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ÚVOD 

Predkladaný text je doporučenou literatúrou pre študentov piateho ročníka LF UK v Bratislave. Je kolektívnym 

dielom dlhoročných pracovníkov v odbore – zamestnanci Kliniky urgentnej medicíny a medicíny katatrof LF 

UK a Katedry Urgentní medicíny a medicíny kastrof Institutu vzdelávání zdravotníckych pracovníků v Prahe, ale 

do kolektívu boli prizvaní i autori z iných lekárskych odborov a práva. 

Učebnica je už druhá v poradí, ktorú kolektív vytvoril. Za viac ako 5 rokov fungovania Kliniky urgentnej 

medicíny a medicíny katastrof a povinného predmetu urgentná medicína a medicína katastrof, sa ukázalo, na čo 

je potrebné sa vo výuke zamerať. Z týchto dôvodov sme rozšírili kapitolu o infarkte myokardu, doplnili sme 

kapitolu s psychiatrickou, pediatrickou, ale i právnou problematikou. Pochopiteľne, nechceme suplovať základné 

informácie z iných medicínskych odborov, uvádzame len základné informácie o ktorých si myslíme, že sú 

potrebné pre náš odbor. 

Učebný text je vydávaný v elektronickej forme hlavne preto, aby bol okamžite každému záujemcovi dostupný, 

ale i preto, že odbor urgentná medicína sa tak rýchlo vyvíja. Je potrebné zabezpečiť, aby sa informácie dostávali 

študentom aktuálne, bez prieťahov, čo je technicky u tlačených materiálov zložité.  
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1. CHARAKTERISTIKA ODBORU URGENTNÁ MEDICÍNA A JEJ P OSTAVENIE 
V EURÓPE 

 

Odbor urgentná medicína (UM) pokrýva vedecké, klinické a organizačné nároky na lekársku disciplínu, ktorá 

sa primárne orientuje na akútne stavy. Obsahom urgentnej medicíny je včasné stanovenie diagnózy a liečenie 

všetkých stavov ohrozujúcich život, orgány alebo končatiny, znižovanie počtu bezprostredných i neskorších 

úmrtí. Nesmierny význam má tiež pri znižovaní utrpenia. 

Systém urgentnej neodkladnej starostlivosti musí byť klinicky, organizačne a finančne nezávislý. Musia byť doň 

začlenené činnosti ako je triedenie, resuscitácia a zariadenia pre krátkodobé sledovanie a terapiu. Rozsah 

a povahu urgentnej neodkladnej starostlivosti nie je možné stanovovať vopred s istotou. Preto personálne 

a materiálové vybavenie musí byť primerané pre všetky možné situácie. Výcvik musí byť extenzívny, aby 

pripravil odborníkov na poskytovanie potrebnej úrovni často i za mimoriadnych podmienok. 

„Správna medicínska prax“ v  urgentnej medicíne maximalizuje pravdepodobnosť priaznivého výsledku pre 

postihnutého pacienta. Liečenie musí byť v súlade so súčasnými poznatkami a starostlivosť musí byť 

poskytovaná humánne, s rešpektom a v súlade i so psychologickou podporou postihnutého. Pre urgentnú 

starostlivosť nie sú definované časové ohraničenia. 

Urgentná medicína podporuje spoluprácu medzi všetkými členmi zdravotníckeho tímu, ktorý sa stará o pacienta. 

Účinná starostlivosť vyžaduje spojenie medzi poskytovateľmi prednemocničnej starostlivosti, nemocničnými 

odborníkmi a ďalšími pracovníkmi, ale i sestrami a sociálnymi pracovníkmi. Tímová práca je pre urgentnú 

medicínu podstatná. Musí zahrňovať tesnú spoluprácu a integrované zariadenia pre náležité zlepšovanie 

a realizáciu starostlivosti, pre výuku a výskum. 

Odbor urgentná medicína pokrýva akútne a urgentné aspekty reálne všetkých súčastí medicíny na rozdiel od 

väčšiny ostatných odborov, ktoré sa zreteľne obmedzujú vekom, pohlavím a orgánovými systémami, prípadne 

inými faktormi. Variabilita klinických obrazov, ktoré sa objavujú na oddelení urgentného príjmu, vyžaduje, aby 

starostlivosť poskytoval lekár s bohatými skúsenosťami a vedomosťami, ktoré zaručia podrobne porozumieť 

potrebám pacienta. 

Odborník UM  musí mať dostatok vedomostí a skúseností, aby bol schopný poskytovať starostlivosť chorým 

v nasledujúcich okruhoch: 

• príjem nediferencovaného akútneho stavu, 

• triedenie, 

• včasné stanovenie stavu a resuscitácia nediferencovaného akútneho stavu, 

• podrobné stanovenie stavu a stanovenie plánu vyšetrenia, 

• predbežné vyhodnotenie stavu a monitorovanie, 

• dispozície až po ukončenie lekárskej starostlivosti alebo preloženie na iné pracovisko za účelom  poskytnutia 

definitívnej starostlivosti. 

 

Ciele a náplň výučby predmetu urgentná medicína a medicína katastrof 

Rozsah, ciele a prostriedky boli definované v mnohých medzinárodných dokumentoch (European 

Curriculum For Emergeny Medicine, 2002, 2009). Z obsahu týchto deklarácií uvádzame niektoré myšlienky. 
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Hlavnou ideou týcto dokumentov je perspektíva, že zavedenie vzdelávacieho programu urgentnej medicíny 

v Európe povedie ku zlepšeniu starostlivosti o akútnych pacientov. Očakáva sa, že povedie k zlepšeniu 

výsledkov, čo sa týka prežitia, ale aj kvality ďalšieho života. 

Trvanie výcviku 

K dosiahnutiu odbornosti v UM musí uchádzač byť špecificky školený. V Európe je toto vzdelávanie riadené 

Smernicou EU 93/16 EEC a 2001/19/EC a je stanovené na 5 rokov. Odbornosť UM je uznávaná v Írsku a vo 

Veľkej Británii ako „Accident and Emergency Medicine“.  

Aprobácia školiacich centier 

Každý štát má Národnú vzdelávaciu autoritu (u nás Akreditačnú komisiu), ktorá navštevuje a akredituje centrá 

podľa národných kritérií, vychádzajúcich z kritérií európskych. Má byť vypracovaný program periodických 

návštev a reakreditácií týchto pracovísk predstaviteľmi Národnej vzdelávacej autority. 

Vzdelávacie programy 

Vzdelávacie programy v urgentnej medicíne sú určené pre výcvik lekárov v praxi. Títo lekári musia disponovať 

schopnosťami, vedomosťami a humanitárnymi kvalitami, ktoré tvoria základ praxe urgentnej medicíny a vedú 

k progresívnej zodpovednosti a skúsenosti pri aplikácii týchto princípov tak, aby dokázali účinne zvládať 

klinické problémy.  

Vyškoleným lekárom je potrebné poskytnúť kvalifikovaným vedením príležitosť rozvinúť dostatočnú úroveň 

klinického vyzretia, úsudku a technickej praxe.  

Jadro kompetencií 

Vzdelávací program urgentnej medicíny má vychovávať lekárov pripravených pracovať s nasledujúcimi 

základnými kompetenciami: 

1. zaistiť rozpoznanie, resuscitáciu, stabilizáciu, zhodnotenie a starostlivosť pacientom prichádzajúcim 

na oddelenie urgentného príjmu v celom rozsahu; 

2. uplatňovať kritické myslenie za účelom stanovenia priorít pre evakuáciu a liečenie pri hromadnom 

výskyte pacientov s rozličným postihnutím a potrebami na oddelenia urgentného príjmu nemocníc, 

zhodnotiť dodávku kyslíka, potrebu kyslíka, kyslíkový deficit a kyslíkový dlh; 

3. zariadiť správne sekundárny prevoz pacienta, pokiaľ je požadovaný; 

4. zvládnuť odbornú prednemocničnú neodkladnú starostlivosť o akútne chorého alebo zraneného 

pacienta; 

5. zúčastňovať sa na poskytovaní prednemocničnej neodkladnej starostlivosti; 

6. poskytovať potrebné poučenie pacientov zamerané na prevenciu ochorenia alebo úrazu; 

7. zúčastňovať sa poskytovaní starostlivosti v odbore urgentná medicína; 

8. zúčastňovať sa výuky v odbore urgentná medicína; 

9. rozumieť metodikám výskumu, vyhodnocovať ich a aplikovať; 

10. rozumieť princípom a praxi kontinuálneho zlepšovania kvality a aplikovať ich; 

11. riadi ť efektívne využívanie zdrojov; 

12. využívať efektívne informačné zdroje a aplikovať medicínu opierajúcu sa o dôkazy (evidence-based 

medicine) v záujme udržovania modernej úrovne klinickej praxe; 

13. komunikovať účinne s pacientmi, s ich rodinnými príslušníkmi a s profesionálnymi zdravotníkmi; 
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14. využívať zdroje informácií o domácom násilí, ako i informácií týkajúcich sa verejne zdravotníckych 

problémov; 

15. preukazovať základné kvality profesionalizmu; 

16. preukazovať ako je pacientom poskytovaná optimálna starostlivosť v  kontexte so štátnym 

zdravotníckym systémom pri účinnom využívaní systémových zdrojov k podpore starostlivosti 

o chorých. 
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2. ZÁKLADNÁ A ROZŠÍRENÁ NEODKLADNÁ RESUSCITÁCIA 

 

Náhla zástava obehu postihuje v Európe približne pol milióna osôb ročne. Okamžité zahájenie nepriamej masáže 

srdca, včasná defibrilácia a včasná terapeutická hypotermia dnes patria medzi kľúčové determinanty modernej 

kardiopulmonálnej cerebrálnej resuscitácie. 

 

Štatistické podklady z roku 2010 

� 40% zo všetkých úmrtí v Európe spôsobili ochorenia kardiovaskulárneho systému (do 75 rokov). 

� 60% z úmrtí na koronárne srdcové choroby je pod obrazom náhleho srdcového zlyhania. 

� Náhle srdcové zlyhanie postihuje v Európe do 700 000 ľudí ročne. 

� 25 – 30% z nich má iniciálny rytmus fibrilácie komôr (VF). 

� Incidencia KPRC  38/100 000 obyvateľov pre kardiopulmonálnu zástavu a 17/100 000 pre fibriláciu komôr.  

� Do prepustenia z nemocnice prežije len 10,7 % pre všetky rytmy a 21,2 % pre fibriláciu komôr (VF). 

 

Terminológia 

Základné životné funkcie vedomie, dýchanie a krvný obeh 

BLS    Basic Life Support  
   – základná neodkladná podpora životných funkcií 

A BLS    Adult Basic Life Support 
    – základná neodkladná podpora životných funkcií dospelých 

P BLS    Pediatric Basic Life Support 
    – základná neodkladná podpora životných funkcií detí 

A ALS     Adult Advanced Life Support 
   – rozšírená neodkladná podpora životných funkcií dospelých 

P ALS    Pediatric Advanced Life Support 
   – rozšírená neodkladná podpora životných funkcií detí 

KPR    kardio-pulmonálna resuscitácia 

KPCR    kardio-pulmonálna cerebrálna resuscitácia 
 

 

Operátori a operátorky tiesňovej linky v súčasnej dobe by mali byť vyškolení na takej úrovni, aby vyťažili od 

volajúcich čo najviac valídnych informácií a dokázali po telefóne odovzdať inštrukcie k započatiu poskytovania 

pomoci. Telefonický hovor by sa mal sústrediť hlavne na rozpoznanie bezvedomia a posúdenie kvality dýchania. 

Veľký dôraz je kladený na rozpoznanie terminálneho lapavého dýchania (gaspingu) ako istej známky náhlej 

zástavy obehu. V prípade zistenia bezvedomia bez dýchania, prípadne s jeho abnormalitou, by mal byť zahájený 

postup podľa protokolu pre náhlu zástavu obehu. Nevyškoleným záchrancom poskytuje operačné stredisko 

tzv. telefonicky asistovanú neodkladnú resuscitáciu (TANR) formou inštrukcií k vykonávaniu úkonov masáže 

srdca bez umelého dýchania. 
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Charakteristika 

Neodkladná resuscitácia (NR) je súbor na seba nadväzujúcich liečebných postupov, ktoré slúžia na obnovenie 

obehu okysličenej krvi u osoby postihnutej náhlym zastavením krvného obehu (NZO), s cieľom uchrániť 

organizmus pred nezvratným poškodením najmä mozgu a myokardu. 

 

Odporúčania ERC 2010 

The guidelines that follow do not define the only way that resuscitation can be delivered; they merely represent 

a widely accepted view of how resuscitation should be undertaken both safely and effectively. The publication 

of new and revised treatment recommendations does not imply that current clinical care is either unsafe 

or ineffective. 

 

Teda: “odporúčania“ nedefinujú jedinú možnosť ako resuscitovať, iba poukazujú na spôsob ako KPCR 

poskytovať bezpečne a efektívne. Netvrdia, že doterajšie postupy sú neefektívne a nebezpečné.“ 

 

Základné myšlienky úpravy ERC 2010  

• Dôležitý je časový faktor – rýchle zhodnotenie stavu a začatie resuscitácie. Je dôležité, aby adekvátna 

resuscitácia bola započatá prítomnými laikmi a tak sa minimalizoval čas bez perfúzie mozgu. 

• Minimalizovanie časovej straty. Všetky výkony a pomôcky sú optimalizované na minimálnu časovú 

stratu. Netrvá sa na intubácii, ktorá u netrénovaných záchranárov môže byť časovo náročná, ale 

odporúčajú sa i alternatívne spôsoby (larngeálny tubus, kombirúrka). 

• Kvalita kardiopulmonálnej resuscitácie. Výuka KPR musí zahŕňať i adekvátny praktický nácvik. 

• Školenia aj pre dispečerov záchrannej služby. 

• Masáž srdca 

 

Najdôležitejším postupom neodkladnej resuscitácie je nepriama masáž srdca. Tento jednoduchý a bezpečný 

výkon prináša postihnutým významné zvýšenie šance na prežitie. Úplne všetci laici (bez ohľadu na ich 

preškolenie v prvej pomoci) by mali byť schopní vykonať u postihnutého nepriamu masáž srdca. Vysokokvalitná 

masáž srdca zostáva naďalej postupom, na ktorý je kladený extrémny dôraz. Masáž srdca je vykonávaná 

pravidelným stlačovaním hrudníka frekvenciou aspoň 100 stlačení za minútu (maximálne 120/min.) do hĺbky 

aspoň 5 cm (maximálne 6 cm). Po každom stlačení nasleduje úplné uvoľnenie tlaku na hrudník, aby došlo 

k úplnému návratu hrudníka do východzej polohy. Je potrebné obmedziť akékoľvek prerušovanie masáže srdca 

a pri prítomnosti viacerých osôb sa vystriedať každé 2 minúty. 

Záchranci vyškolení v neodkladnej resuscitácii by mali vykonávať KPR klasickým spôsobom, teda striedaním 

stlačovania hrudníka a umelých vdychov v pomere 30 : 2. 

Laická resuscitácia môže byť ukončená po odovzdaní postihnutého profesionálnemu tímu záchrannej služby, 

vyčerpaní záchrancov, prípadne po obnovení vitálnych funkcií. 

Laická pomoc by mala byť rozpoznaním náhlej zástavy obehu, čo vzhľadom k vysokej incidencii lapavého 

dýchania spôsobuje laikom stále veľké ťažkosti. Po zistení bezvedomia (nereaguje na vonkajšie podnety – 

zatrasenie a hlasité oslovenie) nasleduje spriechodnenie dýchacích ciest záklonom hlavy a zdvihnutím brady, 

v prípade zdravotníkov i predsunutie dolnej čeľusti (pozor pri poranení krčnej chrbtice !). 
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Dýchanie  

Na posúdenie stavu dýchania je vhodná metóda: trias – cítim, vidím, počujem počas maximálne 10 sekúnd. 

Pokiaľ postihnutý nedýcha, alebo sú prítomné terminálne lapavé dychy (gasping), musí byť okamžite zahájená 

nepriama masáž srdca. Súčasne je privolaná záchranná služba číslom 112. Ak je dostupný automatický externý 

defibrilátor (AED), je prinesený k pacientovi a aktivovaný. Posúdenie stavu cirkulácie pomocou palpácie 

pulzácie na veľkých cievach nie je laikom odporúčané. 

