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Úvod
Úrazy elektrickým prúdom nie sú časté, 

ale všeobecne sú považované za urgentnú si-
tuáciu. Sú spojené s rôznymi prejavmi na ľud-
skom tele, ktoré sa navzájom líšia a jediným 
spoločným menovateľom je ich pôvod v elek-
trickom prúde.

Na Slovensku sa ročne vyskytne niekoľko 
desiatok úrazov elektrickým prúdom a zopár 
úrazov spôsobených bleskom v závislosti od 
sezóny. Tragický na nich je predovšetkým 
výskyt prevažne u detí a mladých ľudí, a pri 
prežití, vo väčšine prípadov aj trvalé následky. 
Ženy sú citlivejšie na prúd nízkeho napätia, ale 
menej sa vyskytujú medzi mŕtvymi obeťami, 
zrejme na podklade nižšej expozície. Obete 
sa najčastejšie vyskytujú u mužov medzi 20. 
a 40. rokom. 

Patofyziológia a mechanizmus 
úrazu

Abnormálne prúdenie elektrónov ľudským 
telom spôsobí poranenie alebo smrť násled-
kom depolarizácie svalov a nervov, vyvola-
ním patologických elektrických rytmov v srdci 
a mozgu a vznikom „elektrických“ popálenín 
tvorbou tepla a deštrukciou bunkových mem-
brán.

Prúd prenikajúci mozgom spôsobí bezve-
domie depolarizáciou mozgových neurónov. 
Najčastejšie to pozorujeme pri blesku alebo 
pri aplikácii jednosmerného prúdu (napr. hlava 
v okruhu defibrilátora). Nepravidelne môžeme 
pozorovať bezvedomie pri prechode prúdu 
s nízkym alebo vysokým napätím hlavou.

Striedavý prúd môže vyvolať komorovú 
fibriláciu, ak prechádza hrudníkom, z dolnej 
do hornej končatiny a naopak, alebo z hlavy 
do ramena a podobne.

Prechod elektrického prúdu človekom 
počas dlhšieho obdobia vyvolá ischemické 
poškodenie mozgu, pretože ovplyvní dýchacie 
pohyby.

Každý prechod prúdu telom človeka môže 
podnietiť myonekrózu, myoglobinémiu a my-
oglobinúriu a nimi vyvolané komplikácie (ob-
ličkové zlyhanie).

Úrazy elektrickým prúdom vznikajú, ak sa 
osoba stane súčasťou elektrického okruhu, je 
zasiahnutá teplom alebo iskrením v blízkosti 
elektrického oblúka. Rozdeľujeme ich na úrazy 
bleskom, vysokým a nízkym napätím strieda-
vého prúdu a jednosmerným prúdom.

Blesk
Úraz bleskom vzniká, ak je pacient sú-

časťou, alebo blízko miesta úderu blesku. 
Obyčajne je pacient najvyšším objektom 
v okolí, alebo je v blízkosti iného vysokého 
objektu (budova, strom). Blesk sprevádza búr-
ka, ale zriedkavo môže byť obloha nad hlavou 
postihnutého byť jasná. Výskyt vo svete je 
asi 1 000 úmrtí bleskom na 5 000 zasiahnutí, 
v horách sa vyskytne 1 smrť bleskom na 2 mil. 
návštevníkov. Pri dlhodobom zastavení krvné-
ho obehu a dýchania sa zvyšuje riziko trvalého 
poškodenia mozgu. Vyskytujú sa poruchy ryt-
mu, subarachnoideálne hemoragie a porane-
nia chrbtice a miechy.

Striedavý prúd vysokého napätia 
(od 300 V do 38 000 V)

Pacientom po napojení na okruh vysokého 
napätia sa nezastaví krvný obeh, ale vzniknú 
ťažké popále niny. Ďalšie riziko vyplýva z akút-
nych a chronických problémov spojených 
s upchávaním obličiek produktmi pri rozpade 
svalov. Elektrické popáleniny z vysokého na-
pätia sú omnoho rozsiahlejšie, ako sa javí pri 
prvých vyšetreniach bezprostredne po úraze.

Najčastejšie úrazy vznikajú pri dotyku vo-
divého objektu s vedením vysokého napätia. 
Väčšina elektrickej energie je distribuovaná 
alumíniovými alebo medenými vodičmi izo-
lovanými vzduchom. Ak je niekoľko desiatok 
centimetrov veľká izolačná vzdialenosť naru-

šená iným vodičom (napr. hliníková žrď, anté-
na, stožiar lode, vykladač žeriavu) a človek je 
uzemnený v čase spojenia dvoch vodičov, pri-
chádza k úrazu elektrickým prúdom. Potrebná 
izolačná vzdialenosť sa zvyšuje vlhkosťou 
vzduchu až na 1,5 m. Zriedkavo vzniká úraz 
priamym dotykom.

