
 

ŘEŠENÍ 

PRACOVNÍ LIST: Pokousání zvířaty 

 
MODELOVÁ SITUACE 

Prarodiče vzali šestiletého vnuka do lesa na houby. Chlapec měl oblečené kraťasy a tričko s krátkým 
rukávem. Večer po koupání mu maminka našla v podpaždí přisáté klíště. 

 
1. ÚKOL 
Byl chlapec vhodně oblečen do lesa? Společná diskuze. 
Nebyl, vhodným oblečením by byly dlouhé kalhoty a triko s dlouhým rukávem. Případně také použít 
repelent proti hmyzu. 

 
2. ÚKOL 
Najděte chyby v textu, který se týká odstranění klíštěte z chlapcova podpaždí. 
Až se ráno rozhodne maminka klíště odstranit, použije pinzetu či háček. Ránu nejprve vydesinfikuje. Uchopí 
klíště do pinzety a vytrhne je. Ránu opět vydesinfikuje. Další sledování ošetřeného místa není nutné. 
Klíště je nutné odstranit, co nejdříve. Místo po ošetření je nutné dále sledovat. 

 
3. ÚKOL 
(Kubíková et al., 2011) 
Proč při teplotách, zarudnutí rány, bolestech kloubů, hlavy je nutné ihned navštívit lékaře? 
Riziko nákazy infekčních chorob, které jsou obsaženy v trávícím ústrojí klíštěte (Lymská borelióza, 
encefalitida). 

 
4. ÚKOL 
(Kubíková et al., 2011) 
Zaškrtněte správné odpovědi při poskytování první pomoci po uštknutí hadem. 

• postiženou oblast zafixovat 
• zaškrtit končetinu páskem nebo šátkem 
• volat ZZS a sledovat životní funkce  
• ránu je nutno chladit 
• vysát jed z ranky ústy 
• sundat z postižené končetiny prsteny, náramky a hodinky 
• rozříznout ranku, aby mohl jed volně vytékat, popř. jed vymačkat 
• ránu vydezinfikovat nebo vymýt 
• omezit pohyb postiženého a dopravit jej k odbornému ošetření 

 
5. ÚKOL 
(Kubíková et al., 2011) 
Vypište rizika, která jsou u pokousání zvířaty. 
Riziko infekce (např. vzteklina, tetanus) neočkovaných, neznámých zvířat (nejen pes, ale také např. srna, 
kůň, veverka). 



6. ÚKOL  
Odpovězte na otázky, které se týkají pokousání zvířaty: 

a) Proč je nutné zjistit majitele psa, který někoho pokousal? očkování 
b) Jak ošetříte ránu při pokousání psem? Při pokousání cizím psem je nutné ránu vymýt, 

vydesinfikovat a sterilně zakrýt. Dále zastavit krvácení. Případně volat ZZS. 
c) Budete agresivní zvíře chytat? ne 
d) Jaký typ šoku může způsobit uštknutí jedovatým hadem? anafylaktický 