 

Rozšírená neodkladná podpora životných funkcií dospelých  

(Adult Advanced Life Support – A  ALS) 

■  MINIMALIZOVA Ť prerušenia kardiopulmonálnej resuscitácie kvôli výkonom, 

■  SÚSTREDIŤ sa na varovné príznaky svedčiace pre náhle srdcové zlyhanie, 

■  NEPRERUŠOVAŤ  kompresie (iba na minimálny nevyhnutný čas), 

■  prekordiálny úder NEMÁ VÝZNAM s výnimkou okamžitej aplikácie po zástave, 

■ NEODPORÚČA SA podanie liekov intratracheálne. Ak nie je možné zaistiť prístup intravenózne, je vhodné      

 aplikovať lieky intraoseálne, 

■  APLIKÁCIA Adrenalínu 3 mg po výboji (+ Amiodaron 300 mg), 

■  Atropín sa NEODPORÚČA pri asystólii a bezpulzovej elektrickej aktivite (PEA), 

■  včasná intubácia NIE JE PRIORITA, 

■  po intubácii SA ODPORÚČA kapnografia 

 

Defibrilácia 

■  MINIMALIZOVA Ť pauzy pred a po výboji, nie viac ako 5 sekúnd (ani počas dobíjania defibrilátora), 

■  v tímoch, kde je defibrilátor dostupný, sa odporúča ho použiť čo najskôr. Už NIE rutinne po 2 minútach 

kardiopulmonálnej  resuscitácie. 

 

Neodkladná podpora životných funkcií detí  

(Pediatric Life Support – P LS) 

■  NESKÚSENÝ záchranca používa pomer stlačení hrudníka a vdychov 30 : 2 (ako u dospelého), 

■  SKÚSENÍ záchrancovia používajú pomer 15 : 2 (ak je sám, môže 30 : 2), 

■  veľmi dôležitá je VENTILÁCIA. Obsah vdychovaného vzduchu je treba prispôsobiť veľkosti dieťaťa, 

■  HĹBKA kompresií aspoň 1/3 hrudníka, 

■  FREKVENCIA sa doporučuje aspoň 100/minútu a nie viac ako 120/minútu, 

■ BEZPEČNÝ je automatický externý defibrilátor (AED) nad 1 rok veku. Ak je  defibrilovateľný rytmus 

u mladšieho, treba ho použiť tiež, 

■  MINIMALIZOVA Ť časové straty!!! 

■  nápomocná je kapnografia po orotracheálnej intubácii, 

■  po obnovení cirkulácie je treba titrovať O2
 na nižšiu koncentráciu. 

 

Základná neodkladná podpora životných funkcií  (Basic Life Support – BLS) 

Základná neodkladná podpora životných funkcií zahŕňa tieto úkony:  
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A – airway – zhodnotenie, obnovenie a zaistenie priechodnosti dýchacích ciest (ďalej DC), 

B – breathing – zhodnotenie a zaistenie dýchania, 

C – circulation – zhodnotenie a zaistenie krvného obehu. 

Dôležité zásady základnej neodkladnej resuscitácie (BLS) 

���� indikácia k základnej neodkladnej resuscitácii je každé bezvedomie s absenciou dýchania, alebo prítomnosť     

  iného ako normálneho dýchania, 

����  nezdržovať sa hľadaním pulzu!! 

����  uvoľnenie dýchacích ciest sa vykonáva iba záklonom hlavy a nie kompletným trojitým manévrom, 

����  nepriama srdcová masáž predchádza umelým vdychom, 

���� pomer stlačení hrudníka a umelých vdychov je u všetkých vekových kategórií 30 : 2 (A-B-C). S výnimkou 

novorodencov 3 : 1 a dojčiat 15 : 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 1 : Reťaz života (zdroj: Lékařská první pomoc) 

 

Neodkladnú resuscitáciu zahájime vždy: 

����     u akútneho stavu, ak je zastavenie krvného obehu zistené včas, a nejedná sa o terminálny stav 

nevyliečiteľne chorého, 

����     ak nie sú prítomné isté známky smrti, nie je istota o dobe trvania zastavenia obehu alebo chýba informácia 

o základnom ochorení. 

 

 

 

Včasná KPR Včasná  
defibrilácia  

Poresuscitačná 
starostlivosť 

Prevencia 
zastavenia obehu 

Nestrácať čas Reštart činnosti 
srdca (obehu) 

Navrátenie kvality 
života 

Včasné rozpoznanie  
a privolanie pomoci 

RREEŤŤAAZZ  ŽII VVOOTTAA  
“  
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KPCR u dospelého- STEP BY STEP   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Bezpečne pristúp 

   Skontroluj vedomie 

           2 vdychy 

      Zavolaj pomoc 

   Skontroluj dýchanie 

   Volaj 155 alebo 112 

  30 stlačení hrudníka 

 Uvoľni dýchacie cesty 
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Bezpečnosť pre záchrancu 

���� zhodnotenie rizika pre záchrancu (terén, okolie, možnosti záchrancu), 

� použitie ochrannej bariéry/rúška, 

� dýchanie/nedýchanie z úst do úst? 

 

Skontroluj vedomie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 2: Kontrola vedomia (zdroj: Lékařská první pomoc) 

 

 

Jemne zatras a spýtaj sa: „Ste v poriadku?“ 

Ak odpovie: 

• zisti, čo nie je v poriadku, 

• pravidelne prehodnocuj stav postihnutého, 

• zaisti správnu polohu tela. 

Ak neodpovie – zavolaj/zakrič o pomoc a hneď pokračuj... 

 

Uvoľni dýchacie cesty 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 3: Uvoľnenie dýchacích ciest (zdroj: Lékařská první pomoc) 
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Len záklon hlavy 

Skontroluj dýchanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 4: Kontrola dýchania (zdroj: Lékařská první pomoc) 

 

• Pozeraj, počúvaj a cíť normálne dýchanie, 

• Nemýľ si lapavé dýchanie s normálnym dýchaním !! 

 

Lapavé dýchanie 

� vyskytuje sa krátko po zástave srdca až do 40 % srdcových príhod, 

� charakteristické je hlasné alebo namáhavé dýchanie, 

� je väčšinou znakom srdcovej príhody. 

Volaj 155 alebo 112 

Kompresie hrudníka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 5: Kompresie hrudníka (zdroj: Lékařská první pomoc) 
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Technika masáže srdca 

� poloha rúk je uprostred hrudnej kosti, 

� polož hranu dlane jednej ruky na stred hrudníka, 

� druhú ruku polož na ňu, 

� prepleť prsty, 

� stláčaj hrudník: 

• Frekvencia stláčania je cca 100/minútu. 

• Hĺbka stláčania je u dospelého 5 – 6 cm. 

• Uvoľnenie je rovnako dôležité ako stláčanie. 

Ak je to možné, vymeň stláčajúceho každé 2 minúty. 

 

 „Umelé“ dýchanie – vdychy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 6: Umelé dýchanie (zdroj: Lékařská první pomoc) 

1 – 1,5 sekundové vdychy pri viditeľnom zodvihnutí hrudníka. 

 

POKRAČUJ  V KPRC efektívnym striedaním kompresií a dýchania  

30 : 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 7 : Kompresie hrudníka     Obrázok 8 : Umelé vdychy  

(zdroj: Lékařská první pomoc) 
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Neodkladnú resuscitáciu je možné ukončiť v týchto prípadoch: 

���� došlo k úspešnému obnoveniu základných životných funkcií, 

���� prišli profesionálni záchrancovia, 

���� pri úplnom vyčerpaní záchrancov v priebehu základnej neodkladnej resuscitácie. 

 

Stabilizovaná poloha 

Ak postihnutý začne normálne dýchať, ulož ho do stabilizovanej polohy (po vylúčení úrazu). 

 

Obrázok 9: Stabilizovaná poloha (zdroj:www.nf-senior.cz)] 
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KPCR  u dieťaťa do 1 roka – STEP BY STEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Špecifiká neodkladnej resuscitácie u detí do 1 roka 

 
 

 

Bezpečne pristúp 

Skontroluj vedomie 

Zavolaj si pomoc 

Uvoľni dýchacie cesty 

Skontroluj dýchanie 

5 iniciálnych vdychov 

15 stlačení hrudníka 

2 vdychy 

Po 1 minúte NR volaj 155,112 
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Obrázok 10: Masáž hrudníka (zdroj: www.uszsmsk.cz) 

 

���� len mierny záklon hlavy, 

���� kompresie frekvenciou 100-120/minútu, 

���� miesto masáže je v stredu hrudnej kosti, 

���� stlačenie do hĺbky 1/3 hrudníka, 

���� podľa veľkosti dieťaťa záchranca masíruje dvomi prstami alebo jednou rukou  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 11: Umelé dýchanie (zdroj: www.uszsmsk.cz) 

 

 

���� vdychujeme primeraný obsah vzduchu, 

���� u malých detí vdychujeme súčasne do úst aj nosa (obsah našich úst), 

���� profesionálni záchrancovia 15 : 2, 

���� neprofesionálni záchrancovia 30 : 2 
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KPCR  u dieťaťa od 1 roka do puberty  - STEP BY STEP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skontroluj vedomie 

Zavolaj pomoc z okolia 

Ulož dieťa na chrbát 

5 iniciálnych vdychov 

Resuscitácia 30 : 2 

155,112 volaj po 1 min.resuscitácie 
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Rozšírená neodkladná resuscitácia (ACLS – Advanced Cardiac Life Support) 

Rozšírená neodkladná resuscitácia zahrňuje: 

D – defibrillation      = elektrická defibrilácia, 

E – ECG                      = monitor elektrickej aktivity myokardu, 

F – fluids and drugs       = podanie liekov a infúznych roztokov. 

 

V rozšírenej NR sa používajú nasledujúce postupy: 

• elektroimpulzoterapia = defibrilácia = v prípade komorovej fibrilácie či komorovej tachykardie bez 

hmatného pulzu, 

• monitoring elektrickej činnosti srdca = EKG , 

• zaistenie priechodnosti dýchacích ciest pomocou orotracheálnej intubácie alebo iných alternatívnych 

metód umožňujúcich následnú umelú pľúcnu ventiláciu, 

• podanie liekov a infúznych roztokov. 

Tieto výkony je potrebné vykonať v prvých minútach od zahájenia rozšírenej neodkladnej resuscitácie! Lekár 

ZZS je školený aj v ďalších postupoch, ktoré je potrebné vykonávať v súvislosti s neodkladnou resuscitáciou ako 

sú alternatívny prístup do dýchacích ciest, alternatívny prístup do cievneho riečiska, vonkajšia stimulácia 

činnosti srdca, hrudná drenáž, a i. 

POZOR : 

prioritou BLS a ACLS naďalej ostáva včasné začatie nepriamej srdcovej masáže a jej prerušenie iba 

v prípade nutných úkonov (defibrilácie, endotracheálnej intubácie) na čo najkratšiu dobu !! 

 

ZHRNUTIE NAJDÔLEŽITEJŠÍCH ZMIEN OD SMERNICE Z ROKU 2005 

1. Význam prekordiálneho úderu sa viac nezdôrazňuje; 

2. Podávanie liekov cez tracheálnu trubicu sa viac neodporúča – ak nie je možné udržať 

inravenózny prístup, lieky by mali byť podávané intraoseálne (IO); 

3. Pri liečbe VF/VT srdcovej príhody podávame 1mg adrenalínu po treťom šoku a následne 

každých 3-5 minút (počas striedavého cyklu CPR). Po treťom šoku tiež podáme amiodaron; 

4. Atropín už nie je odporúčaný na rutinné použitie pri asystolickej alebo bezpulznej elektrickej 

aktivite (PEA); 

5. Menší dôraz sa kladie na skorú tracheálnu intubáciu okrem intubácie realizovanej veľmi 

schopnými jednotlivcami s minimálnym zásahom do hrudnej kompresie; 

6. Väčší dôraz je kladený na použitie kapnografie na potvrdenie a kontinuálne monitorovanie 

umiestnenia tracheálnej trubice, kvality CPR a na skorú indikáciu opätovnej spontánnej 

cirkulácie (ROSC); 

7. Naďalej sa uznáva možnosť potencionálnej ujmy spôsobenej hyperoxémiou po ROSC: akonáhle 

sa potvrdí ROSC a kyslíkovú saturáciu arteriálnej krvi možno spoľahlivo monitorovať (pulznou 

oxymetriou a/alebo analýzou arteriálneho krvného plynu), kyslík je titrovaný tak, aby sa dosiahla 

94-98% saturácia; 

8. Väčší dôraz a pozornosť sa upína na syndróm post kardiálnej príhody. 
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Pediatrická podpora života 

Najdôležitejšími zmenami v pediatrickej podpore života v tejto smernici sú: 

Rozpoznanie srdcovej príhody: poskytovatelia zdravotnej starostlivosti nemôžu u kojencov a detí spoľahlivo 

zistiť prítomnosť alebo absenciu pulzu za menej ako 10 sekúnd. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti by si 

mali všímať znaky života a v prípade, ak sú si istí technikou, môžu pristúpiť k pulznej palpácii s cieľom 

diagnostikovať srdcovú príhodu a rozhodnúť,  či začať kompresiu hrudníka alebo nie. Rozhodnutie začať CPR je 

nutné prijať za menej ako 10 sekúnd. Podľa veku dieťaťa možno použiť kontrolu karotídového (deti), 

brachiálneho (kojenci) alebo femorálneho (deti aj kojenci)  pulzu.  

 

Koeficient kompresívnej ventilácie (CV) pre deti by mal vychádzať z počtu prítomných záchranárov. 

Neprofesionálni záchranári, ktorí sa zvyčajne učia iba jednotlivé záchranné techniky, by mali byť vedení 

k osvojeniu si koeficientu 30 kompresií na 2 ventilácie, čo je pomer používaný u dospelých, čím umožňuje 

každému, kto ovláda BLS resuscitovať deti s minimom dodatočných informácií. Záchranári s edukáciou v KPR 

by sa mali naučiť používať pomer CV 15:2, ak sú však sami, môžu použiť pomer 30:2, a to najmä v prípade, ak 

nedosahujú adekvátny počet kompresií. Ventilácia zostáva veľmi dôležitým prvkom CPR pri asfyxiálnej 

príhode. Záchranári, ktorí nemôžu alebo nechcú dýchať z úst do úst by mali byť vedení k tomu, aby robili aspoň 

výlučne kompresné CPR. 

 

Dôraz na kvalitu kompresie adekvátnej hĺbky s minimálnymi prerušeniami s cieľom minimalizovať dobu bez 

záchrannej aktivity. Stlačiť hrudník do minimálne 1/3 anteriórno-posteriórno hrudného diametra u všetkých detí 

(napr. približne 4 cm u kojencov a 5 cm u detí). Zdôrazňujeme následné úplné uvoľnenie. Tak pre deti, ako aj 

pre kojencov, počet kompresií by mal byť minimálne 100 a maximálne 120 za min. Kompresná technika pre deti 

predstavuje dvojprstovú kompresiu, ak je záchranár jeden a dvojpalcovú obkľučujúcu techniku, ak je 

záchranárov viac. U staršíéch detí možno použiť jedno alebo dvoj dlaňovú techniku podľa záchranárovej 

preferencie. 

 

Automatické externé defibrilátory (AED) možno bezpečne a úspešne použiť u detí starších ako jeden rok. 

Účelové pediatrické podložky a software znižujú výstupy prístroja na 50-75 J a sú odporúčané pre deti vo veku 

1-8 rokov. Ak sa nedá šok oslabiť alebo nie je k dispozícii manuálne nastaviteľný prístroj, možno u detí starších 

ako 1 rok použiť nemodifikovaný AED pre dospelých. Sú popísané aj prípady úspešného použitia AED u detí 

mladších ako 1 rok, v zriedkavých prípadoch šokovateľného rytmu vyskytujúceho sa u dieťaťa mladšieho ako 

1 rok  je preto zmysluplné použiť AED (najlepšie s oslabovačom dávky). 

Pri použití manuálneho defibrilátora redukujeme dobu bez záchrannej aktivity tým, že pokračujeme 

s kompresiami hrudníka aj počas aplikácie a nabíjania elektród alebo samolepiacich plošiek (ak to veľkosť 

hrudníka dieťaťa umožňuje). Kompresie hrudníka možno krátko prerušiť po nabití defibrilátora,  keď dávame 

šok. Pre jednoduchosť a zhodu so smernicami BLS a ALS u dospelých, pre defibriláciu detí odporúčame  

jednošokovú stratégiu využívajúcu neeskalujúcu dávku 4 J kg (najlepšie bifázickú, no aj monofázická je 

akceptovateľná).  
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Pre bezpečnosť kojencov a malých detí možno použiť manžety tracheálnej trubice. Veľkosť vyberieme na 

základe validovaného vzorca. 

 

Bezpečnosť a význam prstencového tlaku počas tracheálnej intubácie nie je jasná. Aplikáciu tlaku je preto nutné 

modifikovať alebo prerušiť ak sťažuje ventiláciu alebo rýchlosť a ľahkosť intubácie.  

Monitorovanie vydýchnutého oxidu uhličitého, v ideálnom prípade kapnografiou, je nápomocné pri potvrdení 

správneho umiestnenia tracheálnej trubice a odporúča sa počas CPR na zlepšenie prístupu a optimalizáciu jej 

kvality. 

Akonáhle je obnovená spontánna cirkulácia, vdýchnutý kyslík by mal byť titrovaný na zníženie rizika 

hyperoxaémie. 