Striedavý prúd nízkeho napätia 
(od 50 V do 300 V)

Vyskytujú sa dva druhy: dojčatá po zahryz-
nutí do elektrického prívodu s poranením tvá-
re, úst a jazyka a detí, alebo dospelí po dotyku 
s vodičom, alebo spotrebičom pod napätím.

Druhý typ sa stáva stále zriedkavejší po-
užívaním spotrebičov chránených uzemne-
ním (nulovaním) v kuchyni, kúpeľni, v dielni 
a záhrade. Prúd sa preruší pri skrate väčšom 
ako 0,005 ampéra (0,3 wattu pri 240 voltoch). 
Situácie bez zastavenia srdca sú častejšie 
u detí po dotyku poškodeného kábla. Ak po 
zastavení srdca bola kardiopulmonálna resus-
citácia (KPR) vykonávaná efektívne, je možné 
kompletné zotavenie. Pri dlhšej dobe bez per-
fúzie mozgu môžeme očakávať vývoj vigilnej 
kómy. Napätie vyvoláva aj kontraktúry svalstva 
s možnosťou zlomenín a luxácií.

Jednosmerný prúd (vysoké napätie)
K týmto úrazom dochádza u mladých je-

dincov pri nechcenom dotyku s vedením napä-
tia nad železničnou (trolejbusovou, električko-
vou) traťou  pri súčasnom uzemnení. Vyvolaný 
elektrický okruh spôsobí zuhoľnatenie svalov 
a elektrické popáleniny.

Klinický obraz

Anamnéza
Príznaky môžu byť jednoznačne viditeľ-

né, ale aj extrémne skryté, jednotlivé prípady 
úrazu elektrickým prúdom sú špecifické množ-
stvom možností a odlišností.
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• Blesk: pacienti sú po zásahu bleskom 
so sprievodným zábleskom a hromovým 
zvukom. Bezprostredne po nehode sú 
väčšinou v bezvedomí, alebo sú resusci-
tovaní a anamnézu treba zistiť od svedkov 
príhody.

• Striedavý prúd nízkeho napätia: bežne 
prístupné v domácnostiach a priemysle. 
Úrazy môžu byť bez zastavenia krvné-
ho obehu, ale aj so zastavením krvného 
obehu. Anamnéza od svedkov je väč-
šinou jednoznačná. Ak je úraz spojený 
s bezvedomím, zisťujeme anamnézu od 
záchranárov, spolupracovníkov, priateľov, 
rodinných príslušníkov. Pri zastavení obe-
hu vzniká retrográdna amnézia a zistenie 
anamnézy od postihnutého je bezcenné.

• Striedavý prúd vysokého napätia: úrazy 
sú dosť charakteristické, takže anamnéza 
je menej dôležitá ako pri úrazoch s nízkym 
napätím. Existujú dve možnosti: 
• kontakt s vysokým napätím bez straty 

vedomia a zastavenia krvného obehu: 
charakteristické pre úrazy vysokým 
napätím. Pokiaľ nie je v elektrickom 
okruhu vysoký odpor, napätie viac 
ako 600 V nespôsobuje zastavenie 
obehu. Anamnéza od pacienta ob-
jasní mechanizmus úrazu. Technické 
údaje o prúde získame od elektráren-
skej spoločnosti.

• kontakt s vysokým napätím so za-
stavením obehu a so stratou vedomia: 
je to nezvyčajný priebeh úrazu elek-
trickým prúdom. Ak elektrický okruh 
prešiel hlavou, vyvolá stratu vedomia 
a retrográdnu amnéziu. 

• Jednosmerný prúd: úrazy vznikajú prak-
ticky len pri vedeniach pre elektrické vlaky. 
Riziko sa týka hlavne mladých chlapcov. 
Anamnéza vyplynie z miesta vzniku úrazu.

Fyzikálne vyšetrenie
Musí obsahovať podrobnú dokumentáciu 

poranení. Podľa druhu elektrického prúdu sa 
vyskytujú drobné rozdiely.

