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Základní škola a Mateřská škola Hodice, příspěvková organizace 

Hodice 86, 589 01 Třešť       567 224 739   škola@hodice.cz 

 

Minimální preventivní program 

Příloha č. 2 

První pomoc při otravě návykovými látkami a alkoholem 
 

1. Jak jednat s lidmi, kteří jsou pod vlivem alkoholu nebo drog 
Návykové látky, zejména pervitin a halucinogeny (tripy), zvyšují riziko agresivního jednání. 

Je třeba zachovávat následující pravidla: 

 

 logické argumenty a slovní obsah nemívají u intoxikovaných valný význam, při otravě 

návykovými látkami a alkoholem nelze příliš spoléhat na komunikaci s poškozeným, 

 intoxikovaní zejména drogami často prudce reagují na neverbální komunikaci; je vhodné 

pokud možno vyhnout se prudkým pohybům, mluvit klidně, tišeji, pomaleji a v hlubší 

hlasové poloze, 

 odklad přivolání lékařské pomoci může člověka vážně ohrozit na zdraví nebo životě; 

důvodem k okamžitému odbornému zákroku je i pouhé podezření z otravy. 

2. První pomoc při otravě návykovými látkami 

Zajistěte dostatek čerstvého vzduchu, nepodávejte alkohol, černou kávu ani mléko.  

Maximální dostatek čerstvého vzduchu je třeba zajistit zejména, když k otravě došlo 

vdechováním škodlivých látek.  

Pokud možno je třeba opatřit informace o látce (nebo látku), která byla požita.  

Informace (látku) předejte přivolanému lékaři. Usnadní to další léčbu, u řady látek jsou známy 

účinné protijedy.  

 

Než přijde lékař 
 

Důležité je odlišit, jakou cestou došlo k intoxikaci a odlišit,  

zda je intoxikovaný při vědomí nebo v bezvědomí. 

A. Při vědomí – k otravě došlo ústy 

 podat větší množství vody (případně s živočišným uhlím, je-li po ruce) 

 vyvolat stlačením kořene jazyka zvracení 

 zabránit prochladnutí 

 zajistit nepřetržitý dohled 

 ošetřit případná zranění 

 opatřit pokud možno informace o látce, která byla požita a předat ji přivolanému lékaři 

 

B. Při vědomí – k otravě došlo nitrožilní cestou nebo vdechnutím 

 zajistit maximálně možný dostatek čerstvého vzduchu 

 zabránit prochladnutí 

 zajistit nepřetržitý dohled 

 ošetřit případná zranění 

 opatřit informace o látce, která byla požita a předat ji přivolanému lékaři 

 

Zvracení nemá smysl vyvolávat, látka neprošla zažívacím ústrojím. 
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C. Při bezvědomí 

 

Nikdy nepodávat nic ústy!  
 

Nesnažit se vyvolávat zvracení! 
 

 položit postiženého do stabilizované polohy na bok, aby nezapadl jazyk 

 sledovat dýchání – při zástavě dechu uvolnit dýchací cesty (záklonem hlavy a 

odstraněním zvratků nebo cizího tělesa tím, že sáhnete do úst a vyčistíte je) a zahájit 

dýchání z úst do úst  

 zabránit prochladnutí 

 zajistit nepřetržitý dohled 

 ošetřit případná zranění 

 opatřit informace o látce, která byla požita a předat ji přivolanému lékaři 

 

 

 

3. Specifika otrav u různých návykových látek 

Alkohol 

U těžších otrav je nebezpečí vdechnutí zvratků nebo zástavy dechového centra.  

Nepodceňujte těžší opilost a volejte lékaře. 

Marihuana a hašiš 

Časté jsou úzkostné stavy. Je třeba zajistit dohled, aby osoba pod vlivem drogy neublížila 

sobě nebo druhému.  

Lékařskou pomoc je třeba zajistit zejména proto, že po odeznění účinků drogy přetrvávají 

duševní problémy. 

 

Halucinogeny ( tripy) 
Je vhodné zajistit nepřetržitý dohled více osobami, pod vlivem drogy mohou postižení jednat 

velmi agresivně, nesmyslně a nebezpečně.  

Poměrně časté jsou úzkostné stavy a pocity pronásledování (pozor na pády z oken).  

Lékařská pomoc je naléhavě nutná. 

Pervitin 

I zde je vhodné zajistit dohled více osobami, protože i zde je riziko nesmyslného a 

nebezpečného jednání.  

Úzkostné stavy, pocity pronásledování, někdy i halucinace. 

 

Opioidy (heroin) 
Předávkování je poměrně časté, dostavuje se tlumivý účinek na dýchání.  

Časté je bezvědomí a zástava dechu. Účinky se někdy podobají těžké opilosti. 

 

Těkavé látky (ředidla, rozpouštědla, lepidla) 

Intoxikovaný je masivně cítit těmito látkami, při silné otravě může rychle dojít k zástavě 

dechu a bezvědomí. 
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4. Příznaky užívání drog 

 

 Výkyvy nálad 

 Vznětlivé a agresivní chování 

 Únava 

 Úpadek vzhledu a zanedbávání zevnějšku, špinavé oblečení 

 Začervenání kolem nosu 

 Zúžení nebo rozšíření zornic 

 Lhaní, tajnosti 

 Ztráta chuti, hubnutí 

 Utrácení hodně peněz 

 Ztrácení věcí z domu, krádeže peněz doma i ve škole 

 Ztráta zájmu o zájmy, sport 

 Změna kamarádů, ztráta původních kamarádů 

 Samotářství 

 Zvýšený zájem o drogové symboly (na tričkách, hudba subkultury apod.) 

 Zhoršení školního prospěchu 

 Pozdní časté příchody domů, časté přespávání u neznámých kamarádů 

 

                                                   
 

                