Implementácia systému rýchlej odozvy do systému starostlivosti o pediatrického pacienta môže znížiť výskyt 

srdcových a respiračných príhod počas hospitalizácie. 

 

Princípy vzdelávania v resuscitácii 

Štáb pre Vzdelávanie, implementáciu a tímy (EIT) Medzinárodnej pracovnej komisie pre resuscitáciu (ILCOR) 

počas práce na Smernici r. 2010 identifikoval nasledovné kľúčové otázky: 

- Je potrebné prehodnotiť vzdelávacie intervencie tak, aby bolo zrejmé, že ciele vzdelávania sú 

spoľahlivo zabezpečené. Cieľom je zaistenie toho, aby študenti získali a rozvíjali zručnosti a vedomosti, 

ktoré im umožnia správne postupovať pri akútnych srdcových príhodách a zlepšiť vyhliadky pacientov; 

- Krátke video/počítačové samo inštruktážne kurzy s minimálnym alebo žiadnym vedením inštruktora, 

kombinované s aktívnou praxou by mali byť považované za efektívnu alternatívu kurzov základnej 

podpory života (CPR a AED) vedených inštruktorom; 

- Ideálom je, aby boli všetci občania vyškolení v štandardnej KPR zahŕňajúcej kompresiu a ventiláciu. Za 

určitých okolností je optimálny tréning výlučne KPR (napr. príležitostný tréning s limitovaným časom). 

Osoby vyškolené v iba kompresívnom CPR by mali byť motivovaní, aby sa naučili aj štandardné CPR; 

- Vedomosti a zručnosti v oblasti základnej a pokročilej podpory života upadajú už v čase od troch do 

šiestich mesiacov. Časté hodnotenie umožní identifikáciu tých osôb, ktoré potrebujú tréning na 

osvieženie predmetných vedomostí a zručností; 

- Zariadenia používané pri CPR zlepšujú nadobúdanie poznatkov v CPR, preto je vhodné zvážiť ich 

využitie pri tréningu profesionálnych, ale aj neprofesionálnych záchranárov; 

- Zvýšený dôraz kladený na netechnické zručnosti (NTS) ako vodcovské schopnosti, tímová práca, 

úlohový manažment a štruktúrovaná komunikácia pomôže zlepšiť prevedenie CPR a starostlivosť 

o pacienta. 

 

Tímové porady zamerané na plánovanie resuscitačných pokusov a následné hodnotenia výkonu počas 

simulovaných alebo reálnych resuscitácii by mali zlepšiť tímovú resuscitáciu a individuálny výkon.  

Možnosti výskumu vplyvu resuscitačného tréningu na pacientove vyhliadky je limitovaný. Hoci sú užitočné aj 

čiastkové štúdie, výskumníci by mali skúmať a popisovať aj vplyv vzdelávacích intervencí na pacientove 

výsledky.    
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Tak ako pri základnej kardiopulmonálnej resuscitácii, je aj  pri rozšírenej resuscitácii základom všetkých 

postupov kvalitná masáž srdca. V Guidelines 2005 považovali za prioritu predradenie niekoľkých minút KPR 

pred defibriláciou v prípade trvania zástavy 4 – 5 minút. Teda správnym postupom zdravotníkov bolo zahájenie 

masáže srdca s ventiláciou a až potom analýza rytmu a prípadne defibrilácia. V nových odporúčaniach nie je 

presne stanovený čas prvej defibrilácie a je uprednostňovaný individuálny prístup. 

 

Poskytovatelia v prednemocničnej starostlivosti (PNS) zabezpečujú vycvičený a zohraný tím ZZS na mieste 

zlyhania životných funkcií. 

Vedúcim tímu je lekár, ktorý je odborník v odbore urgentná medicína alebo lekár preškolený v postupoch 

neodkladnej resuscitácie. Úlohou tímu na mieste je nadviazať na základnú neodkladnú resuscitáciu poskytovanú 

svedkami kolapsu, poskytnúť rozšírenú neodkladnú resuscitáciu s cieľom obnovy spontánnej cirkulácie (Restore 

of Spontaneous Circulation – ROSC), stabilizovať základné životné funkcie a transportovať pacienta do 

najbližšieho zdravotníckeho zariadenia schopného poskytnúť adekvátnu intenzívnu starostlivosť (G – gauging, 

H – hypotermia, I – intensive care). 

 

Ďalšie pojmy 

Defibrila čný čas - čas od predpokladaného kolapsu do prvej defibrilácie. 

ROSC - (Rewstore of Spontaneous Circulation) je obnovenie spontánnej akcie srdca na dobu dlhšiu ako ja 

1 minúta. 

Primárne úspešná NR - sa definuje vtedy, kedy je pacient dopravený a odovzdaný v zdravotníckom zariadení. 

O úspešnej NR môžeme hovoriť vtedy, keď postihnutý dosiahne kedykoľvek po NR Glasgow Coma Score 

(GCS) 4 – 5 (sebestačnosť, prežitie s ľahkými následkami alebo bez neurologických následkov). 

 

Defibrilácia 

Defibrilácia je liečebný postup pri fibrilácii komôr, pri ktorom je pomocou výboja presne definovaného prúdu 

obnovený normálny sínusový rytmus. 

Postupy základnej  neodkladnej resuscitácie zaznamenali v Európe oproti roku 2005 minimálne zmeny. Najväčší 

dôraz je kladený na vykonávanie kvalitnej masáže srdca, a včasné použitie automatizovaného externého 

defibrilátora (AED) – pokiaľ je v blízkosti postihnutého k dispozícii. 

Naďalej je doporučené podporovať programy AED, hlavne ďalšie rozmiestnenie prístrojov na verejne prístupné 

miesta (letiská, športové haly, obchodné centrá, divadlá a pod.). V nemocniciach by mali byť defibrilátory 

rozmiestnené tak, aby mohol byť kdekoľvek podaný defibrilačný výboj do 3 minút po kolapse. Označenie 

prístrojov je celosvetovo štandardné. 

Zmenila sa metodika obsluhy defibrilátora. Je doporučené pokračovanie v masáži srdca počas nabíjania 

defibrilátora s cieľom minimalizovať čas prerušenia masáže srdca pred dodaním defibrilačného výboja. 

Optimálna energia výboja nie je známa a odporučená energia výboja zostala bez zmeny (360 J pre monofazický 

a 200 J pre bifazický výboj s možnosťou zvyšovania až na 360 J). Po každom výboji musí nasledovať okamžite 

masáž srdca po dobu 2 minút a až potom je masáž prerušená a vykonaná analýza rytmu srdca s overením 

účinnosti predchádzajúceho výboja. 
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Tri defibrilačné výboje rýchlo za sebou sú doporučované pri vzniku fibrilácie komôr alebo bezpulzovej 

komorovej tachykardii počas katetrizácie srdca, včasnom pooperačnom období po kardiochirurgických 

výkonoch  alebo v prítomnosti svedkov pri súčasnom monitorovaníi pacienta manuálnym defibrilátorom, čo 

umožní okamžité dodanie výbojov. Prekordiálny úder má i u defibrilovateľných rytmov nízku účinnosť 

a jeho použitie je limitované pri náhle vzniknutej zástave u monitorovaného pacienta a defibrilátor 

je okamžite k dispozícii. 

Väčšina zastavení srdca u dospelých (80 – 90 %) je spôsobená komorovou fibriláciou . Včasná defibrilácia 

je liečebným zásahom a výrazne napomáha k prežitiu pacientov postihnutých náhlou srdcovou príhodou. 

 

Primárne prí činy zastavenia srdca sú  

• akútny infarkt myokardu,  

• malígna arytmia,  

• ochorenia koronárnych tepien,  

• úraz elektrickým prúdom,  

• podchladenie,  

• utopenie,  

• niektoré typy otráv,  

• úrazy atď. 

 

Sekundárne príčiny zastavenia srdca, ku ktorým dochádza po primárnej zástave dýchania, môžu byť: 

• dusenie z rôznych príčin, 

• úrazy, 

• závažné poruchy rovnováhy vnútorného prostredia. 

 

V týchto prípadoch je nutná neodkladná resuscitácia laická alebo odborná lekárska, o prežití a kvalite rozhoduje: 

� včasné začatie kardiopulmonálnej resuscitácie (KPR) laikom ihneď (alebo aspoň do 1 – 3  minút) 

� včasné podanie defibrila čného výboja laikom (ihneď alebo aspoň do 1 – 3 minút),   

� včasné privolanie Zdravotnej záchrannej služby (ZZS) a umožnenie rýchleho prístupu k postihnutému. 

 

Kardiopulmonálna resuscitácia podporuje ventiláciu pľúc a krvný obeh, ale sama o sebe nevedie ku zmene 

komorovej fibrilácie na normálny sínusový rytmus.  

Obnoviť normálny sínusový rytmus znamená mať počas niekoľkých minút k dispozícii defibrilátor 

a defibrilovať. 

O úspechu defibrilácie rozhoduje predovšetkým ČASOVÝ ÚSEK od vzniku fibrilácie do podania 

defibrilačného liečebného výboja, pretože každá minúta zdržania zhoršuje pravdepodobnosť prežitia o 7 – 

10 %. 

V praxi nemôžeme po 11 – 12 minúte už takmer žiadneho postihnutého defibrilovať. 

Ďalšou podmienkou úspešnosti defibrilácie je predchádzajúce aspoň minimálne prekrvenie srdcového svalu 

dostatočne vykonávanou kardiopulmonálnou resuscitáciou. 
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Obrázok 12: Pravdepodobnosť úspešnej defibrilácie (zdroj: Lékařská první pomoc) 

 

Tabuľka 1 

 

             Pásma pravdepodobnosti úspešnej defibrilácie 

 

 

I. 

 Pásmo s pravdepodobnosťou u defibrilácie 

 

           90 – 70 % 

pri veľmi včasnej aplikácii výboja do: 

 

           1 – 3 minút 

AED je priamo v mieste , aplikuje svedok !! 

 

 

 

II. 

Pásmo s pravdepodobnosťou defibrilácie  

 

          70 – 10 % 

pri v časnej aplikácii výboja do: 

 

          3 – 10 minút 

AED nie je priamo v mieste, aplikuje svedok 

 

 

III. 

Pásmo s pravdepodobnosťou defibrilácie 

 

          10 – 0 % (v ČR priemerne 5%) 

pri zahájení činnosti ZZS priemerne v: 

 

          10 – 12 minúte 

 

IV. 

 

 

Pásmo s pravdepodobnosťou defibrilácie 

           

           0 % 

 

pri zahájení činnosti ZZS (dlhší dojazd) 

 

         nad 12 minút 
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Defibrilátor je prístroj generujúci definovaný elektrický prúd, ktorý pri prechode srdcom naraz depolarizuje 

celý myokard a umožní obnovenie normálnej elektrickej aktivity. 

Súčasné typy defibrilátorov používajú bifázický tvar prúdovej krivky. Pri monofázickom type prúdu sa 

vzhľadom k nižšej účinnosti používa vyššia energia, 360 J už pri prvom výboji. Pre bifázické typy by mal mať 

prvý výboj energiu aspoň 150 – 200 J. Pre ďalšie výboje, pri neúspechu prvého, môžeme i pri bifázických typov 

energiu zvýšiť. 

Postup pri defibrilácii  prístrojom s prítlačnými elektródami: 

1. elektródy sa potrú gélom pre zníženie impedancie kože, 

2. nastaví sa požadovaná hodnota výboja, 

3. elektródy sa pevne pritlačia na hrudník postihnutého, čím sa zníži riziko popálenia kože, 

4. podá sa elektrický výboj, 

5. po defibrilácii sa pokračuje 2 minúty vo vonkajšej masáži srdca, počas tohto intervalu sa môžu vykonať aj 

ďalšie úkony, ako je zabezpečenie dýchacích ciest pomôckami, pripojenie postihnutého na ventilátor, 

zabezpečenie prístupu do žily a podanie liekov, potom sa kontroluje rytmus a prípadne sa podá ďalší výboj. 

Pri použití nalepovacích elektród je postup obdobný, odpadá bod 1. 

 

Vďaka automatickým externým defibrilátorom (AED) je v prípade ich dostupnosti zaradená defibrilácia do 

základnej neodkladnej resuscitácie (BLS): 

D – defibrilation – prevedenie defibrilácie preškoleným laikom pomocou AED. Ich zavedenie pre základné NR 

nezbavuje laikov nutnosti vzdelania v postupoch A, B, C. Výučba postupov A, B, C musí byť prioritou, ale 

využitie AED je prínosom. 

Uloženie AED sa odporúča na miestach, kde môžeme predpokladať ich využitie častejšie ako 1x za 2 roky. 

Rytmus srdca sa po výboji zisťuje po 2 minútach, počas ktorých je nutné pokračovať v nepriamej masáži srdca 

a umelom dýchaní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 13: Defibrilácia (zdroj: Lékařská první pomoc) 

 

Nastavenie a funkcie AED sú vstavaným počítačom riadené automaticky a poskytujú záchrancovi najnutnejšie 

inštrukcie hlasovo a na displeji. Prístroj sa bez vopred nalepených bezpečných elektród a rozhodnutí automaticky 

nedá vôbec spustiť - na rozdiel od ručne ovládaných (lekárskych) defibrilátorov. Pre bezpečnosť záchrancu 

boli vyvinuté 100 % bezpečné hands-free jednorázové samolepiace elektródy. 

O vhodnosti podania automaticky nastaveného výboja rozhoduje len počítač. 
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Zaistenie dýchacich ciest 

Dýchanie je ako jedna zo základných životných funkcií  predpokladom správneho okysličovania organizmu. 

Najcitlivejšia bunka na nedostatok kyslíka je bunka mozgová. Po zastavení dýchania organizmus vyčerpá svoje 

kyslíkové rezervy do 4 minút. Ak sa v tomto čase nepodarí dodať telu potrebný kyslík, nastávajú ireverzibilné 

zmeny, ktoré v podstatnej miere môžu znížiť kvalitu života zachráneného. 

 

Orotracheálna intubácia 

Tracheálna intubácia,  je považovaná za štandard zaistenia dýchacích ciest. 

Tracheálna rúrka sa zavádza pod priamou kontrolou zraku za hlasivkovými väzmi pomocou laryngoskopu. 

Po intubácii je potrebná kontrola auskultáciou nad oboma pľúcami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 14: Tracheálna intubácia 

 

 

Vzduchovod 

Vzduchovod je jednoduchá a účinná pomôcka. Zavádza sa konvexitou smerom dole a následne sa otočí na 

podnebie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 15: Vzduchovody 
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Laryngeálna maska 

Laryngeálna maska (napríklad Pro Seal) je možnou alternatívou tracheálnej rúrky. Špeciálna manžeta ju utesňuje 

nad vchodom do laryngu. Jeden lúmen končí pri vchode do pažeráka a je prevenciou aspirácie do dýchacích ciest 

alebo umožní odsať žalúdočný obsah, druhý lúmen slúži k ventilácii. Laryngeálna maska sa zavádza naslepo 

ústami do hypofaryngu až po dosiahnutie mierneho odporu. Vtedy je hrot manžety vo vchode do pažeráka 

a manžeta po nafúknutí odklopí epiglotis. 

 

 

 Pro Seal    Supreme    Fastrach 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 16: Laryngeálne masky 

 

Laryngeálna rúrka 

Použitie laryngeálnej rúrky k zaisteniu dýchacích ciest je „novšia“ technika bez potreby laryngoskopu. Rúrka sa 

zavádza do ezofágu „naslepo“. Má dve obturačné manžety. 

N obrázkoch vidno laryngeálnu rúrku a jej správne zavedenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 17: Laryngeálna rúrka    Obrázok 18: Správne zavedenie laryngeálnej rúrky 

 

 

Kombirúrka 

Kombirúrka je alternatívna pomôcka pre zaistenie dýchacích ciest. Kombirúrka je biluminálna  rúrka, ktorá má 

dva konce farebne odlíšené a dve manžety. Proximálnu veľkú a distálnu malú, ktorá ju tesní podľa lokalizácie 

v pažeráku alebo v priedušnici. 
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Kombirúrka sa zavádza naslepo do úst tak, aby sa zuby ocitli medzi dvoma čiarkami. Po nafúknutí tesniacich 

manžiet sa najprv nasadí dýchací prístroj na modrú trubicu a počúva sa nad oboma pľúcami. Pretože vstup do 

pažeráka zodpovedá zakriveniu rúrky, jej distálna časť je zavedená najčastejšie práve do pažeráka a pľúca sú 

ventilované nepriamo cez otvor medzi oboma manžetami. Pokiaľ nie sú počuť dýchacie fenomény pri 

ventilácii modrou rúrkou, je treba nasadiť dýchací prístroj na priehľadnú rúrku a overiť znova dýchanie. 

