovádět umělé dýchání při KPR. Přesto
jsme zaznamenali používání starších doporučení z Guidelines 2005 – anatomické
vyhledávání středu hrudní kosti při masáži. Na podkladě zjištěných výsledků můžeme
konstatovat, že většina respondentů má průměrné znalosti v oblasti poskytování první
pomoci.
Velké mezery ve znalostech se objevily při dotazování na AED. Nevědí, kdo může
s tímto přístrojem manipulovat. Alarmujícím zjištěním, které se nám podařilo odhalit,
je názor respondentů na vytahování jazyka rukou a případně také špendlení k oděvu.
Takový postup vede bezprostředně nejen k časové prodlevě při KPR, ale i k udušení
člověka. Souvisí to se zakořeněním mýtů a stálé potřebě kvalitní osvěty a školení PP.
Ze zjištěných dat vyvozujeme, že respondenti mají ochotu poskytnout PP i přesto,
že jako nejčastěji uváděnou překážku v poskytování PP uvádějí nedostatek zkušeností
a vnitřní pocity jako strach, bezradnost a soucit. Na výuce PP se nejčastěji podílí ZŠ
a SŠ, následuje autoškola a školení PP na pracovišti (školení BOZP).
Vyvstává také prokazatelný problém, že kvalita školení BOZP na pracovištích
sledovaných souborů není pro většinu dotazovaných přínosná. V převážné většině
nemají možnost praktického nácviku. Pro dosažení větší kvality a efektivity
poskytované první pomoci a kardiopulmonální resuscitace je nutné neustálé opakování
teorie a procvičování KPR na resuscitačním modelu buď při pravidelném školení BOZP
na pracovišti, ve školách v předmětech zařazených ve vzdělávacím programu, nebo
např. při získávání řidičského oprávnění v autoškole.
Výsledky práce nás utvrzují v neustálé nutnosti vzdělávání laiků v první pomoci,
nepodceňovat jejich připravenost na různé situace. Výuka PP na ZŠ a SŠ nemá být
zaměřena na pouhé získání znalostí a dovedností, ale také zaujmutí kladného postoje,
motivaci a ochotě zachránit lidský život.

Zdravotníci a další pracovníci složek

integrovaného záchranného systému mají jít příkladem v poskytování PP. Významnou
úlohu v informovanosti veřejnosti sehrávají i veřejnoprávní média, která mají
předkládat pravdivé informace a změny v poskytování PP.
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Porovnáním a analýzou dat získaných od respondentů obou institucí jsme dospěli
k závěru, že dosažené vzdělání a věk nemá vliv na objem znalostí v oblasti poskytování
laické PP. Obě sledované instituce měli téměř shodné procentuální výsledky.
Tajemník Městského úřadu v Třinci a vedoucí České pošty, s. p. v Třinci projevili
zájem o výsledky dotazníkového šetření za účelem zlepšení připravenosti zaměstnanců
v poskytování první pomoci. Získaná data mohou posloužit lektorům školení BOZP
změnit vedení tohoto školení, což povede ke zlepšení kvality výuky PP.
Přednášející na školení BOZP ve sledovaných institucích budou mít možnost se
zaměřit na nepřesné a zastaralé informace u pracovníků v oblasti PP a KPR a zavést
provádění praktického nácviku při každém opakovaném školení u všech pracovníků.
Výzkumné šetření může být podkladem pro další srovnávací výzkumné práce
ve sledované problematice. Výsledky diplomové práce budou prezentovány na semináři
v Třinci určeném nelékařským pracovníkům.
Tímto kvantitativním šetřením jsme chtěli poukázat na důležitost poskytování první
pomoci laiky ve veřejných institucích. Kvalita poskytnuté první pomoci rozhoduje
o záchraně lidského života, nejhorší variantou je pouze přihlížet události a nečinit nic
pro záchranu lidského zdraví. I nejmodernější sanitou vybavená posádka zdravotnické
záchranné služby se za dobrých meteorologických podmínek a v příznivé dopravní
situaci může dostavit na místo zásahu s pětiminutovým zpožděním, což může vést
k fatálním následkům v podobě vykrvácení, zástavy srdce či udušení člověka.
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Souhrn
Diplomová práce se zabývá poskytováním základní neodkladné první pomoci
laickými zachránci. Teoretická část se zaměřuje na směrnici pro kardiopulmonální
resuscitaci – Guidelines 2010, tísňové linky, postup zachránce při náhlé změně zdraví
u jiné osoby, povinnost poskytovat PP ve veřejných institucích zaměstnanci vycházející
ze Zákoníku práce ČR. Vymezuje nejčastější pojmy, znaky a polohy člověka, které
souvisejí s PP. Představuje některé instituce a organizace zaměřené na výuku a aplikaci
PP do praxe.
Cílem praktické části diplomové práce bylo zjistit znalosti pracovníků veřejných
institucí v oblasti poskytování první pomoci. Jejich znalosti a dovednosti jsou srovnány
s nejnovějšími doporučeními pro resuscitaci – Guidelines 2010. Informace jsou získány
kvantitativním

