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POŠKODBE 
GLAVE IN 
MOŽGANOV

NAJPOGOSTEJŠI VZROKI:
o prometne nesreče (50 %)

o padci (21 %)

o napadi (12 %)

o športne poškodbe (10 %)

Kakovost življenja preživelih je zelo raznovrstna, najbolj pa je 
odvisna od našega ravnanja v prvih  minutah po poškodbi.



ZNAKI HUDE POŠKODBE GLAVE
Sprememba zavesti.

Nezavestnega – pretipajmo po lasišču.

- udarnine (oteklina podkožja, črnica, podkožna krvavitev)

- odrgnine

- rane

- deformacija kosti:
◦ Odprti zlomi

◦ Zaprti zlomi

◦ Zlom lobanjskega svoda

◦ Zlom lobanjskega dna (očalni, rakunji hematon; iztekanje krvi in/ali možganske tekočine – likvorja iz 
sluhovoda ali nosnic, izguba voha, motnje vida)



ZNAKI MOŽGANSKE POŠKODBE
Sprememba zavesti (zaspanost, razdražljivost, zmedenost).

Znotrajlobanjska krvavitev in oteklina možganov  zvišan znotrajlobanjski tlak.

Znotrajlobanjski tlak: močan glavobol, siljenje na bruhanje, bruhanje.



PRVA POMOČ ob poškodbi glave in možganov
Pokličemo 112.

Nezavestnega zavarujemo pred dušenjem zaradi uhajanja jezika in vdiha izbruhane vsebine (položaj za 
nezavestnega).

Poškodovanca preverjamo do prihoda reševalcev.

Pri zavestnemu zberemo podatke:
◦ Kdaj in kako je izgubil zavest?
◦ Koliko časa je trajala nezavest?
◦ Kakšno je bilo bolnikovo stanje pred nezavestjo, je imel krče, je bruhal?

Rano pokrijemo s sterilno gazo in pritiskamo na krvavečo arterijo. 
Če kost ni zdrobljena lahko namestimo tudi kompresijski povoj.

Če je kost zdrobljena, skozi rano silijo možgani, ali se vidijo drobci kosti,
rano samo prekrijemo z gazo in mehko povijemo.

Iz ran ničesar ne izdiramo.



POŠKODBE 
OBRAZA

Krvavitve pri ranah na obrazu

Zapora dihalne poti

Zlomi obraznih kosti

Zlom ličnice

Zlom spodnje čeljustnice

Zlom zgornje čeljustnice

Poškodbe zob



PRVA POMOČ ob poškodbah obraza
KRVAVITEV PRI RANAH NA OBRAZU

◦ Zunanjo krvavitev ustavimo s sterilno gazo in povijemo; pri hujši izvajamo neposredni pritisk.
◦ Pri notranji krvavitvi:

◦ NEZAVESTEN POŠKODOVANEC: POLOŽAJ ZA NEZAVESTNEGA (da kri odteka navzven)

◦ ZAVESTEN POŠKODOVANEC: sam pritiska tampon

KRVAVITEV IZ NOSU
◦ Pritisk na hrustančni del nosu (10 minut) ob naprej nagnjeni glavi.
◦ Mrzel obkladek na zatilje.

ZAPORA DIHALNIH POTI
◦ Dihalno pot sprostimo tako, da odstranimo tujke, stabilni bočni položaj.

ZLOM SPODNJE ČELJUSTNICE (mesto zloma je boleče, oteklo, podpluto)
◦ Zagotovimo dihalno pot.
◦ Imobilizacija (Frača).
◦ Hlajenje.



PRVA POMOČ ob poškodbah obraza
POŠKODBE ZOB (Izbitje ali zlom zoba)

◦ Izbit zob čim prej vsadimo v njegovo ležišče. Če je umazan ga speremo s tekočo vodo.

◦ Če izbit zob ni mogoče vsaditi (nesodelovanje poškodovanca, poškodba zobnice …), zob speremo in ga 
shranimo v fiziološko raztopino, mleko ali vodo, izjemoma v slino poškodovanca. 

◦ Zob primemo z gazo.



POŠKODBE OČI



PRVA POMOČ ob poškodbah oči
POŠKODBE S KISLINAMI ALI LUGOM (KEMIČNE POŠKODBE OČESA)

◦ Takojšnje vsaj 5-minutno spiranje očesa/oči z vodo

ODSTRANJEVANJE STRUPA IZ OČI
◦ 10 minutno izpiranje

◦ S palcem in kazalcem razpremo očesni veki.