 

Kombirúrka a jej zavedenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 19: Kombirúrka:     Obrázok 20: Zavedenie kombirúrky 

 

Alternatívne zabezpečenie dýchacích ciest – tracheotomia, koniopunkcia 

Tracheotomia a koniopunkcia sú výkony, ktoré sa používajú v urgentnej medicíne. Jedná sa o dočasné 

zabezpečenie dýchacích ciest pri inzultoch, kedy nie je možné z akéhokoľvek dôvodu zabezpečiť DC iným 

spôsobom (úraz horných dýchacích ciest, cudzie teleso, epiglotitída, popálenina, alergia, a.i.). 

K výkonu sa používajú kompletné sterilné sety, ktoré sú súčasťou vybavenia ZZS. 

Miesto vpichu je ligamentum konicum medzi štítnou a krikoidnou chrupavkou. Vpich sa vedie v  asi 45° uhle. 

Kanyla sa zavedie a dôkladne fixuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 21: Tracheotomia, koniopunkcia 
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Prístup do cievneho riečišťa 

Prístup do cievneho riečiska slúži k podávaniu liekov počas resuscitácie. Doporučuje sa po každom podaní lieku 

aplikovať 20 ml fyziologického roztoku, aby sa látka dostala čo najskôr z periférie do obehu. Využívajú sa 

prístupy do periférie a intraoseálne prístupy. Podanie liekov do tracheálnej kanyly sa podľa odporúčaní ERC 

2010 nedoporučuje !! 

 

Obrázok 22: Kanylácia periférnej žily   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokiaľ je kanylácia periférnej žily obtiažna, môžeme zvážiť intraoseálny prístup. Je používaný u detí aj 

dospelých. Vyžaduje si špeciálnu ihlu, ktorá sa zavádza do drene proximálneho konca tíbie. Pre overenie 

správnej polohy sa používa aspirácia a test voľnej aplikácie látky. Po podaní sa látka rýchlo dostane do 

femorálnej žily a v. cava. Novšie technológie ihly nastreľujú, alebo používajú špeciálnu vŕtačku, ktorá umožní 

zavedenie do niekoľko málo sekúnd, a to do tíbie aj humeru. 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Obrázok 23: Intraoseálny prístup 
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Ďalšia starostlivosť o pacienta 

Neodkladnú resuscitáciu nezahájime ak: 

���� preukázateľne uplynul od zastavenia krvného obehu časový interval dlhší ako 15 minút u dospelých a dlhší 

ako 20 minút u detí za podmienok normotermie (pri hypotermii sa interval predlžuje až na 40 minút), 

���� nevyliečiteľne chorý je v terminálnom štádiu ochorenia, 

���� sú prítomné isté známky smrti. 

 

V prípade neistoty zahájime neodkladnú resuscitáciu vždy!! 

 

Neodkladnú resuscitáciu je možné ukončiť v týchto prípadoch: 

• došlo k úspešnému obnoveniu základných životných funkcií, 

• neodkladná resuscitácia trvajúca najmenej 30 minút pri rytme inom ako je komorová fibrilácia neviedla 

k obnove základných životných funkcií, 

• v prípade komorovej fibrilácie sa doporučená doba neodkladnej resuscitácie predlžuje na 60 minút, 

v prípade podania trombolytika (susp. pľúcna embolizácia) až na 90 minút, 

• počas neodkladnej resuscitácie nedošlo najmenej 20 minút k známkam okysličenia organizmu (zúženie 

zreníc, obnovenie laryngeálneho reflexu, merateľná SaO2), 

• pri úplnom vyčerpaní záchrancov v priebehu základnej neodkladnej resuscitácie, 

• ukončiť rozšírenú neodkladnú resuscitáciu môže iba lekár. Objektívnymi vodítkami pre zhodnotenie 

stavu pri neodkladnej resuscitácii sú EKG a tenzie CO2. 

 

Komentár: 

 Limitom pre úspešnosť neodkladnej resuscitácie je obnovenie hemodynamicky významnej akcie srdca, pretože 

túto funkciu nedokážeme dlhodobo nahradzovať. I pri kvalitne vykonávanej neodkladnej resuscitácii je 

organizmus a najmä mozog oxygenovaný iba bazálne. Vo väčšine prípadov je pacient po resuscitácii 

v bezvedomí, v respiračnej insuficiencii a s nestabilným krvným obehom. Vyžaduje umelú pľúcnu ventiláciu 

a podporu obehu inotropikami. Časové vodítka sú iba orientačné! Vždy odporúčame zaznamenať záznam EKG 

pri započatí neodkladnej resuscitácie a pri ukončení neúspešnej neodkladnej resuscitácie. 

 

Resuscitácia je považovaná za úspešnú podľa rôznych kritérií: 

- primárne úspešná NR: pacient dopravený a odovzdaný v zdravotníckom zariadení. 

- ūspešná NR: pacient dosiahne kedykoľvek po NR Glagow Outcome Score (GOS) 4 – 5 bodov 

(t.j. sebestačnosť, prežitie s ľahkými následkami alebo bez neurologických následkov). 

 

Adekvátna následná resuscitačná a intenzívna starostlivosť po úspešnej NR obsahuje: 

- G – gauging – rozvaha, stanovenie príčiny náhlej zastavenia obehu (NZ), v prípade ischemickej choroby srdca 

pravdepodobne i následný invazívny kardiologický alebo kardiochirurgický výkon; 

- H – hypothermia, human mentation – zachovanie mozgových funkcií miernym ochladením pacienta; 

- I – intensive care – zaistenie lôžkovej resuscitačnej a intenzívnej starostlivosti. 
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3. KONTROLA MASÍVNEHO KRVÁCANIA 

Veľkou krvnou stratou rozumieme náhly pokles objemu cirkulujúcej krvi, ktorý vyvolá obranné mechanizmy 

organizmu. Tieto môžu mať za následok nielen hemoragický šok, ale následne i smrť vykrvácaním. Popri dusení 

a náhlej zástave krvného obehu je veľká krvná strata treťou najčastejšou príčinou náhlej smrti. 

 

Rozlišujeme krvácanie: 

• podľa druhu: 

- tepnové - krv je jasne červená a vystrekuje s každým pulzom z rany, 

- žilové - krv je tmavšia a plynule z rany vyteká, 

- zmiešané; 

• podľa intenzity: 

- mierne - do 500 ml, 

- stredné - v rozpätí od 500 ml do 1500 ml, 

- masívne - nad 1500 ml; 

• podľa smeru krvácania: 

- vonkajšie - krv vyteká z rany alebo telesných otvorov, 

- vnútorné - krv vyteká do telesných dutín alebo tkanív. 

 

Patofyziológia a príznaky veľkej krvnej straty 

Fyziologický objem cirkulujúcej krvi v tele sa pohybuje približne v hodnote 65–75 ml/kg telesnej hmotnosti. 

U dospelej osoby vážiacej 70 kg je možno počítať s cca 5 l cirkulujúcejkrvi, u 80 kg osoby s 6 l a u dieťaťa 

vážiaceho 15 kg s cca 1 l. Pri náhle vzniknutej krvnej strate presahujúcej 15% objemu začína obranná reakcia 

organizmu. Následkom masívneho krvácania sa vyvinie hemoragický (hypovolemický) šok. 

 

Príznaky náhlej straty krvi a miera ohrozenia organizmu 

I. stupeň 

Strata krvi do 15 % cirkulujúceho objemu - minimálna tachykardia, bez zmeny zostávajú krvný tlak, systolicko-

diastolická amplitúda, počet dychov je v norme. Kapilárny návrat, ktorý je dobre hodnotiteľný po stisnutí bruška 

prstu alebo ušného lalôčka. Pri tomto stave sa obnoví jeho normálne zafarbenie do 2 sekúnd. Stav je 

kompenzovaný. 

II. stupeň 

Strata krvi 15–30 % cirkulujúceho objemu (zhruba 750–1500 ml u 70 kg osoby) - tachypnoe (viac než 20/min), 

tachykardia okolo 100/min., zúžená systolicko-diastolická amplitúda zapríčinená vzostupom diastolického tlaku. 

Kapilárny návrat je spomalený – trvá dlhšie než 2 sekundy. Výdaj moču klesá na 20–30 ml/hodinu. Stav 

nevyhnutne vyžaduje volumoterapiu! 

III. stupeň 

Strata krvi 30–40 % cirkulujúceho objemu (zhruba 2000 ml u 70 kg osoby) predstavuje stav ohrozenia. 

Tachypnoe viac než 30/min., výrazná tachykardia 120-140/min, pokles systolického krvného tlaku pod 100 mm 

Hg, kapilárny návrat spomalený - trvá dlhšie než 2 sekundy, mentálne zmeny – anxieta alebo zmätenosť. 
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IV. stupeň 

Strata viac než 40 % cirkulujúceho objemu krvi (nad 2000 ml u 70 kg osoby) bezprostredne ohrozuje život! 

Tachypnoe nad 35/min., systolický krvný tlak je nemerateľný, pulz oslabený až nehmatateľný, kapilárny návrat 

výrazne predĺžený alebo chýba, dychová frekvencia viac ako 35/min., oligoúria až anúria, útlm vedomia, 

chladná, vlhká pokožka. 

Pri krvnej strate väčšej než 50 % nastáva bezvedomie. Tachypnoe, krvný tlak a tep sú nemerateľné, kapilárny 

test nie je možné vykonať. Hrozí smrť! 

 

Vnútorné krvácanie 

Vnútorné krvácanie sa spočiatku spája len s nevýraznými symptómami. Lekár však musí s možnosťou 

vnútorného krvácania počítať a podľa celkového stavu pacienta zhodnotiť závažnosť krvácania. Po ťažkých 

úrazoch a pri niektorých náhlych príhodách môžu vnútorné krvné straty dosahovať také veľké objemy, ktoré 

vážne ohrozia život postihnutého vznikom hemoragického šoku alebo vykrvácaním. K najnebezpečnejším patrí 

vnútorné krvácanie po úrazoch hrudníka s poranením veľkých ciev, po zlomeninách panvových kostí, ruptúre 

sleziny alebo pečene. 

Neúrazové vnútorné krvácanie sa vyskytuje častejšie než úrazové. K najčastejším patrí krvácanie do tráviaceho 

ústrojenstva (žalúdočné, dvanástníkové vredy, pažerákové varixy, hemoroidy a nádory). 

U žien sa najčastejšie vnútorné krvácanie vyskytuje v gestačnom období po ruptúre vajcovodu následkom 

ektopickej gravidity, ale môže sa vyskytnúť i popôrodné krvácanie z atonickej maternice. 

 

Lekárska prvá pomoc pri vnútornom krvácaní 

Vnútorné krvácanie spravidla v rámci prvej pomoci nemožno zastaviť. Lekár však po zhodnotení závažnosti 

stavu môže poskytnúť rozhodujúcu pomoc na záchranu života tým, že ihneď vyrozumie záchrannú službu 

a zavedie postihnutej osobe do periférnej žily vnútrožilnú kanylu a zaháji volumoterapiu prevodom roztoku 

kryštaloidu. 

 

Vonkajšie krvácanie 

Lokalizáciu a závažnosť vonkajšieho krvácania možno spravidla zistiť už na prvý pohľad. Prvým krokom 

v rámci prvej pomoci je zastavenie krvácania – hemostáza. V prípade život ohrozujúcej krvnej straty má 

rozhodujúci význam včasné zahájenie vnútrožilného prevodu náhradného kryštaloidného roztoku. 

Pri náhlej krvnej strate presahujúcej 40 % normálneho objemu cirkulujúcej krvi hrozí smrť následkom 

nedostatočnej perfúzie tkanív životne dôležitých orgánov okysličenou krvou. Zabrániť smrti vykrvácaním možno 

len včasnou zástavou krvácania a rýchlym zväčšením objemu cirkulujúcej krvi . Oba tieto výkony sú 

prioritnými úlohami laickej ako i následnej lekárskej prvej pomoci. 

 

Neodkladné zastavenie krvácania je v prevažnej väčšine prípadov realizovateľné (aspoň provizórne) už na 

mieste výskytu v rámci lekárskej prvej pomoci. Pri masívnom krvácaní z akejkoľvek príčiny je treba dodržať 

všeobecne prijatý a osvedčený postup neodkladnej resuscitácie pre poskytovanie prvej pomoci pri ohrození 

života náhlym zlyhaním základných životných funkcií (KPR). 
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Delenie rán 

• rany rezné a sečné sú charakteristické ostrými okrajmi a pomerne silným krvácaním, ich bolestivosť 

nie je hlavným príznakom. Vznikajú ťahom a tlakom ostrého predmetu po povrchu tela,  

• rany tržné a tržne pohmoždené majú veľmi nepravidelné okraje, krvácanie nebýva silné, bolesť 

v rane je pomerne veľká, 

• rany pohmoždené sa prejavujú rozsiahlymi zmenami na koži v dôsledku krvácanie do tkanív. 

Vonkajšie krvácanie však nemusí byť výrazné. Typické je modrofialové sfarbenie a výrazný opuch 

mäkkých tkanív. Bolesť zodpovedá intenzite násilia a býva značná, 

• rany bodné vznikajú prienikom ostrého úzkeho nástroja do tkaniva. Vonkajšie krvácanie nemusí byť 

silné, napriek tomu krvácanie v hĺbke poranenia môže byť značné, 

• rany strelné spôsobené projektilmi alebo črepinami sú charakteristické úzkym vstrelom a širším 

výstrelom, medzi ktorými je strelný kanál. Ak nie je zasiahnutá väčšia cieva, krvácanie nebýva silné. 

Vždy však hrozí nebezpečenstvo poranenia vnútorných orgánov a krvácanie do hrudnej a brušnej 

dutiny. 

 

Prvá pomoc 

� každú ranu je najlepšie sterilne kryť, 

� od hrubých nečistôt očistíme iba okolie rany, 

� ranu kryjeme priložením sterilnej gázy, 

� zaistíme krycím obväzom, 

� postihnutú časť tela imobilizujeme, 

� vždy zaistíme transport na odborné ošetrenie, 

� malé plošné odreniny ošetríme výplachom peroxidom vodíka, 

� do rany nič nesypeme (ani antibiotiká), 

� ranu nevyplachujeme, 

� ranu nezakrývame mastnými obalmi a nepoužívame masť, 

� neprikladáme mokré obväzy (výnimku tvoria poleptané miesta), 

� nevyťahujeme z rán uviaznuté cudzie telesá (okrem úplne voľne ležiacich v rane). 

 

Traumatické amputácie 

Traumatické amputácie sú špecifické poranenia charakteristické tým, že pri úraze dochádza k oddeleniu 

koncovej časti tela. Súčasné liečebné postupy umožňujú v niektorých prípadoch reiplantáciu oddelených častí 

a preto je žiadúce pri poskytovaní pomoci postupovať adekvátnym spôsobom. 

 

Prvá pomoc 

� zastavíme krvácanie (tlakový obväz, škrtidlo), 

� zabránime druhotnému poškodeniu pahýľa, 

� sterilne zakryjeme ranu, 

� znehybníme postihnutú časť tela, 

� zahájime protišokové opatrenia, 
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� amputovanú časť uložíme do plastického vrecka, aby neobschla a neinfikovala sa, 

� vrecko vodotesne uzavrieme a uložíme do väčšej nádoby s vodou a ľadom, 

� poraneného ihneď transportujeme na špecializované pracovisko (oddelenie plastickej chirurgie), 

� zaistíme trvalú starostlivosť o celkový stav poraneného a o vykonaných opatreniach urobíme stručný zápis. 

Vonkajšie krvácanie je spravidla prístupné vonkajšiemu vyšetreniu i výkonom smerujúcim na jeho zastavenie. 

Provizórna hemostáza mimo zdravotníckeho zariadenia musí byť vykonaná rýchlo a spoľahlivo. 

 

Uvádzame všeobecne známe prostriedky na zastavenie vonkajšieho krvácania. 

• Priloženie krycieho obväzu, najlepšie s poduškou (napr. hotový obväz z autolekárničky) na miesto 

krvácania. Ak nie je k dispozícii, treba využiť vhodné tkaniny, napr. čistú vreckovku. Ak sú v rane 

vytvorené koagulá, v žiadnom prípade ich nestierame. 

• Stlačenie krvácajúcich ciev priamo v rane. Vo výnimočných prípadoch, napríklad pri silnom, hlavne 

tepnovom krvácaní, stlačíme cievu v rane prstami s následnou tamponádou. 

• V teréne priložený obväz nikdy nesnímame! 

Tepnové krvácanie na hlave a trupe zastavíme najjednoduchšie priamym stlačením krvácajúceho miesta 

v smere k pevnej podložke, najlepšie proti kosti (lebka, rebro, bedrová kosť). Na krku krvácajúcu krčnú tepnu 

stlačíme v smere oproti priečnym výbežkom krčných stavcov. 

• Poranenú časť tela znehybníme a ak je to možné, zodvihneme poranenú časť tela nad úroveň 

srdca. Týmto opatrením môžeme efektívne predísť veľkým krvným stratám. 