Vysoké napätie: charakteristické sú po-
páleniny. Môžu byť spôsobené bez kontaktu 
s elektrickým oblúkom alebo iskrením a nelí-
šia sa od tepelných popálenín. Ak ich spôsobil 
prechod prúdu telom, charakterizuje ich suchý 
pergamenový stred so zápalovým lemom. 
Stred môže byť od 1 mm do niekoľko cm. 
Rozpoznanie týchto poranení je rozhodujúce 
pre zhodnotenie rozsiahlych vnútorných pora-
není. Kontaktné popáleniny majú odtlačok po 
kontakte a sú menšie než tepelné popáleniny. 
Rozlíšime ich v oblasti kože s vlasmi – kontakt-
né popáleniny nespália vlasy.

Dôležité je, že popálenie od iskier nespô-
sobuje kontaktné popáleniny a popáleniny 

po prechode elektrického prúdu telom spôso-
bujú vnútorné poranenia.

Nízke napätie: nemá dostatočnú energiu 
na okamžité vyvolanie tepelných popálenín 
(vznikajú len pri niekoľko sekúnd trvajúcom 
prechode prúdu telom). Väčšinou vznikne len 
erytém.

Blesk: existuje obrovská variabilita nále-
zov u obetí zasiahnutých bleskom. Popáleniny 
väčšinou nie sú významné, ale treba ich zdo-
kumentovať. Typické je skrútenie vlasov bez 
popálenín, popáleniny skróta a penisu, per-
forácia bubienka s krvácaním do stredného 
ucha. 

Liečba

Prvá pomoc – organizácia 
prednemocničnej starostlivosti

Zvláštnosti poskytovania prvej pomoci 
pri úrazoch elektrickým prúdom spočívajú 
v rôznorodosti poranení. Pri styku s elektric-
kým prúdom môže vzniknúť jeden, alebo viac 
z nasledovných stavov: poruchy až zastave-
nie dýchania, arytmie až asystolia, bezvedo-
mie, popáleniny, zlomeniny, rany a ich rôzne 
kombinácie. Podobne ako pri autonehodách 
nemôžeme povedať, že je pre ne typické len 
pohmoždenie hrudníka nárazom na volant, ani 
pri úrazoch elektrickým prúdom nemôžeme 
povedať, aký druh poranenia je typický a je-
dinečný.

1. Prvou aktivitou je oddeliť postihnutého 
od okruhu elektrického prúdu. 

A) Situácie vo vonkajšom priestore: pri 
elektrickom vedení spadnutom na zem treba 
pred poskytnutím prvej pomoci vypnúť elek-
trický prúd. Prerušenie prúdu alebo elektrické-
ho vodiča ponechajte špecializovanej službe 
aj za cenu oddialenia zdravotníckej pomoci. 
Zabráňte prístupu osôb do nebezpečnej zóny. 
Pri napätí nad 1 000 V je možné „preskočenie“ 
prúdu až 18 metrov!

B) Situácie v uzavretom priestore: pri 
podozrení na kontakt s elektrickým prúdom 
ho vypnite vypínačom, ističom, hlavným vypí-
načom (bytovým, domovým), alebo vytiahnite 
zástrčku prístroja, ak je nepoškodená. 

Používanie improvizovaných izolačných 
pomôcok ako drevená rúčka, gumenné ruka-
vice, státie na suchých novinách, pneumatike 
a podobne, je len núdzové a nie celkom spo-
ľahlivé.

2. Nasleduje oživenie činnosti srdca a pľúc 
(kardiopulmonálna resuscitácia) u pacientov 
so zastavením krvného obehu. Myslite na to, 
že u mladých nebývajú prítomné komplikujúce 
ochorenia a preto aj dlhodobá resuscitácia bý-
va úspešná. 

3. Pacienti v bezvedomí bez zastavenia 
obehu vyžadujú sledovanie dýchania a prí-
padne podporné dýchanie. 

4. Pacienti s popáleninami nad úrovňou 
krku potrebujú inhaláciu kyslíka pre vysokú 
pravdepodobnosť poškodenia dýchacích ciest 
a pľúc.

5. Druhotné poranenia pádmi (zlomeniny, 
pohmoždenia) na podklade vôľou neovládateľ-
ných kŕčov svalstva vyžadujú liečbu ako iden-
tické poranenie vyvolané inou príčinou.