◦ Za izpiranje uporabimo curek iz pipe ali vodo iz plastenke.

◦ Blag curek usmerimo (curek ne sme teči naravnost na zrklo):
◦ V notranji kot očesne reže.

◦ Na koren nosu, če sta prizadeti obe očesi.

◦ Voda mora teči od notranje stran navzven.

◦ V oko ne smemo dajati očesnih kapljic.

POŠKODBE OČESA, OČESNE VOTLINE, ZRKLA
◦ Oko pokrijemo s sterilnim zložencem.



POŠKODBE 
HRBTENICE IN 
HRBTENJAČE

VZROKI:
◦ Padec z višine

◦ Prometne nesreče

◦ Športne dejavnosti

Na poškodbe hrbtenice in hrbtenjače moramo pomisliti
◦ pri padcih na hrbet, glavo, zadnjico in noge;

◦ vedno kadar imamo opravka z nezavestnim poškodovancem;

◦ vedno ko imamo potnike v vozilu, sploh neprivezane.

VRSTE:
◦ Zvin

◦ Izpah – premik vretenca

◦ Zlom vretenc

◦ Poškodba hrbtenjače



ZNAKI poškodbe hrbtenice in hrbtenjače
KAKO PREPOZNAMO POŠKODBE HRBTENICE IN HRBTENJAČE

◦ Okoliščine

◦ Bolečina, podplutba, oteklina na mestu udarca

◦ Zmanjšana gibljivost

◦ Nevrološki izpadi (občutljivost, ohromelost rok, trupa …)



PRVA POMOČ 
ob poškodbi hrbtenice in hrbtenjače

Vedno pokličemo 112 in počakamo transport.
Imobilizacija in ustrezen transport.

VRATNA OPORNICA ZAJEMALNA NOSILA



PREVENTIVA
Izogibanje izjemno nevarnim dejavnostim:

◦ Skoki na glavo v plitvo vodo

◦ Nezaščiteno delo na višini, skoki z višine

◦ Neuporaba varnostnih pasov v avtomobilih

◦ Način dvigovanja in prenašanja bremen

◦ Spusti po zasneženih klančinah



POŠKODBE 
TREBUHA

So pogoste, njihovo število še narašča.

Smrtnost poškodovancev pri nekaterih poškodbah trebušnih 
organov je tudi do 100-odstotna.

ZATO je potrebno posumiti in prepoznati poškodbo trebuha 
zgodaj.

Nastanejo zaradi:
◦ Neposrednega delovanja tope sile na trebuh.

◦ Posrednega delovanja sile pri naglem zaustavljanju telesa 
(negativen pospešek).



ZNAKI in PRVA POMOČ 
ob poškodbah trebuha
KAKO PREPOZNAMO POŠKODBE TREBUHA:

◦ ko je trebuh uleknjen;

◦ v celoti trd zaradi napetosti mišic,

◦ na otip močno boleč.

PRVA POMOČ
◦ Klic številke 112.

◦ Mirovanje poškodovanca.

◦ Popolna prepoved uživanja jedi in pijač.

◦ Pravilen položaj (leži na hrbtu s pokrčenimi koleni in kolki, glava podložena).

◦ Odprte poškodbe- pokrijemo z gazo i rahlo povijemo.

◦ Poškodovanca pokrijemo z odejo. 



POŠKODBE 
PRSNEGA KOŠA

V prsnem košu ležita življenjsko pomembna organa: 
◦ pljuča in

◦ Srce.



ZNAKI in PRVA POMOČ 
pri poškodbah prsnega koša
ZNAKI

Na poškodbe prsnega koša pomislimo ob JASNEM načinu poškodovanja (udarec v predel prsnega 
koša, vbodne rane, prometne nesreče) in pri ZNAKIH, ki jih opazimo pri poškodovancu:

◦ pomodrelost,

◦ nemir, prestrašenost

◦ glasno, naporno dihanje

◦ pospešeno dihanje

◦ pospešen utrip srca

◦ prizadeta stran je izbočena

◦ prizadeta stran se ne giba pri dihanju

PRVA POMOČ
◦ Pokličemo 112.

◦ Umirimo bolnika.

◦ Namestimo ga v POLSEDEČ položaj.
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