Pokiaľ nie sú dostupné žiadne pomôcky, je potrebné zastaviť krvácanie z končatinovej tepny zaškrtením 

končatiny nad miestom krvácania napr. trojcípou šatkou zrolovanou tak, aby nebola príliš úzka. 

Vždy je potrebné zaznamenať čas priloženia škrtidla a dbať, aby doba ischemizácie postihnutej končatiny bola 

čo najkratšia. 

Veľmi silné krvácanie z prirodzených telesných otvorov (z úst, z ritného otvoru, z vulvy) je obyčajne v rámci 

poskytovania lekárskej prvej pomoci ťažké až nemožné zastaviť. Pri silnejšom krvácaní z úst je potrebné uložiť 

postihnutého do drenážnej polohy na boku s hlavou nižšie, a do stabilizovanej polohy na boku, aby sa zabránilo 

zatekaniu krvi a aspirácii do dolných dýchacích ciest. Telesné otvory prekryjeme vhodným rúškom a zahájime 

vnútrožilový prívod tekutín. Urýchlene aktivujeme záchrannú službu. 

Krvácajúci nikdy nesmie zostať bez dohľadu a musí byť prednostne dopravený do nemocnice. 
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4. NAJDÔLEŽITEJŠIE ŽIVOTOHROZUJÚCE STAVY   

 

Bezvedomie nejasného pôvodu 

Úvod 

Kritické stavy vyžadujú od lekára už pri prvom kontakte s pacientom riešenie jednotlivých situácií problémovo 

orientovaným prístupom – teda podľa symptómu, nie podľa diagnózy. Alfou a omegou praxe lekára v prvom 

kontakte je rozvaha v prístupe ku pacientovi, ktorý je v bezvedomí a jeho etiológia je nejasná. V úvahách môže v 

diagnostike takýchto stavov pomôcť akýkoľvek detail. 

Uvažovanie musí obsahovať všetky možné eventuality, avšak musí byť rýchle, pretože času je málo a informácií 

spravidla tiež. Terapia musí prebiehať zároveň s uvažovaním, rozhodne skôr, než sa diagnostický problém 

vyjasní. Lekár nemá za sebou komplement nemocnice s pomocnými vyšetrovacími metódami, preto je práve táto 

časť práce v urgentnej medicíne mimoriadne náročná. 

 

Etiológia a definícia bezvedomia 

Vedomie je komplexnou funkciou mozgu, neporušenej funkcie ascendentného retikulárneho aktivačného 

systému, mozgovej kôry a ich vzájomného pôsobenia. Zahrňuje vigilitu, schopnosť abstrakcie, schopnosť 

verbalizácie, schopnosť hodnotenia, ale i uvedomenia si seba i súvislostí a vzťahov. Porucha vedomia môže byť 

spôsobená štrukturálnymi, alebo funkčnými poruchami aktivačného systému mozgového kmeňa či difúznymi 

poruchami metabolizmu neurónov, a samozrejme i kombináciou príčin. 

 

Anamnéza 

I keď pacient nekomunikuje, je potrebné aktívne pátrať po akýchkoľvek anamnestických údajoch. Zdrojom 

informácií môžu byť príbuzní či ďalší ľudia z okolia pacienta. Cenné sú skoršie anamnestické údaje (chronické 

choroby hlavne kardiovaskulárneho systému, pľúc, obličiek, pečene, endokrinné ochorenia, epilepsia, infekcie, 

abúzus návykových látok, depresia a či podobný stav prebehol i v minulosti, ale i informácie o tom, čo tesne 

predchádzalo strate vedomia. Je potrebné zhodnotiť i rýchlosť straty vedomia, ale i možnosť úrazu (staršieho - 

napr. chronický subdurálny hematóm), prodromálne a ďalšie príznaky, ktoré už zanikli pred príchodom lekára 

(kŕče). Ak nie sú príbuzní schopní poskytnúť údaj o chorobách, mnoho napovedia lieky, ktoré pacient užíva. 

 

Vlastné klinické vyšetrenie 

Fyzikálne vyšetrenie bolo, je a bude základom medicíny, zostává najcennejším zdrojom informácií aj pri 

bezvedomí. Jeho neoddeliteľnou súčasťou je základné neurologické vyšetrenie, je však potrebné vyšetriť 

i respiračný a obehový aparát. 

 

Schéma základného neurologického vyšetrenia 

1. Stav vedomia - hodnotíme najužívanejšou škálou GCS. 

2. Veľkosť a reakcie zreníc (pozor na operovanú kataraktu!). 

3. Korneálny reflex - jeho strata pri postihnutí kmeňových funkcií znamená zlú prognózu. 

4. Spontánne pohyby očí, poloha bulbov, prítomnosť nystagmu. 
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5. Motorické funkcie - svalový tonus, dekortikačné, decerebračné prejavy, šľachové reflexy, kŕče, paréza, príp. 

plégia, symetria. 

6. Meningeálne príznaky (opozícia šije, Lassague) – v kóme nemusia byť prítomné. 

7. Známky traumy hlavy – okuliarovité hematómy, likvorea, hematómy, rany, krvácanie z nosa alebo ucha. 

8. Dych – cítiť alkohol, acetón, organofosfáty a pod. 

 

Terapia 

Súbežne s vyšetrovaním prebiehajú potrebné terapeutické opatrenia, kedy postupujeme podľa algoritmu ABC. 

Všeobecné opatrenia na podporu a udržanie vitálnych funkcií sú základom terapeutického prístupu k pacientovi 

v bezvedomí hlavne tam, kde príčinu nepoznáme. Cielená farmakoterapia je preto možná až následne a len 

vtedy, keď je odôvodnená. 

1. Zaistenie priechodnosti dýchacích ciest je základným opatrením u pacienta v bezvedomí. Ak je potrebné, 

vyčistíme dutinu ústnu, potom vykonáme trojitý manéver (záklon hlavy, predsunutie dolnej čeľusti a otvorenie 

úst). Možno použiť i ústny vzduchovod (ak nie je prítomný dávivý reflex) alebo nosný vzduchovod 

(kotraindikovaný pri traume hlavy). Najdokonalejšie zaistenie dýchacích ciest a zároveň i prevenciu aspirácie 

dosiahneme pomocou endotracheálnej intubácie. Jej použitie závisí od toho, či ju záchranca  technicky ovláda. 

2. Pri spontánnom dýchaní sledujeme, či je ventilácia dostatočná (adekvátnosť exkurzií hrudníka, cyanóza, 

pulzná oxymetria, dychová frekvencia). Pri hypoventilácii vykonávame podporné dýchanie na prehĺbenie 

spontánnych dychov pacienta, prípadne musíme zahájiť riadenú pľúcnu ventiláciu. 

Lekár by mal byť schopný realizovať umelé dýchanie pomocou tvárovej masky a ručného kriesiaceho prístroja, 

ktorý je možno pripojiť na zdroj kyslíka. U intubovaného pacienta realizujeme ventiláciu buď ručným kriesiacim 

prístrojom alebo prenosným automatickým ventilátorom. Východiskové parametre pre nastavenie prístroja 

u dospelého spravidla sú dychový objem 6-7 ml/kg váhy a frekvencia dychov 10 -12 za minútu. 

3. Zaistíme dostatočnú dodávku kyslíka. Oxygenoterapia je vhodná na počiatku terapie kritického stavu, je 

prínosná a na krátku dobu prvého kontaktu a transportu. Prakticky nemá kontraindikácie. 

4. Vždy je potrebné zhodnotiť stav obehu a zaistiť žilový vstup kanylou zodpovedajúceho priesvitu do 

periférnej žily, poprípade do v. jugularis externa. Infúznu terapiu zahajujeme podľa hodnôt TK. Prioritou je 

zachovanie perfúzie mozgu. Pri hypotenzii zvážime stav kardiovaskulárneho aparátu a z toho plynúcu rýchlosť 

infúzie. Prednostne používame roztoky kryštaloidov, koloidné roztoky podávame v prípadoch jasnej indikácie, 

najlepšie v kombinácii s kryštaloidmi (po zaistení dvoch žilových vstupov, napríklad pri väčších krvných 

stratách nielen traumatických). Lieky aplikujeme zásadne intravenózne. Dôvodom k tomu je okrem rýchleho 

účinku i štandardné pôsobenie. 

V podmienkach centralizácie obehu je účinnosť lieku aplikovaného intramuskulárne v dôsledku poruchy 

tkanivovej perfúzie znížená a ťažko predvídateľná. 

5. Arytmie. Pokiaľ diagnostikujeme arytmiu, ktorá má pravdepodobnú súvislosť s bezvedomím, liečime ju. 

V prvom kontakte liečime zásadne iba arytmie so závažnou klinickou symptomatológiou! 
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Možné príčiny bezvedomia (pozor na možnú kombináciu príčin!) 

1. Štrukturálne poruchy CNS: 

- cievne (krvácanie, ložisková ischémia) = CMP, 

- infekčné (meningitis,encefalitis, mozgový absces), 

- mozgová herniácia – mozgový edém. 

2. Intoxikácie – podľa príčiny: 

- suicidálne, akcidentálne, profesionálne, 

- sedatíva, hypnotiká, anestetiká, psychotropné látky, alkohol, 

- drogy, CO, CO2, rozpúšťadlá. 

3. Metabolické: 

- difúzna ischémia (hypoxia, hypotenzia), 

- endokrinopatie – hlavne diabetes mellitus (hypoglykémia, hyperglykémia), myxedémová kóma, 

hypopituitárna kóma, 

- hypotermia, hypertermia, 

- hypoosmolárne a hyperosmolárne stavy, 

- poruchy ABR. 

4. Obehové príčiny: 

- vazovagálny kolaps, ktorého príčinou je spravidla dlhé státie, pohľad na krv, rozrušenie (v diagnostike 

napomôže TK a pulzová frekvencia v ľahu a po vertikalizácii), 

- námahová synkopa – prejavom ochorenia srdca (stenóza aorty, pľúcnice alebo pľúcna hypertenzia), 

- arytmie – hlavne bradyarytmie- pozor na nezistený zdroj krvácania (napr. GIT, GEU) a bezvedomie ako 

príznak hemoragického šoku!. 

5. Kŕčové stavy. 

6. Neurotrauma: 

A. Primárne poškodenie 

1. difúzne 

- komócia mozgu (funkčná porucha bez anatomického postihnutia), 

- difúzne axonálne poškodenie (mechanické poškodenie axónov bielej hmoty, väčšinou strižným 

mechanizmom), 

2. ložiskové: 

- kontúzia mozgu (hyperémia, nekróza tkaniva, perifokálny edém) 

B. sekundárne poškodenie 

1. intrakraniálne príčiny: 

- úrazové krvácanie (epidurálne, subdurálne, intrakraniálne), 

- edém mozgu, 

2. extrakraniálne príčiny: 

- hypoxia, 

- hyperkapnia, 

- hypotenzia. 
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7. Psychiatrické príčiny: 

- katatónia, narkolepsia, spánková deprivácia, 

- hysterické konverzné poruchy, 

- simulácia. 

 

Cievne-mozgové príhody 

Často sa stretávame s cievnymi mozgovými príhodami, ktoré sú v rámci naliehavosti okamžitej pomoci 

zrovnateľné s akútnymi koronárnymi príhodami. Cievne mozgové príhody sú príčinou vysokej mortality 

a v mnohých prípadoch následnej invalidity. Vo vyspelých krajinách sú treťou najčastejšou príčinou úmrtí. 

Odhad incidencie u nás je 400 na 100 000 obyvateľov/rok. Príčinou je v 80-85 % ischémia, pričom prevažuje 

trombotický uzáver mozgového cievneho riečiska s postupným rozvojom symptomatológie. Iba tretina 

ischemických iktov je dôsledkom embolizácie. Intracerebrálne krvácanie je v typickej lokalizácii do bazálnych 

ganglií (najčastejšie u hypertonikov). Atypické krvácanie býva lokalizované do mozgových lalokov, pontu 

a mozočku. Zriedkavejšie sa stretávame, avšak v každom veku, so subarachnoidálnym krvácaním. 

 

Príznaky CMP: 

1. poruchy hybnosti: jednostranné parézy, plégie (vyšetríme i hybnosť mimických svalov), 

2. poruchy citlivosti: jednostranné parestézie, hypestézie, 

3. poruchy vyššej nervovej činnosti: dysfázia, afázia, 

4. poruchy vedomia rôznej hĺbky, 

5. poruchy zraku a zrakového poľa, 

6. mozočkové príznaky - závraty, ataxia, 

7. kmeňové príznaky - poruchy vedomia, dychu a prehĺtania. 

Okrem všeobecných opatrení, ktoré treba vykonať v prípade pacienta v bezvedomí, je nutné udržať dostatočnú 

perfúziu mozgu. Pretože artérie v ischemickej oblasti sú dilatované, perfúzia tejto oblasti je závislá na 

systémovom arteriálnom tlaku. Z týchto dôvodov tolerujeme hodnoty systolického tlaku až do 200-220 torrov. 

Zásadne sa musíme vyvarovať hypotenzii a pri jej výskyte zahajujeme s prihliadnutím na stav 

kardiovaskulárneho aparátu volumoterapiu, prípadne použijeme katecholamínovú podporu. Monitorovanie 

štandardných parametrov a dynamiky stavu pacienta sú samozrejmosťou. V prípade známej doby vzniku 

príhody, absencie kontraindikácií a pri dodržaní terapeutického okna (3 hodiny pre systémovú, 6 hodín i viac pre 

lokálnu intraarteriálnu trombolýzu) neodkladne zabezpečíme transport pacienta s príznakmi CMP 

na neurologické oddelenie schopné rýchlej diagnostiky a trombolytickej terapie. 

Veľmi častou príčinou bezvedomia je intoxikácia psychofarmakami. Najčastejšie ide o suicidálne pokusy, 

niekedy v kombinácii s alkoholom. V klinickom obraze dominuje porucha vedomia rôzneho rozsahu, 

hypoventilácia, niekedy zvracanie a aspirácia. V závislosti od konkrétnych podmienok jednotlivých prípadov 

hrozí i hypotermia a pozičná trauma. Intoxikáciami drogami sa zaoberáme v samostatnej kapitole (viď kap. 

Akútne intoxikácie). 

Ďalším frekventovaným stavom je difúzna hypoxia, ktorá sama o sebe má množstvo najrôznejších príčin 

včítane šokových stavov. Pri odkladaní intervencie môže dôjsť k ireverzibilnému poškodeniu mozgu a k vývoju 

apalického syndrómu. Zaistenie ventilácie a oxygenoterapia má zásadný význam. 



 40

U komatóznych stavov pri diabetes mellitus najčastejšie prevažuje hypoglykémia. S hypoglykémiou je potrebné 

počítať pri infekcii, hlavne u starších pacientov. U mladších pacientov sa vyskytuje i pri adekvátnom prísune 

energie v spojení s väčšou fyzickou námahou alebo športovým výkonom. 

Nebezpečný priebeh mávajú suicidálne pokusy aplikáciou inzulínu, ale i perorálnych antidiabetík (PAD). 

Ketoacidotická diabetická kóma je menej častá a môže ísť o prvý prejav choroby, hlavne v mladších vekových 

ročníkoch. Abúzus alkoholu diabetikom vedie častejšie k hypoglykémii, avšak vysoký obsah cukrov 

v destilátoch môže spôsobiť i dekompenzáciu diabetu. Jednoduché vyšetrenie glukomerom by malo byť 

súčasťou vyšetrovacieho algoritmu každého pacienta v bezvedomí. 

Pri hypoglykémii podáme i.v. 40-percentnú glukózu, alternatívne možno použiť glukagón intramuskulárne. 

Pri hyperglykemickej diabetickej kóme je potrebná predovšetkým rehydratácia (kryštaloidy, prípadne doplnenie 

iónov). 

Pri bezvedomí z obehových príčin je potrebné odlíšiť menej závažné stavy (krátkodobé bezvedomie pri 

ortostatickom kolapse, pri vazovagálnej synkope) od vysoko rizikových stavov, ktorými sú kardiálne synkopy, 

bradyarytmie, sick sinus syndróm a malígne tachyarytmie. Zisťujeme, či nedošlo k úrazu hlavy i zo zdanlivo inej 

príčiny (alkohol). 

Pri podozrení na kraniocerebrálny úraz spojený s bezvedomím musíme zaistiť priechodnosť dýchacích ciest 

bez použitia záklonu hlavy (do doby, pokiaľ nie je vylúčená trauma C chrbtice, je potrebné postupovať 

maximálne opatrne, s obmedzením manipulácií, ktoré by mohli úraz chrbtice zhoršiť). Primárny mozgový inzult 

neovplyvníme, snažíme sa zabrániť sekundárnemu poškodeniu - vyvarovať sa hypotenzii, hypoxii, zaistiť rýchly 

a opatrný transport na oddelenie schopné stav zvládnuť (v prípade traumy je potrebné stanoviť priority postupu 

s ohľadom na ostatné zranenia). 