průzkumným

šetřením

prostřednictvím

nestandardizovaného

anonymního dotazníku. Respondenti byli pracovníci České pošty, s. p. a Městského
úřadu v Třinci. Získaná data jsou zpracována metodou deskriptivní statistiky do tabulek
a grafů.
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Summary
This diploma thesis is focused on giving the first aid by unprofessional rescuers.
The theoretical part refers to standard for CPR- Guidelines 2010, emergency lines,
rescues procedure in the case of sudden change of health of other persons, obligation
of the public institution employees based on the Czech Labour code to give first aid.
The diploma thesis defines the most frequent terms, characteristics and body positions
that relate to basic life support. It introduces some of the institutions and organizations
focusing on education and application of the basic life support procedure
in the everyday practice.
The objective of the practical part of this diploma thesis is to examine employees
of public institutions in their knowledges of basic life support. Subsequently
their knowledges and skills are compared with current guidelines for CPR- Guidelines
2010. Sources were obtained by quantitative research via non-standardized anonymous
questionaires. The respondents were the employees of the Czech post office
and municipal autority of Trinec. Received data were transformed into the tables
and diagrams by the Method of descriptive statistics.
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Seznam zkratek
AED

automatický externí defibrilátor

aj.

a jiné

apod.

a podobně

BESIP

bezpečnost silničního provozu

BOZP

bezpečnost a ochrana zdraví při práci

cm

centimetr

č.

číslo

ČČK

Český červený kříž

ČMP

Česká maltézská pomoc

ČR

Česká republika

ČSČK

Československý červený kříž

ČSFR

Česká a Slovenská Federativní Republika

ČSSR

Československá socialistická republika

ERC

European Resuscitation Council, Evropská rada pro resuscitaci

et al.

a jiní

EU

Evropská unie

GSM

základní standard pro výstavbu mobilních telefonních sítí

HIV

virus lidské imunitní nedostatečnosti způsobující nemoc AIDS

HZS

Hasičský záchranný sbor

ILCOR

Mezinárodní styčný výbor pro resuscitaci

IZS

Integrovaný záchranný systém

kol.

kolektiv
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KPR

kardiopulmonální resuscitace

LUCAS™

Lund University Cardiopulmonary Assist Systém

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MUDr.

doktor lékařství

např.

například

NR

neodkladná resuscitace

obr.

obrázek

PP

první pomoc

RESCUE

anglické sloveso, v překladu zachraňovat

RVP

Rámcový vzdělávací program

s. p.

státní podnik

s.

strana

Sb.

Sbírka zákonů České republiky

SŠ

střední škola

ŠIK

Školní informační kanál

ŠVP

Školní vzdělávací program

tab.

tabulka

TANR

telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace

TAPP

telefonicky asistovaná první pomoc

tj.

to je

tzv.

tak zvaný

USA

Spojené státy americké

ZŠ

základní škola
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Přílohy
Příloha 1 - Schéma pro neodkladnou resuscitaci dospělých i dětí pro laické
zachránce – Guidelines 2010 (Franěk, Sukupová, 2011, s. 5)

Příloha 2 – TANR – Guidelines 2010, (www.zachrannasluzba.cz)

