
Děti a první pomoc 
 
Co to je vůbec první pomoc? První pomoc je definována jako soubor jednoduchých 

úkonů a opatření, která při náhlém ohrožení nebo postižení zdraví člověka omezují rozsah 
a důsledky tohoto ohrožení či postižení. Máte pocit, že to zvládne jedině záchranář nebo 
zdravotník? Naopak, potřeba je také laická první pomoc, kterou by měl zvládnout každý 
z nás. Základem je nepanikařit a vzpomenout si na pravidla, která jsme v životě už určitě 
slyšeli. 

Jednoduché základy bychom také měli naučit své děti. Samozřejmě připomeneme, že 
pokud je to možné, mají vždy zavolat dospělého, a při vážných událostech sanitku. Některé 
jednoduché úkony by však mohly zvládnou samy.  

Začneme obyčejnou odřeninou, škrábnutím nebo malým pořezáním. Děti by měly vědět, 
že je nutné ranku vymýt a vydezinfikovat, aby se do rány nedostala nějaká infekce. Překrytí 
rány není vždy nutné. Ránu kryjeme, aby se do ní nedostaly nečistoty, ale také proto, 
abychom se neušpinili od krve. U dětí také platí, že sebemenší ranka překrytá náplastí, nejlépe 
ozdobnou, méně bolí☺. 

Důležité je umět rychle zareagovat u popáleniny či opařeniny. První pomoc je prostá, 
popálené místo strčíme pod studenou vodu a chladíme ho. Nic dalšího na něj nedáváme 
(!žádná vajíčka, mouku atd.!). Pokud je rána větší, necháme si ji ošetřit u doktora, který ji 
překryje materiálem, jenž se nám na ránu nepřilepí. 

Děti se také mohou setkat s bodnutím od vosy, včely, sršně. U normálního bodnutí stačí 
místo zchladit studenou vodou a potřít Fenistilem. Problém může nastat, když někdo dostane 
žihadlo v oblasti krku, do jazyka nebo kolem úst. Pokud je jedinec alergický, může dojít 
k otoku a dušení. Děti by vždy měly zavolat dospělého. Do poskytnutí odborné pomoci je 
vhodné místo chladit, aby neotékalo. Můžeme ho potírat ledem, popíjet ledovou vodu nebo 
led přímo nechat rozpouštět v ústech.  

Další situace, při které je potřeba zasáhnout ihned, je vdechnutí cizího tělesa. U malých 
dětí bychom na toto nebezpečí měli myslet neustále a odstranit z jejich dosahu všechny 
drobné předměty. Jenže i větším dětem nebo dospělým se může stát, že nechtíc vdechnou 
drobek nebo špatně rozžvýkané sousto. V tuto chvíli není čas na rozmýšlení, musíme se snažit 
pomocí úderů mezi lopatky sousto odstranit. Používáme otevřenou dlaň a používáme 
přiměřenou sílu, aby údery měly efekt. 

Nepodceňujme děti, kolikrát jsou to právě ony, kdo si zachová chladnou hlavu 
a zareaguje správně.  

 
Jak volat záchranku? 
V dnešním článku si to zopakujeme všichni. Tak předně, voláme číslo 155. Existuje také číslo 
112, které můžeme použít, když si na 155 nemůžeme vzpomenout, dále v případě, když 
potřebujeme všechny složky záchranného systému (záchranku, hasiče i policii), a také ho 
můžeme použít v zahraničí. Tísňové volání je zdarma, takže můžeme volat, i když nemáme 
kredit. 
Když se ozve dispečer/ka, představíme se, řekneme, co se stalo a kde se to stalo. 
Nepanikaříme, pokud nevíme, co všechno říci, vůbec to nevadí, dispečer/ka se na vše zeptá, 
jenom nesmíme položit telefon dříve. 
Schválně zkontrolujte, jestli to všechno vaše dítě ví. Vymyslete nějakou situaci a zkuste si to 
prakticky zahrát, třeba to opakování bude přínosné i pro vás. 
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