Pozor na starší úraz a rozvoj chronického subdurálneho, menej často epidurálneho hematómu! 

Kŕče sú všeobecne prejavom podráždenia CNS a sú aj príznakom mnohých stavov (CMP, hypoxia, intoxikácia, 

edém mozgu, trauma atď.). Najčastejšie však ide o generalizované kŕče pri epileptickom záchvate. Ich trvanie 

býva krátke, je spojený s poruchou vedomia a tonicko-klonickými kŕčmi. 

Najväčšie riziko pri trvaní záchvatu tkvie v riziku úrazu, preto sa v prvom rade snažíme o prevenciu zranenia 

a zaistenie priechodnosti DC. Po záchvate spravidla uložíme pacienta do stabilizovanej polohy. Zaistenie 

priechodnosti dýchacích ciest behom záchvatu je problematické pre trismus dýchacích svalov. Pri ďalšom trvaní 

záchvatu treba zvážiť použitie nosného vzduchovodu, avšak vo väčšine prípadov nekomplikovaného 

epileptického paroxyzmu vzhľadom na krátku dobu trvania kŕčov, významná hypoxia nehrozí. Tá býva rizikom 

až pri kumulovaných paroxyzmoch či pri status epilepticus, kedy je potrebná nielen antikonvulzívna terapia 

(diazepam alebo phenytoin), ale i relaxácia s inštrumentálnym zaistením dýchacích ciest a prístrojovou umelou 

pľúcnou ventiláciou. 

V detskom veku bývajú najčastejšou príčinou generalizovaných kŕčov v horúčke febrilné kŕče, ktoré sú 

hodnotené ako nezávažné kŕčové stavy. Okrem intervencií zameraných na zníženie teploty osvedčuje sa podať 

diazepam 5 mg rektálne, čím dieťa menej traumatizujeme ako pri pokuse o i.v. vstup. 

CAVE: K ŕče pri infekciách CNS! 

Medzi kŕčové stavy závažné zaraďujeme: 

- kŕče topické alebo hemikonvulzie, 

- kŕče, ktoré sa objavili do veku 6 mesiacov a od 6 rokov veku dieťaťa, 



 41

- všetky záchvaty s dlhším trvaním a pri pozitívnej rodinnej anamnéze. 

 

Transport 

Musíme si uvedomiť, že i zabezpečenie transportu pacientov z terénu je súčasťou terapie prvého kontaktu. 

Rozhodujúci je klinický stav pacienta, miera jeho inštrumentálneho zaistenia a monitorovania, predpokladaná 

príčina bezvedomia a v neposlednom rade i predpokladaný vývoj stavu. Okrem resuscitačnýchlôžok môže ísť 

o využitie najrôznejších jednotiek intenzívnej starostlivosti podľa medicínskych špecializácií, ale i o expektačné 

postele urgentných príjmov, ktoré na Slovensku zatiaľ chýbajú. Cieľom je zaistiť kontinuitu starostlivosti 

(diagnostiky i terapie) od prvého kontaktu s pacientom v bezvedomí a tým minimalizovať následky pôvodného 

inzultu. 

 

Tabuľka 1: Glasgow Coma Scale 

Glasgow Coma Scale  

Otvorenie očí  

spontánne 4 body 

na oslovenie  3 body 

na bolestivý podnet  2 body 

neotvorí oči  1 bod 

Slovná reakcia  

orientovaná  5 bodov 

zmätená  4 body 

neprimeraná 3 body 

nezrozumiteľná 2 body 

žiadna 1 bod 

Motorická reakcia  

vyhovie výzve 6 bodov 

cielená reakcia na bolesť 5 body 

necielená reakcia na bolesť 4 body 

dekortikačné kŕče - flekčné  3 body 

decerebračné kŕče - extenčné  2 body 

bez reakcie  1 bod 
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5. ŠOK 

 

Definícia 

Šok je akútny generalizovaný pokles prietoku krvi metabolicky aktívnou časťou krvného riečiska 

s následnou tkanivovou hypoxiou, poruchami metabolizmu a orgánových funkcií. 

Táto situácia môže nastať nielen u pacientov s nízkym srdcovým výdajom a centralizáciou obehu 

(hypovolemický, kardiogénny šok), ale i tam, kde srdcový výdaj je normálny alebo dokonca zvýšený, 

avšak tkanivová perfúzia klesá, pretože krv obchádza kapilárne riečiská otvorenými arteriovenoznými 

skratmi (septický šok). 

Základnou poruchou prakticky všetkých foriem šoku je prehlbujúca sa dysproporcia medzi tkanivovou 

potrebou kyslíka a neschopnosťou organizmu kyslík dodať. Z uvedeného je jasné, že poruchy 

mikrocirkulácie a s ňou súvisiace metabolické procesy hrajú rozhodujúcu úlohu v patogenéze šoku. 

 

Formy a príčiny šoku 

1. Hypovolemický šok: 

- hemoragický (krvná strata pri relatívne malej tkanivovej dezintegrácii - bodné poranenia, krvácanie z GIT); 

- traumatický šok (krvná strata s rozsiahlou tkanivovou devastáciou - polytrauma); 

- popáleninový šok (strata plazmy z popálených plôch); 

- hypovolemický, dehydratačný šok (strata vody a elektrolytov - zvracanie, hnačky, peritonitis, ileus); 

- endokrinný šok (Addisonova choroba). 

2. Kardiogénny šok (porucha srdcovej činnosti - IM, dysrytmie, tamponáda perikardu). 

3. Septický šok (toxémia, septikémia). 

4. Anafylaktický šok (reakcia antigén – antilátka). 

5. Neurogénny šok (dysregulácia pri transverzálnej miešnej a kmeňovej lézii). 

6. Zvláštne formy šoku (embólia pľúcnice pri tromboembolickej chorobe tukovej, vzduchovej, embólii, embólia 

plodovou vodou). 

 

Patofyziológia šoku 

Z hľadiska dynamiky patofyziologických zmien a pre ich správnu interpretáciu je účelné rozdeliť priebeh šoku 

do 3 štádií: 

1. štádium - kompenzácie (latentné), 

2. štádium - dekompenzácie, 

3. štádium - terminálne (ireverzibilné). 

 

Diagnostika šoku a liečba v prednemocničnej starostlivosti 

Nasledujúce diagnostické a terapeutické postupy sa zameriavajú na traumatický a hemoragický šokový stav. 

Hypovolemický a traumaticko - hemoragický šok 

Fázy šoku a ich klinický obraz. 

Pre správne zhodnotenie stavu je potrebné opakované vyšetrenie chorého. Klinické prejavy sa rozvíjajú postupne 

v zákonitom slede a pri korektne vykonávanej liečbe ustupujú v opačnom poradí. Prvou známkou hypovolémie 
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je oligúria, ďalej bledosť, tachykardia, potenie, agitovanosť, smäd, hypotenzia, dyspnoe, zmätenosť cyanóza, 

kóma a smrť. Pretože šok je dynamický dej, ktorý sa buď zhoršuje alebo zlepšuje, je dôležité chorého trvale 

sledovať a hodnotiť ukazovatele, ktoré uvádzame nižšie. 

Mentálny stav - či je zachované vedomie a schopnosť pacienta komunikovať. Tieto ukazovatele nasvedčujú o 

zachovanej priechodnosti dýchacích ciest a adekvátnej perfúzii ako aj oxygenácii mozgu. Postupujúca alterácia 

vedomia, zmätenosť, agresivita, apatia až bezvedomie poukazujú na prípadnú progresiu hypovolémie. 

Stav pokožky - či je studená alebo bledá. Bledá, studená pokožka je známkou vazokonstrikcie 

(alfa-adrenergná stimulácia), vlhká, zapotená znamená cholinergnú sympatickú reakciu. 

Pulz - jeho prítomnosť na a. radialis je dôkazom, že hodnoty systolického tlaku sú minimálne 90 mmHg, na a. 

femoralis 80 - 90 mmHg. Ak je pulz hmatný iba na a.carotis, systolický tlak 70 mmHg má hodnotu. 

Kapilárny návrat - po kompresii nechtového lôžka na dobu 5 sekúnd dôjde po uvoľnení k zružoveniu 

nechtového lôžka do 2 sekúnd. Predĺženie hovorí o hypoperfúzii (pri vylúčení hypotermie 

a periférnej vaskulárnej choroby). 

Krvný tlak - treba merať opakovane a hodnotiť s prihliadnutím k ostatným symptómom. 

Významným ukazovateľom je i odhad krvných strát umožňujúci posúdiť závažnosť stavu i riziko vzniku 

šokového stavu. 

 

Typ poranenia       Krvná strata 

uzavretá zlomenina stehennej kosti    300- 2000 ml, 

zlomenina panvy      500- 5000 ml!, 

zlomenina rebier       150 ml na každom 

heamotorax       až 2000 ml na hemithorax 

Zranenia, ktoré môžu spôsobiť stratu 500 ml: 

uzavretá zlomenina holennej kosti, 

otvorená rana vo veľkosti ruky u dospelého, 

krvná zrazenina vo veľkosti pästi dospelého. 

Tupé poranenia brucha môžu viesť ku zradným, skrytým a masívnym krvným stratám. 

 

Hraničné vekové kategórie (starí a veľmi mladí) tolerujú šok horšie než zdraví a mladí dospelí, u ktorých sa 

môže klinicky prejaviť až závažná progresia - riziko latentnej fázy! 

Stav cirkulácie naviac zhoršujú ďalšie nepriaznivé faktory - predovšetkým bolesť, chlad, strach zo smrti atď. 

 

Straty objemu cirkulujúcej krvi delíme do štyroch stupňov. 

Ak je strata: 

- menej než 15% (do 750 ml u 70 kg muža) – straty sú kompenzované presunom krvizo splanchnickej oblasti 

a nie sú spojené s charakteristickou symptomatológiou; 

- 15 - 30% (750 – 1500 ml u 70 kg muža) – straty sú spojené s rozvojom periférnej vazokonstrikcie, 

vzostupom pulzovej frekvencie, tlak je labilný, incipientná tachypnoe, nepokoj, anxieta, klesá diuréza; 
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- 30 – 40% (1500 – 2000 ml u 70 kg muža) - vyjadrená symptomatológia šoku – tachykardia 120 – 140/min., 

pokles systolického krvného tlaku pod 100 mmHg, pulz je oslabený, kapilárny návrat predĺžený, dychová 

frekvencia je viac než 30/minútu, anxieta prechádza do zmätenosti, oligúria; 

- viac než 40% (viac ako 2000 ml u 70 kg muža) – výrazná kvantitatívna porucha vedomia, systolický tlak 

krvi spravidla nemerateľný, pulz oslabený až nehmatný, arytmia, kapilárny návrat predĺžený alebo chýba, 

dychová frekvencia viac než 35/minútu, anúria, stav bezprostredne ohrozuje život. 

 

Liečba v prednemocničnej etape 

Liečba šoku musí byť komplexná, zameraná na: 

- zlepšenie makro i mikrocirkulácie, 

- odstránenie tkanivovej hypoxie a acidózy, 

- profylaxiu a liečbu porúch orgánových funkcií. 

Charakteristickým prejavom je jeho progresívne zhoršovanie a ak príčina nie je včas adekvátnou terapiou 

odstránená, dochádza nevyhnutne k letálnemu zakončeniu. Medzi trvaním, stupňom šoku a prežitím existuje 

nepriama úmernosť. 

 

Všeobecný prístup k liečbe šoku možno vyjadriť akronymom VIP - p. s. (very imported person 

- post scriptum) 

V - ventilácia (ventilation) - zahrňuje súbor opatrení zameraných na zaistenie priechodnosti dýchacích 

ciest a adekvátnu ventiláciu; 

I - infúzie (infusion) - znamenajú liečbu zameranú na doplnenie a stabilizáciu krvného obehu; 

P - pumpa (pump) - vyjadruje požiadavku zlepšenia srdcového výkonu zvýšením plniaceho tlaku alebo 

tonizáciou myokardu; 

p - (pharmacologic treatment) - farmakologická liečba; 

s - (specific therapy) - špecifická liečba, hlavne chirurgická alebo iné opatrenia podľa primárnej príčiny. 

 

Roztoky využívané k objemovým náhradám v prednemocničnej etape 

Roztoky kryštaloidov (F1/1, R1/1, Ringer-laktát) 

Kryštaloidy sú účinné hlavne vtedy, ak sú použité včas (do 2-4 hodín od vzniku krvnej straty) a v dostatočnom 

množstve (dvoj- až trojnásobnom než predpokladaná krvná strata). Aplikácia v tomto rozsahu je spojená 

s rizikom preťaženia obehu a vznikom pľúcneho edému. Ich výhodou je nízka cena, dlhá trvanlivosť, absencia 

alergií a porúch fluidokoagulačnej rovnováhy. Kryštaloidnými roztokmi možno nahradiť krvnú stratu v rozsahu 

10 – 15% celkového objemu krvi. Pre udržanie koloidneosmotického tlaku je vhodné po aplikácii 4 jednotiek 

kryštaloidného roztoku podať 1 jednotku koloidného roztoku. 

Koloidné roztoky 

Hlavným účinkom koloidov je zvýšenie koloidno-osmotického tlaku, trvalejšia expanzia krvného objemu 

cirkulujúcej krvi, zlepšenie kardiovaskulárnych funkcií, zlepšenie transportu a spotreby kyslíka. Roztoky 

užívané v prednemocničnej starostlivosti sú syntetické, vyrábané zo želatíny alebo škrobov. Ich aplikácia nie je 

spojená s rizikom infekcie. Medzi ich nevýhody patrí hlavne nestabilita v chladnom prostredí (rôsol) a alergické 

reakcie, i keď sú zriedkavé. 
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Podľa účinku možno rozlíšiť: 

- koloidné roztoky substitučné: Haemacel, Gelifundol, Gelafundin s iniciálnym objemovým efektom 

100% a trvaním účinku: 1-2 hod., 

- koloidné roztoky expanzné (plasmaexpandery): HAES – Steril 6%, 10 %. Iniciálny objemový efekt 

závisí od koncentrácie: HAES 6% približne 100%, HAES 10% ca. 140%. Trvanie ich účinku závisí od 

stupňa substitúcie (Hämofusin 3-4hod., Plasmasteril 6-8 hod.). 

Samotnými koloidnými roztokmi možno nahradiť krvnú stratu v rozsahu 20 - 25% celkového množstva 

cirkulujúcej krvi. Priemerná denná dávka je 500 – 1000 ml. Vzhľadom k možnému obehovému preťaženiu 

a vzniku alergickej reakcie je treba látku v prvých 15 minútach podávať opatrne a pacienta neustále kontrolovať. 

Hyperosmoticko-koloidný plasmaexpander 

Predstaviteľom tejto skupiny je Tensiton (7,5% roztok NaCl a dextran 60g/l). Podáva sa rýchlo v jednorazovej 

dávke 4 ml/kg t.h. Plasmaexpanzný efekt sa dostaví behom 10 – 15 minút a trvá približne 2 hodiny. Roztok je 

vhodný pri náhlych krvných stratách do 20% objemu cirkulujúcej krvi. Je možné ho použiť predovšetkým 

v iniciálnej fáze ošetrenia (cca do 45 min. od začiatku krvácania). Podanie roztoku je nevhodné u detí 

a tehotných žien. 

Kontraindikácie: znížená hydratácia, hyperosmolarita, hypernatrémia, pretrahovaný šok (trvajúci dlhšie než 60 

min). 

 

Inotropné a vazoaktívne farmaká 

Adrenalín 

Dávka       Účinok 

0,01 – 0,03 ug/kg/min     hlavne stimulácia beta 1 a beta 2 

0,03 – 0,15 ug/kg/    min alfa- i beta-stimulácia 

0,15 – 0,30 ug/kg/min    hlavne stimulácia alfa 1- a alfa 2 

Štandardná dávka: 0,015 ug/kg/min 

 

Noradrenalín 

Dávka       Účinok 

0,1 – 0,4 ug/kg/min     hlavne stimulácia alfa 1- a alfa 2 

Štandardná dávka: 0,1 ug/kg/min 

 

Dopamín (Dopamin, Tensamin) sa uplatňuje sa ako stimulátor beta1 a v menšej miere beta2 receptorov, alfa-

receptorov a dopaminergných receptorov D-A1 a D-A2. V nízkych dávkach znižuje periférnu rezistenciu 

v splanchnickej a renálnej oblasti a zvyšuje sa prietok obličkami a pečeňou. Vo vyšších dávkach spôsobuje 

vazokonstrikciu a zvýšený afterload. V niektorých prípadoch je zvýraznený beta-mimetický efekt s tachykardiou 

a vznikom dysrytmií. 

Štandardná dávka: 2 ug/kg/min 

 



 46

Dobutamín (Dobutrex, Dobuject) stimuluje prevažne beta1- receptory. Účinky beta 2 a alfa sú podstatne slabšie. 

Znižuje systémovú rezistenciu a zlepšuje prácu srdca. Dobutamín je preto vhodný u chorých so srdcovým 

zlyhaním alebo kardiogénnym šokom. 