Příloha 3 – Dotazník
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
obracím se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku k získání statistických dat
pro průzkum „Znalosti pracovníků veřejných institucí v oblasti poskytování první
pomoci“. Jsem studentkou 1. ročníku navazujícího magisterského studia Pedagogické
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor Učitelství odborných předmětů
pro zdravotnické školy a získané výsledky budou přínosné pro tvorbu mé diplomové
práce.
Myšlenka tématu je zaměřena na ověření situace v oblasti poskytování první pomoci,
které se věnuje řada institucí a organizací. Od kvality laické první pomoci či poskytnutí
péče školeného zdravotníka se odvíjí i následné možnosti zdravotnické péče. Mnohdy
je výuka první pomoci kvalitní, jindy jde o bezúčelnou formalitu. První pomoc
má stejně jako schopnost psaní, čtení, počítání, ale i plavání patřit mezi samozřejmou
dovednost. Tento dotazník má právě ověřit skutečnost v této velmi důležité oblasti.
Po pečlivém přečtení otázky označte jednu, pro Vás nejvýstižnější, odpověď.
V otázkách č. 3, č. 4 a č. 14 vyberte z nabízených možností obrázek. U otázky č. 9 máte
prostor uvést více odpovědí. Dotazníkové šetření je zcela anonymní.
Za vyplnění dotazníku Vám děkuji.
Bc. Jarmila Morcinková

1. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
 Základní
 Středoškolské
 Vysokoškolské (bakalářské nebo magisterské)
2. Jaký je Váš věk?
 Do 20 let
 21 - 30 let
 31 - 40 let
 41 - 50 let
 51 let a více

3. Vyberte z nabídky mezinárodní znak AED (automatický externí defibrilátor):
 A

 C

 B

 D

4. Vyberte z nabídky mezinárodní znak lékárničky:
 A

 C

 B

 D

5. Setkali jste se na Vašem pracovišti s poskytováním laické první pomoci?
 Ne, zatím jsem se nesetkal/a
 Ano, 1 až 10krát ročně
 Ano, více než 10krát ročně
6. Očekáváte od ostatních, že mají znalosti a dovednosti v poskytování první
pomoci?
 Ne
 Ano
7. Jak byste ohodnotili své znalosti při Vašem posledním poskytování laické první
pomoci na Vašem pracovišti nebo na veřejnosti (při ošetřování oděrek, tržných
ran, cizích těles v ráně, neodkladné resuscitaci, kolapsu, zástavě krvácení,
epileptickém záchvatu apod.)?
 Zcela dostačující

 Nedostačující, potřebuji si znalosti doplnit
 Nemohu hodnotit, v této situaci jsem se zatím neocitl/a
8. Zvolte nejčastěji vyskytující se problém, se kterým jste se potýkal/a
při poskytování laické první pomoci.
 Vnitřní pocity (strach, nerozhodnost, soucit, bezradnost)
 Odpor k postiženému člověku (je od zvratků, zapáchá močí, je opilý….)
 Nedostatek zkušeností
 Nemohu hodnotit, v této situaci jsem se zatím neocitl/a
9. Kde jste byl/a vzdělán/a v oblasti první pomoci? (máte možnost označit více
odpovědí)
 V mateřské škole
 Na základní škole ve výuce
 Na střední škole ve výuce
 Na vysoké škole
 Na branném cvičení
 Na základní vojenské službě
 Na lyžařském výcviku
 V autoškole
 BESIP
 Na pracovišti
 Na kurzu realizovaném Českým červeným křížem
 Sám/a jsem si zaplatil kurz první pomoci
 Kroužek
Jiné – uveďte………………………………………………………………
10. Slyšel/a jste o službě TANR (telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace) a kdo
tuto službu poskytuje?
 Vím o této službě, ale zatím jsem ji nevyužil/a
 Nikdy jsem o tom neslyšel/a
 Již jsem tuto službu využil/a či ji využil někdo blízký