Zdravotnícka pomoc
Na liečbu úrazov elektrickým prúdom nie 

sú žiadne špeciálne lieky. Pacienti s elektric-
kými popáleninami vyžadujú okamžitú stabi-
lizáciu a neodkladný prevoz do najbližšieho 
popáleninového centra. Ak nie je dostupné 
do 45 minút, starostlivosť o pacienta by mal 
koordinovať chirurg so skúsenosťami s týmto 
druhom poranení.
• Všetci pacienti s popáleninami bez ab-

normalít CNS musia byť hydratovaní. Je 
potrebné podávanie fyziologických teku-
tín, ako napr. 0,9 % NaCl alebo Ringerov 
roztok, rýchlosťou 10–30 ml/kg/hod. podľa 
rozsahu popálenín už v počiatočnej fáze 
obehovej resuscitácie.

• Pacienti s popáleninami svalov a predpo-
kladanou myoglobinémiou potrebujú na-
viac manitol alebo furosemid na zvýšenie 
diurézy toxického myoglobínu. Zabránime 
akútnej tubulárnej nekróze a sekundárne-
mu renálnemu zlyhaniu kvôli myoglobinú-
rii.

• Pacient zasiahnutý bleskom musí byť lie-
čený podľa symptómov z CNS. Ak je pri 
vedomí po prevoze do nemocnice, hospi-
talizácia nie je potrebná. Hospitalizujeme 
len pri príznakoch poškodenia CNS.

• Hospitalizáciu vyžaduje pacient s ne-
pravidelným pulzom, zmenami na EKG, 
myoglobinúriou, alebo s poruchami CNS, 
a pacient po zásahu bleskom (okrem iné-
ho riziko krvácania do stredného ucha 
a vznik katarakty).

Transport
• Všetci postihnutí s anamnézou zásahu 

prúdom vysokého napätia musia byť hos-
pitalizovaní prednostne v popáleninovom 
centre. Aj pacienti s popáleninami v ústach 
po zásahu prúdom nízkeho napätia by ma-
li byť podľa možnosti smerovaní do popá-
leninového centra.

• Prevoz do popáleninového centra zaria-
dime aj v prípade pretrvávania poruchy 
vedomia, pri poruchách srdcového ryt-
mu a pri laboratórnych prejavoch zásahu 
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elektrickým prúdom (nekróza svalstva, 
zlyhávanie obličiek).

Prevencia
Blesk: Pri búrke  nesmie byť človek naj-

vyšším objektom. Nepracujte, nešportujte 
a nezdržiavajte sa na otvorenom priestran-
stve. Pri búrke treba opustiť vrcholky hôr. 
Bezpečná zóna je v okolí stavby s bleskozvo-
dom do okruhu, ktorý sa rovná výške stavby. 
Nestojte pod stromom ani v blízkosti stromov, 
je to nebezpečnejšie než na voľnom priestran-
stve. Nebezpečné sú aj človeka prevyšujúce 
kovové predmety (dáždnik, vidly, udica, puš-
ka). Skryte sa pod prístreškom alebo v aute. 
V krajnom prípade si počas búrky na otvore-
nom priestranstve čupnite alebo ľahnite na 
zem. V skupine ľudí dodržujte odstup 2–3 m. 
Neopúšťajte úkryt, kým nie je časový rozdiel 
medzi bleskom a hrmením 30 sekúnd (vzdiale-
nosť búrky je 10 km).

Vysoké napätie: Prevencia úrazov vy-
sokým napätím spočíva v neustálej  výchove 
obyvateľstva zameranej hlavne na pracovní-
kov na konštrukciách používajúcich žeriavy 
a výťahy a pracujúcich pod vedením vysokého 
napätia. 

Nízke napätie: Nepoužívajte spotrebiče, 
ktoré prepúšťajú elektrický prúd. Využívajte 
spotrebiče chránené uzemnením (nulovaním) 
hlavne v kúpeľni, kuchyni, dielni a záhrade. Ak 
je spotrebič bez uzemnenia, používajte pre-
dlžovací kábel s nulovaním. Prakticky všetky 

úrazy vznikajú na spotrebičoch po neodbor-
nom zásahu.

Záver
Najdôležitejšie je poznať zásady preven-

cie a tzv. technickej prvej pomoci. Opisované 
mechanizmy vzniku úrazu elektrickým prúdom 
a stručná patofyziológia sú len orientačným 
náčrtom zložitosti problematiky, nie odrade-
ním od poskytnutia prvej pomoci, ktorá je jed-
noduchá a účinná, keď sa poskytne po orien-
tačnom vyšetrení príznakov a bez zbytočného 
odkladu.
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•Obnovuje fyziologickú architektúru spánku1

•Rýchly nástup účinku - skracuje dobu nástupu spánku1

•Veľmi dobrá tolerancia - bez signifikantného ovplyvnenia pamäti 
(u starších zdravých pajedincov)2
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