 

Dávka       Účinok 

2 – 30 ug/kg/min     hlavne stimulácia beta 1 a beta 2 

Štandardná dávka: 5 ug/kg/min 

 

Analgézia 

Analgézia je významný terapeutický postup v prednemocničnej starostlivosti, zvlášť u kriticky chorých. 

Správne zvolená analgézia, resp. analgosedácia významne znižuje  zvýšenie hladiny katecholamínov, rozvoj 

šoku i alteráciu kardiovaskulárneho systému. Jej aplikácia v prednemocničnej etape a za mimoriadnych 

okolností má však svoje špecifiká, ktoré je potrebné rešpektovať (viď kapitolu o liečbe bolesti). 

 

Ďalšie liečebné opatrenia: 

- ochrana pred vplyvmi vonkajšieho prostredia – hlavne hypotermiou (nikdy nenechať pacienta 

neprikrytého, v zime vždy vyhriata sanitka!); 

- protišoková poloha - s hlavou uloženou nižšie a zdvihnutými nohami, nevhodná pri kraniocerebrálnych 

poraneniach; 

- stabilizácia zlomenín a celková imobilizácia. 

 

Sledovanie pacienta 

Zranený musí byť nepretržite sledovaný pre prevenciu možného zhoršenia stavu. Zásadne monitorujeme: 

- pulz (frekvenciu, rytmus, kvalitu); 

- čas kapilárneho návratu; 

- dýchanie (frekvencia, dýchacie exkurzie a symetriu); 

- krvný tlak; 

- neurologický stav (AVPU); 

- pulzovú oxymetriu. 

O všetkých zmenách vedieme čitateľné a presné záznamy. 

 

Pretrvávajúca hemodynamická instabilita je skôr vyvolaná neadekvátnou či neprimeranou náhradou tekutín 

než pretrvávajúcou stratou krvi. Príliš mnoho ranených zomrelo v dôsledku váhavého prístupu lekárov 

k intravenóznej resuscitácii! 
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6. DÝCHAVICA, DYCHOVÁ NEDOSTATO ČNOSŤ 

Základné pojmy 

Dýchavica je subjektívny pocit nedostatku vzduchu spojený s potrebou zvýšiť ventilačné úsilie. Dýchavicu 

pociťujú iba pacienti pri vedomí. Zhodnotenie stupňa dychovej tiesne dáva základnú informáciu o naliehavosti 

situácie a terapeutických opatrení. Dýchavica sama o sebe má veľký klinický význam a v praxi je jedným 

z najčastejších dôvodov k tiesňovému volaniu. 

 

Stupeň dýchavice 

0 – fyziologická, 

I – námahová, 

II – k ľudová, 

IIa – ortopnoe, 

III – asfyxia. 

 

Fyziologická dýchavica sa objavuje v prostredí chudobnom na kyslík (O2), vo veľkých výškach alebo 

v uzavretých priestoroch. Adaptačným mechanizmom na hypoxiu je alveolárna hyperventilácia. 

Námahová dýchavica je pociťovaná, ak dychová práca prekročí kľudovú hodnotu asi 5-x. Jej začiatok závisí od 

trénovanosti jedinca. 

Kľudová dýchavica vzniká bez telesnej námahy a vždy si vyžaduje objasnenie. 

Ortopnoe je naliehavá forma pokojovej dýchavice, ktorá núti pacienta zaujať polohu v sede alebo v stoji, 

spravidla zapojením auxiliárneho dýchacieho svalstva. 

Asfyxia je kombinácia život ohrozujúcej hypoxie a hyperkapnie z dôvodu zastavenia ventilácie bez možnosti 

kompenzácie. 

Paroxysmálna dýchavica je epizodická dýchavica typická pre astmatický záchvat a akútny srdcový pľúcny 

edém. 

Trvalá dýchavica prichádza predovšetkým pri chronických ochoreniach ľavého srdca a pľúc. 

Respiračná insuficiencia je stav podmienený neschopnosťou respiračného systému udržať PaO2 nad 8 kPa a 

PaCO2 pod 6 kPa. Izolovaná hypoxémia je známkou parciálnej respiračnej insuficience. Kombinácia 

hypoxémie s hyperkapniou znamená globálnu respiračnú insuficienciu. 

Akútna respiračná insuficiencia je náhle vzniknutý stav, ktorý môže viesť k ťažkému hypoxickému 

poškodeniu životne dôležitých orgánov a posunu pH v rámci akútnej respiračnej acidózy. 

Chronická respiračná insuficiencia je stav vyvíjajúci sa pozvoľna u chronických pľúcnych ochorení spojený s 

hypoxémiou, hyperkapniou a rozvojom kompenzačných mechanizmov, predovšetkým hypertrofiou pravej 

komory a renálnou kompenzáciou respiračnej acidózy. 

 

Najčastejšie klinické jednotky v prvom kontakte 

Aspirácia (viď vyššie) 

Astmatický záchvat 

Tento stav je charakterizovaný triádou: 

- bronchospazmus, 
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- edém sliznice, 

- stáza hlienu. 

 

Príznaky klinicky závažnej akútnej astmy (prvých päť príznakov je ľahko hodnotiteľných i v teréne): 

1. dýchavica – pacient nedokáže vypovedať vetu na jedno nadýchnutie, 

2. dychová frekvencia nad 25/min, 

3. ortopnoe, 

4. predĺžené exspírium s piskotmi a vrzgotmi, 

5. pulzová frekvencia nad 110/min, 

6. vrcholová výdychová rýchlosť (PEF) menej než 50% normy. 

Nález v krvných plynoch pri astme ohrozujúcej život charakterizuje: 

PaCO2 > 8 kPa, PaO2 < 8 kPa, nízke pH- respiračná acidóza. 

 

Liečba 

V prednemocničnej starostlivosti u pacientov s ťažkým astmatickým stavom, ktorí nie sú bezprostredne ohrození 

na živote sa snažíme stav zvládnuť ambulantne. Ak dôjde po liečbe k výraznej subjektívnej úľave, zníženiu 

dychovej frekvencie, tachykardii a ústupu expiračných fenoménov, môžeme pacienta ponechať v domácom 

ošetrení. U život ohrozujúceho astmatického stavu po začatí liečby na mieste, pacienta vždy transportujeme na 

hospitalizáciu. 

Základná liečba spočíva v podávaní O2, inhalačných beta-mimetík a kortikosteroidov. O2 podávame 

v koncentrácii 40- 60% (maskou, predohriaty a zvlhčený). Liekom prvej voľby sú beta2 mimetiká v inhalačnej 

forme. Najčastejšie podávame salbutamol (v maximálnej jednotlivej dávke 5 mg) a fenoterol (do 1mg). 

Kortikosteroidy - podávame minimálne 200 mg hydrokortizónu, či minimálne 60 – 80 mg metylprednizolónu. 

Ak sa stav nezlepší, je možné po 30 minútach opakovať inhaláciu beta2 mimetiká alebo podať 

anticholinergikum (ipratropium bromid 0,5 mg v jedn.d.), ak nebolo predtým podané s beta2 mimetikom 

(preparát Berodual). 

Vzhľadom k značnému rozšíreniu inhalačných prípravkov dlhodobo liečení astmatici sú často 

predávkovaní beta2 mimetikami a odborná pomoc je privolaná až potom, keď nedošlo k zlepšeniu stavu. 

Ak nehrozí klinické nebezpečie predávkovania, podávame pacientom, ktorí ho v posledných 12 hodinách 

nepoužili, teofylín v bolusovej dávke 5,6 mg/kg. Účinok tohto lieku sa zvyšuje pri pečeňových ochoreniach 

a srdcovej nedostatočnosti, u fajčiarov má naopak kratšiu dobu eliminácie. 

Doplnkovou liečbou je horčík (najskôr vo forme MgSO4). 

Beta2 mimetiká je možné podávať intravenózne - terbutalín v kontinuálnej infúzii 1,5- 5ug/min., alebo priamo 

v bólusoch, adrenalín 0,1- 0,5mg v 30-minútových intervaloch. 

Umelá pľúcna ventilácia je poslednou možnosťou liečby pacientov, kde farmakoterapia zlyhala. 

 

Pneumotorax (PNO) 

Netraumatický, spontánny pneumotorax (PNO) môže vzniknúť ako komplikácia predchádzajúceho pľúcneho 

ochorenia, napr. CHOPN, emfyzému (viď vyššie) a v tom prípade hovoríme o sekundárnom PNO. 
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Primárny PNO vzniká v pľúcach bez predchádzajúcich klinických príznakov ochorenia. Predispozičné faktory 

sú napríklad fajčenie, časté tlakové zmeny v pľúcach (letci, potápači) ako i hereditárne faktory (Marfanov sy, 

deficit antitrypsínu). 

Tenzný PNO je život ohrozujúci stav, keď vzduch preniká do interpleurálneho priestoru bez možnosti úniku. 

To vedie ku kolapsu pľúc a posunu mediastína smerom od PNO, útlaku ciev s obmedzením venózneho návratu, 

poklesu výdaja srdca a ku šoku. 

 

Klinické príznaky 

Spontánny PNO sa prejavuje subjektívne bolesťou na hrudi z pleurálneho dráždenia a dýchavicou. 

Objektívne je prítomná tachykardia, pokles až vymiznutie dýchacích šelestov nad PNO, hypersónny poklop, 

niekedy krepitus na hrudníku a krku ako prejav podkožného emfyzému. Pri tenzom PNO pozorujeme i zvýšenú 

náplň krčných žíl, hypotenziu, arytmie, deviáciiu trachey, hypoxiu, prípadne i bezvedomie. Pokiaľ sa stav 

urgentne nelieči stav končí smrťou. 

 

Liečba 

1. Vždy podanie O2 (12 – 16 l/min maskou). 

2. Pri tenznom PNO s vyššie uvedenými príznakmi je potrebná punkcia hrudníka (2. - 3. medzirebrie 

v medioklavikulárnej čiare) s následnou drenážou medzirebrového priestoru. 

Pozor! Ak nie je dostupné kompletné vybavenie na hrudnú drenáž (hrudný drén, odsávanie), je potrebné 

zaviesť i.v. kanylu s najširším možným priesvitom, ktorá zaistí komunikáciu medzi interpleurálnym 

priestorom a atmosférickým vzduchom. Tento postup bez následného hrudného odsávania síce nerozvinie 

skolabované pľúca, ale uvoľní tlak na mediastínum so všetkými pozitívnymi výsledkami a získa pacientovi 

čas na úspešný transport a ďalšiu terapiu. 

 

Topenie 

Topenie je akútna respiračná insuficiencia vyvolaná asfyxiou pri nepriechodnosti dýchacích ciest s následným 

ťažkým poškodením funkcie pľúc. Pri topení v sladkej vode, ktorá je hypotonická vzhľadom ku krvnej plazme, 

dochádza k presunom tekutiny z pľúcnych alveolov do intravazálneho priestoru, následnej hemodilúcii 

a prípadne osmotickej hemolýze s hyperkalémiou a rozvojom DIC. Pri aspirácii slanej vody sa vyskytuje 

hemokoncentrácia a pľúcny edém pri stagnácii tekutiny v pľúcnych alveoloch. Pri masívnej aspirácii vody je 

však vo všetkých prípadoch bezprostredným život ohrozujúcim faktorom hypoxémia. 

Pri aspirácii sladkej i slanej vody je treba v každom prípade počítať s vazokonstrikciou v pľúcnom cievnom 

riečisku následkom hypoxémie, bronchokonstrikcie a s edémom bronchiálnej sliznice. Ťažké poškodenie 

surfaktantu s následným kolapsom alveolov, poškodením alveolokapilárnej membrány a rozvojom pravoľavého 

skratu je možné i pri stavoch po topení, kedy nedošlo k zastaveniu obehu. 

Závažnou a zároveň bežnou komplikáciou topenia je aspirácia žalúdkového obsahu. U približne každého 

desiateho človeka dochádza pri topení k reflexnému laryngospasmu, ktorý zabráni aspirácii. 

Hypoxémia sa rozvíja pochopiteľne rovnako ako u aspirácie vody, avšak nedochádza k závažnému poškodeniu 

funkcie pľúc. 
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Liečba 

Postupy KPR sú platné (viď kapitoly o KPR) i pre stavy po topení, existujú tú však určité špecifiká. Okrem 

zmien v hematokrite a hemoglobíne sú dôležité i zmeny v koncentrácii elektrolytov - hlavne hyperkalémia 

s rezistentnou komorovou fibriláciou. I v letnom období sú pacienti po topení spravidla podchladení. Táto 

skutočnosť na jednej strane zvyšuje úspešnosť KPR a nádej na prežitie, na druhej strane znižuje prah vzniku 

komorovej fibrilácie. KPR musí byť teda po topení vykonávaná za postupného ohrievania tela. 

Pri topení je treba vždy predvídať závažné postihnutie pľúcnych funkcií. Každý pacient po topení - teda i keby 

nebol po KPR - by mal byť hospitalizovaný a komplexne vyšetrený. 
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7. MANAŽMENT INFARKTU MYOKARDU  PREDNEMOCNI ČNEJ ETAPE 

 

Úvod 

Akútny infarkt myokardu  je ložisková ischemická nekróza srdcovej svaloviny, ktorá vzniká v dôsledku poruchy 

koronárnej perfúzie. Vyše tretina pacientov s akútnym infarktom myokardu zomiera v prednemocničnej etape 

bez možnosti prístupu k reperfúznej terapii, ktorá predstavuje jedinú kauzálnu liečbu u pacientov s infarktom 

myokardu s eleváciami ST (STEMI). STEMI je v rámci akútneho koronárneho syndrómu zodpovedný za 

najväčší počet úmrtí a predstavuje závažné ochorenie vzhľadom na ešte stále vysokú mortalitu, morbiditu, 

prognózu a vysoké ekonomické náklady, napriek tomu, že nemocničná mortalita STEMI za posledných desať 

rokov klesla približne o jednu štvrtinu. Tento fakt poukazuje na negatívny význam úmrtnosti pacientov so 

STEMI a ich nedostatočne efektívny manažment v prednemocničnej etape. Faktorov, ktoré v negatívnom zmysle 

ovplyvňujú manažment pacientov so STEMI je niekoľko. V roku 2007 vznikol na Slovensku register akútnych 

koronárnych syndrómov, ktorého výsledky záverov analýzy poukazujú na to, že manažment pacientov so 

STEMI nie je na Slovensku ešte stále dostatočne uspokojivý. Zo všetkých štatistických ukazovateľov vyznieva 

najviac alarmujúco medián intervalu objavenia sa prvých príznakov až po príjem pacienta v špecializovanom 

nemocničnom zariadení 220 minút. Dôvody tak výrazného predĺženia treba hľadať na jednej strane u pacientov, 

ktorí ešte stále nedokážu rozpoznať príznaky život ohrozujúceho stavu a lekársku pomoc privolajú neskoro, na 

druhej strane u posádok rýchlej lekárskej pomoci, ktoré len v 50%  prípadov všetkých výjazdov za pacientmi so 

STEMI podniknú primárny transport priamo do PKI centra alebo cieľového nemocničného zariadenia. 

U pacientov smerujúcich do PKI centra je podiel primárnych transportov podľa výsledkov registra len 30%.  

Ďalším štatistickým ukazovateľom, ktorý negatívne ovplyvňuje manažment pacientov so STEMI je využívanie 

prednemocničnej fibrinolýzy len u 4,6% prípadov STEMI, čo spolu so širokým používaním fibrinolytík prvej 

generácie nepredstavuje moderné a efektívne spôsoby fibrinolytickej terapie. Na druhej strane výsledky záverov 

analýzy Slovenského registra akútnych koronárnych syndrómov priniesli aj pozitívne správy okrem zníženia 

nemocničnej mortality STEMI predovšetkým zvýšenie podielu transportov pacientov so STEMI vozidlami 

RZP/RLP viac ako dvojnásobne a vynikajúce časy v nemocničných intervaloch príjem-balón a príjem-ihla 45, 

resp. 20 minút porovnateľné s najvyspelejšími krajinami. 

 

Bolesť na hrudníku a jej diferenciálna diagnostika v podmienkach urgentnej medicíny 

Bolesť na hrudníku je jedným z najčastejších problémov, s ktorým sa lekár ambulancie rýchlej lekárskej pomoci 

(ďalej RLP), resp. lekár ambulancie centrálneho nemocničného príjmu môže vo svojej lekárskej praxi stretnúť. 

