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Název školy  
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, 

Hradec Králové, Komenského 234 

Název vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra 

Kód oboru vzdělání 53-41-N/1. 

Forma vzdělávání Denní 

Název a kód modulu První pomoc a medicína katastrof  PPK 

Název modulu anglicky First Aid and Disaster Medicine 

Obsah modulu 

První pomoc – definice, dělení první pomoci. Význam a zajištění poskytování první pomoci, pracovněprávní 

problematika 

Orientace na místě zásahu, vyšetření postižených, přivolání RZS 

První pomoc při jednotlivých druzích krvácení, krvácení z přirozených tělních otvorů a dutin  

Zajištění průchodnosti dýchacích cest – bez pomůcek, s pomůckami; cizí tělesa 

Neodkladná resuscitace včetně využití AED 

Akutní stavy ohrožující dýchání - první pomoc při dušení, tonutí, oběšení, otrava oxidem uhelnatým, 

astmatický záchvat 

Akutní poruchy oběhového systému, šok, mdloba, srdeční zástava 

Bezvědomí, křeče 

První pomoc při šokových stavech 

Závažná poranění lebky, mozku, páteře a míchy, krku a hrudníku 

Poranění břicha a retroperitonea, poranění pánve, poranění kostí a kloubů 

Termická poranění, ošetřování různých druhů ran 

První pomoc při intoxikacích 

Akutní stavy u onemocnění diabetes mellitus 

Akutní alergické reakce 

Poranění oka 

Nejčastější závažné akutní stavy v těhotenství, u dětí 

Závažné akutní psychické poruchy 

Hromadné neštěstí, katastrofy, radiační ochrana 
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