11. Chcete pomoci člověku v ohrožení života nebo čekáte, že pomoc poskytne někdo
jiný?
 Vždy pomůžu, je to moje povinnost
 Mám strach, ale pomůžu v člověku v ohrožení života
 Pokud není nikdo další nablízku, pomoc se snažím poskytnout, jinak raději
přihlížím
 Předstírám, že nic nevidím, nebo odejdu pryč a první pomoc neposkytuji
 Je mi to odporné, štítím se lidí, nesnáším pohled na krev, nerad/a se dotýkám
cizích lidí

12. Máte možnost si během Vašeho školení BOZP na pracovišti prakticky vyzkoušet
resuscitaci?
 Ano, využívám tuto možnost
 Ano, ale nevyužívám tuto možnost
 Ne

13. Jaký přínos má pro Vás školení BOZP na Vašem pracovišti z hlediska
poskytování laické první pomoci?
 Takového školení jsem se zatím nezúčastnil/a
 Školení beru jako povinnou formalitu a informace mě nezajímají
 Informace o poskytování laické první pomoci podávané na školení BOZP jsou
pro mě nedostatečné
 Školení je pro mě přínosným zdrojem informací o poskytování laické první
pomoci

14. Do které polohy uložíte člověka po úspěšné resuscitaci? (vyberte vhodnou polohu
z nabízených obrázků)

 Poloha A

 Poloha B

 Poloha C

15. Co je podle Vás důležité pro úspěšné zvládnutí neodkladné resuscitace
v terénu?
 Co nejrychleji zahájit odbornou první pomoc (RLP, RZP, letecká záchranná
služba)
 Okamžité poskytnutí kvalitní laické první pomoci
 Okamžité poskytnutí kvalitní laické první pomoci a následné odborné první
pomoci (RLP, RZP, letecká záchranná služba)
16. Kdo může manipulovat s AED (automatickým externím defibrilátorem)?
 Lékař, zdravotník
 Kdokoliv
 Jen proškolená osoba s vydaným osvědčením
17. Podle nejnovějších doporučení pro resuscitaci (tzv. Guidelines 2010) u laiků:
 Není nutno provádět umělé dýchání (nejdůležitější je masáž srdce, která
rozvede zbylý kyslík v krvi do mozku)
 Vždy je nutno provádět umělé dýchání (priorita je kyslík do plic)
 Nevím
18. Jako první úkony při provádění první pomoci děláme:
 Záklon hlavy, měření tepu
 Neměříme tepovou frekvenci, ale zjistíme, zda dýchá, vyčistíme dutinu ústní
a zahájíme neodkladnou masáž srdce
 Provedeme úvodních 10 vdechů a navážeme masáží srdce frekvencí 140
za minutu
19. Jaké sankce jsou za neposkytnutí laické první pomoci?
 Žádné, pouze zdravotníci mají sankce dané Trestním zákoníkem ČR
 Odnětí svobody se sazbou až 2 roky (až 3 roky nebo zákaz činnosti, pokud osoba
má při svém zaměstnání povinnost první pomoc poskytnout, až 5 let či zákaz
činnosti, pokud jsem měl/a první pomoc poskytnout jako řidič)
 Alternativní trest až 500h obecně prospěšných prací (nemocnice, léčebna
dlouhodobě nemocných, domovy pro seniory apod.)

20. Místo nepřímé srdeční masáže u dospělých pacientů je:
 Nalevo od hrudní kosti na oblast srdce
 Střed hrudní kosti
 2 prsty nad mečovitým výběžkem hrudní kosti
21. Jak uvolníme zapadlý jazyk?
 Jazyk rukou vytáhneme a zavíracím špendlíkem připevníme k oděvu
 Rukou se snažíme vytáhnout jazyk, zásadně nešpendlíme
 Záklonem hlavy
22. Víte, kde je v místě Vašeho pracoviště dostupná lékárnička a kdo je zodpovědný
za obsah a expiraci prostředků v této lékárničce?
 Vím, kde se lékárnička nachází, ale nevím, kdo je za ní zodpovědný/á
 Vím, kde se lékárnička nachází i kdo je za ní zodpovědný/á
 Nevím, kde se lékárnička nachází a kdo je za ní zodpovědný/á

Děkuji Vám za čas, který jste věnovali vyplněním tohoto dotazníku.
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