Ochorenia, ktoré sa s bolesťou na hrudníku spájajú  môžu predstavovať život ohrozujúce stavy akými sú akútny 

infarkt myokardu, nestabilná angina pectoris, disekcia aorty, embolizácia do pľúcnice alebo ruptúra ezofágu. Na 

druhej strane bolesť na hrudníku môžu vyvolávať ochorenia, ktorých závažnosť je vo svojej podstate limitovaná 

rozsahom a kvalitou poškodenia - predovšetkým poranenia hrudnej steny, ďalej ochorenia bežného charakteru 

akými sú stabilná angina pectoris a refluxná choroba pažeráka, prípadne ojedinelé epizódy gastroezofageálneho 

refluxu a napokon nezvyčajnou príčinou bolesti na hrudníku môže byť herpes zoster. Nie vždy sa podarí 

spoľahlivo objasniť etiológiu u každého prípadu bolesti na hrudníku. Rozpoznať príznaky život ohrozujúceho 

stavu a zabezpečiť jeho adekvátnu terapiu je však v rámci urgentnej starostlivosti nevyhnutné. 
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Tabuľka 2: Diferenciálna diagnostika bolesti na hrudníku podľa vyvolávajúcej príčiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aortálne prí činy 

Disekcia aorty 

Aneurysma aorty 

Aortitída 

 

Príčiny vo vzťahu k orgánom epigastria 

Ochorenia žlčníka (cholecystitída alebo cholelitiáza) 

Pankreatitída 

Gastroduodenálna vredová choroba 

Ochorenia pečene 

 

Príčiny z poškodenia hrudnej steny 

Kostochondritída (Tietzeho syndróm) 

Kontúzia 

Zlomeniny rebier 

Natiahnutie alebo natrhnutie svalu 

 

Kardiálne prí činy 

Akútny infarkt myokardu 

Stabilná a nestabilná angina pectoris 

Perikarditída 

Myokarditída 

Chlopňové choroby srdca (predovšetkým aortálna stenóza) 

 

Pulmonálne príčiny 

Pneumónia a ostatné infekčné ochorenia 

Pneumotorax 

Pľúcna embólia 

Exacerbácia chronickej obštrukčnej choroby pľúc 

 

Ezofageálne príčiny 

Ezofagitída (napr. kandidózna) 

Gastroezofageálna refluxná choroba 

Ezofageálny spazmus 

Cudzie teleso v ezofágu 

Ruptúra ezofágu (Boerhaaveov syndróm) 
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Definícia bolesti na hrudníku 

Bolesť na hrudníku je subjektívne vnímaný pocit a zároveň príznak- symptóm rôznych chorobných stavov 

kardiálnej aj nekardiálnej etiológie, ochorení hrudnej steny, gastrointestinálneho aparátu a psychogénne 

podmienených ochorení. Každá bolesť na hrudníku je špecifikovaná charakterom a intenzitou bolesti, 

lokalizáciou bolesti, vyžarovaním bolesti a nástupom a rozvojom bolesti. Rozlišuje sa viscerálna bolesť, ktorá 

má svoj pôvod v poškodení niektorého z orgánov dutiny hrudnej, resp. niektorého z orgánov dutiny brušnej 

premietajúceho sa do oblasti horného epigastria a somatická bolesť pri postihnutí hrudnej steny. Špecifickým 

typom bolesti na hrudníku s charakteristickým vzťahom k dýchacím pohybom  je pleurálna bolesť pri postihnutí 

pleury. 

Pri rozhovore s pacientom  a pri zaznamenávaní anamnestických údajov je vhodnejšie uprednostniť termín 

hrudný diskomfort pred termínom bolesť na hrudníku, pretože pacient môže vnímanie akejkoľvek bolesti 

popierať, na prítomnosť tlaku alebo jednoducho ťažoby, čiže hrudného diskomfortu však zvyčajne reaguje 

kladne. 

 

Primárny prístup k pacientovi s bolesťou na hrudníku 

U pacientov s bolesťou na hrudníku je nevyhnutné okamžite rozpoznať príznaky život ohrozujúceho stavu a čo 

najrýchlejšie začať s primárnou terapiou ešte v prednemocničnej etape. Zo skupiny potenciálne život 

ohrozujúcich stavov je zvlášť nevyhnutná diagnostika akútnych koronárnych syndrómov (ďalej AKS), ktoré sú 

klasickým príkladom svedčiacim o dôležitosti rýchleho rozhodovania sa v diagnostickom a terapeutickom 

algoritme, a v rámci ktorých má vzhľadom k časovému faktoru diagnostiky a liečby špecifické postavenie 

akútny infarkt myokardu s eleváciou ST segmentu na zázname EKG (ďalej STEMI). Cieľom liečby pacientov so 

STEMI je práve čo najrýchlejšia reperfúzia nepriechodných koronárnych artérií buď metódou primárnej 

angioplastiky alebo trombolytickou terapiou a práve čas do začatia reperfúznej terapie je jej jediným 

determinujúcim faktorom. Na základe týchto skutočností je v rámci primárneho prístupu k pacientovi s bolesťou 

na hrudníku mimoriadne dôležité získať záznam 12- zvodového EKG do 10 minút od príchodu posádky RLP k 

pacientovi alebo príchodu pacienta do ambulancie a ihneď tento záznam vyhodnotiť. Takmer 50% pacientov 

s akútnym infarktom myokardu (ďalej AIM) má normálny EKG záznam alebo záznam bez diagnostickej 

hodnoty AIM pri vyhodnotení lekárom RLP, resp. lekárom centrálneho nemocničného príjmu. Pre časovo 

variabilnú dynamiku zmien na zázname EKG v priebehu vývoja AKS, resp.AIM a v dôsledku zvýšeného rizika 

vzniku malígnych arytmií je nevyhnutné zabezpečiť monitoring krivky EKG v ambulancii RLP pri prevoze 

pacienta do špecializovaného nemocničného zariadenia alebo získať opakovaný záznam EKG  najneskôr po 30-

60 minútach od prvého záznamu, ideálne každých 10-15 minút, prípadne získať záznam EKG kedykoľvek 

pacient začína pociťovať bolesť na hrudníku alebo hrudný diskomfort po predchádzajúcom ústupe bolesti. 

U každého pacienta s bolesťou na hrudníku je nutné dodržiavať pravidlo o predpokladaní kardiálnej ischemickej 

príčiny tejto bolesti vždy, až kým sa nepotvrdí iná príčina. 

 

Primárny prístup k pacientovi s bolesťou na hrudníku: 

1. Zhodnotenie základných životných funkcií - vedomia, dýchania a krvného obehu. Odobratie anamnézy 

a zbežné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného neurologického vyšetrenia. 

2. Upokojenie pacienta a zabezpečenie absolútneho fyzického aj psychického pokoja. 
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3. Polohovanie pacienta na základe dominujúcich príznakov- pri hypotenzii vodorovná poloha na chrbte so 

zdvihnutými dolnými končatinami, pri dušnosti poloha v sede s visiacimi dolnými končatinami.  

4. Získanie záznamu 12- zvodového, prípadne 15-zvodového EKG. Ak sú na EKG prítomné zmeny 

svedčiace pre potrebu reperfúznej terapie (elevácie ST segmentu najmenej 2 mm v dvoch susediacich 

prekordiálnych zvodoch V2-V6 alebo elevácie ST segmentu najmenej 1 mm v dvoch končatinových 

zvodoch I, II, III, aVL,aVF, novovzniknutá blokáda ľavého Tawarovho ramienka alebo známky infarktu 

zadnej steny myokardu), ďalší diagnosticko-terapeutický a logistický postup má byť okamžite 

nasmerovaný na reperfúzny výkon. 

5. Monitoring EKG, krvného tlaku na oboch horných končatinách (rozdiel nemá presahovať 20 mmHg- ak 

presahuje, je nutné uvažovať o riziku disekcie aorty) a saturácie hemoglobínu kyslíkom pulzným 

oxymetrom. 

6. Podávanie kyslíka maskou 4-6 l/min a  zabezpečenie venózneho prístupu. 

7. V zdravotníckom zariadení s možnosťou laboratórnej analýzy a rádiodiagnostiky odber krvi na 

vyšetrenie krvného obrazu, biochémie vrátane špecifických kardiálnych biomarkerov  svedčiacich pre 

ložisko nekrózy v srdcovej svalovine - myoglobín, CK-MB (kreatínkináza-izoenzým MB), cTnT 

(kardiálny troponín T), cTnI (kardiálny troponín I) a vyšetrenie krvných plynov, odoslanie pacienta na 

RTG hrudníka, prípadne zváženie využitia iných dostupných zobrazovacích vyšetrení, napr. 

dvojrozmernej (2-D) echokardiografie. 

 

Diagnostické metódy- diferenciálna diagnostika ochorení prejavujúcich sa bolesťou na hrudníku 

Základným princípom diagnostického prístupu k pacientovi s bolesťou na hrudníku je zabezpečiť podľa 

možností dostačujúcu anamnézu a vykonať fyzikálne vyšetrenie pacienta paralelne s diagnostickým 

monitoringom. 

 

Anamnéza 

Starostlivá a cielená anamnéza môže odhaliť dôležité fakty súvisiace s etiológiou bolesti na hrudníku. Význam 

anamnézy u pacientov s touto bolesťou spočíva predovšetkým v určení pravdepodobnosti vzniku AIM, resp. 

AKS alebo iných život ohrozujúcich stavov. V prednemocničnej etape, v podmienkach nízkej senzitivity 

iniciálneho EKG spoločne s nízkou senzitivitou špecifických kardiálnych biomarkerov, predstavuje anamnéza 

bolesti na hrudníku hodnotný prvok primárnej diagnostiky. Zároveň je nevyhnutné poznamenať, že použitie len 

anamnestických údajov samotných bez ďalších vyšetrení neoprávňuje vyšetrujúceho lekára vytvárať 

diagnostické závery, vylúčiť život ohrozujúce stavy, a neoprávňuje ani ponechať pacienta v domácej 

starostlivosti, ani prepustiť pacienta domov z ambulancie urgentného príjmu.  

Ťažisko anamnézy pacienta s bolesťou na hrudníku spočíva na otázkach týkajúcich sa aktuálnej bolesti v zmysle 

určenia lokalizácie, charakteru, intenzity, nástupu, priebehu a vyžarovania bolesti, určenia sprievodných 

príznakov, reakcie na nitráty alebo iné lieky, určenia vzťahu k priťažujúcim a uľavujúcim faktorom a podobnosti 

s prípadnými predchádzajúcimi epizódami bolesti. Okrem týchto ťažiskových otázok je potrebné zamerať 

pozornosť aj na prítomnosť rizikových faktorov ischemickej choroby srdca (ďalej ICHS)- arteriálnej 

hypertenzie, nikotinizmu, diabetu mellitu, zvýšeného plazmatického cholesterolu, obezity a rodinnej anamnézy 
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včasnej ICHS- ktoré však samotné podľa výsledkov viacerých štúdií nemajú v podmienkach akútne vzniknutej 

bolesti veľkú prediktívnu hodnotu pre vznik AIM, resp. AKS.  

Typická lokalizácia bolesti na hrudníku, resp. hrudného diskomfortu kardiálnej ischemickej etiológie je do 

plochy za strednou až hornou tretinou hrudnej kosti (retrosternálna bolesť). Takto lokalizovaná bolesť je 

zvyčajne prítomná u všetkých foriem ICHS podľa klinickej klasifikácie od chronických stabilných foriem 

(stabilná angina pectoris- ďalej AP) až po akútne nestabilné formy- NAP a AIM . 

Retrosternálna lokalizácia  sa opisuje aj pri bolesti súvisiacej s aortálnou stenózou a z neischemických príčin 

bolesti na hrudníku aj pri spazme ezofágu. Bolesť pri perikarditíde je najčastejšie rovnako retrosternálna, ale 

zvyčajne postihuje aj oblasť prekordia v smere k srdcovému hrotu. Lateralizácia bolesti na hrudníku vľavo alebo 

vpravo od hrudnej kosti svedčí s veľkou pravdepodobnosťou o neischemickej etiológii bolesti a spája sa 

s ochoreniami, ktoré môžu predstavovať život ohrozujúci stav (pľúcna embólia a spontánny pneumotorax), ďalej 

s pneumóniou alebo pleuritídou, na druhej strane tiež s nezávažnou neurocirkulačnou asténiou, pri ktorej je tupá 

aj viac hodín trvajúca bolesť s občasnými atakmi prudkej pichavej alebo rezavej bolesti lokalizovaná do oblasti 

srdcového hrotu so sprievodnými príznakmi neurovegetatívnej dystónie bez zjavného organického podkladu 

ochorenia. Ďalšou príčinou unilateralizovanej bolesti na hrudníku môže byť reaktivácia vírusu herpes zoster, 

ktorá sa prejaví výsevom herpetiformne usporiadaných pľuzgierikov na začervenanej koži v oblasti postihnutého 

dermatómu, ktorému predchádzajú niekoľko dní alebo až dva týždne trvajúce prodromálne príznaky svrbenia, 

mravčenia, pálenia prípadne až intenzívnej bolesti v inervačnej oblasti postihnutého nervu. Okrem bolesti 

lateralizovanej do strán hrudníka treba vedieť v rámci diferenciálnej diagnostiky odlíšiť ochorenia spojené 

s bolesťou v epigastriu. V klinickej praxi je nesmierne dôležité uvažovať o AIM spodnej steny u každého 

pacienta s bolesťou v epigastriu. Takýto pacient má byť podrobený cieleným otázkam a dostupným 

vyšetrovacím metódam s cieľom odlíšiť kardiálny, pulmonálny alebo gastrointestinálny pôvod epigastrickej 

bolesti. Etiologicky ide konkrétne o AIM, perikarditídu, pneumóniu a pleuritídu spôsobujúce prenesenú 

viscerálnu epigastrickú bolesť a na opačnej strane gastroezofageálnu refluxnú chorobu (ďalej GERD), 

gastroduodenálnu vredovú chorobu a ochorenia žlčníka, spôsobené patologickým procesom 

v gastrointestinálnom trakte a prídavných orgánoch. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že viscerálna bolesť na 

hrudníku a prenesená viscerálna bolesť v epigastriu sa lokalizujú náročnejšie v porovnaní s muskuloskeletálnou 

bolesťou, ktorú pacient vníma v presne definovanom palpačne citlivom bode so zmenou intenzity bolesti 

v závislosti od zmeny polohy tela. 

Pokiaľ ide o charakter bolesti, neexistuje taký variant, ktorý by dokázal byť nezávislým prediktorom srdcovej 

ischémie, prípadne by sa len na základe jeho prítomnosti mohla stanoviť diagnóza AIM. Na druhej strane, 

existujú také varianty, ktoré s vysokou pravdepodobnosťou vylučujú AIM ako etiologický faktor bolesti na 

hrudníku. 

  

Tabuľka 3: Varianty charakteru bolesti na hrudníku s nízkou (< 3%) pravdepodobnosťou AKS 

 

1 Pichavý alebo bodavý charakter bolesti 

2 Negatívna anamnéza anginy pectoris, resp. AIM 

3 Pleuritická bolesť a bolesť reagujúca na zmenu polohy tela alebo palpáciu hrudnej steny   
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Bolesť pri angina pectoris (AP), označovaná tiež ako stenokardia, je charakterovým prototypom ischémiou 

podmienenej bolesti na hrudníku. AP je typicky vnímaná ako zvieravá až pálivá bolesť, pomerne často je však 

vnímaná len ako tlak alebo ťažoba, čo podporuje predovšetkým pri komunikácii s pacientom prednostné 

používanie termínu hrudný diskomfort pred termínom bolesť na hrudníku. Pacient si pri opise vnímanej bolesti 

môže pomôcť demonštáciou pohybu ruky zovretej do päste a priloženej na hrudník, čo je odborne definované 

ako Levinov príznak. Tento príznak spoločne s niekoľkými ďalšími však podľa výsledkov najnovšej stúdie a na 

rozdiel od všeobecne akceptovaného názoru nepredstavuje pre klinickú diagnostiku kardiálnej ischemickej 

bolesti na hrudníku podstatný význam. V skupine ochorení podmienených kardiálnou ischémiou, pre ktoré je 

charakteristická anginózna bolesť sú jednotlivé rozdiely vnímanej bolesti definované subjektívne závažnosťou, 

resp. stupňovaním závažnosti  jednotlivých epizód v zmysle narastajúcej intenzity bolesti. Najintenzívnejšiu 

bolesť vnímajú  pacienti s rozvíjajúcim sa STEMI, ktorí túto bolesť najčastejšie popisujú ako krutú až 

neznesiteľnú a šokujúcu. Niektorí pacienti s bolesťou na hrudníku a s rozvíjajúcim sa AIM nepociťujú 

lokalizáciou a charakterom typickú anginóznu bolesť, ale prejavujú sa len pokojovou, resp. námahovou 

dušnosťou, nadmerným potením, zmenami mentálnych funkcií, prípadne vnímajú pocit neurčitého diskomfortu 

v oblasti ramena alebo dolnej čeľuste, nauzeu, presynkopálne závraty a pocit generalizovanej slabosti. Tieto 

symptómy sa všeobecne označujú ako anginózny ekvivalent a najčastejšie sa vyskytujú u žien, starších pacientov 

a  pacientov s diabetes mellitus. Anginóznej bolesti je nielen lokalizáciou, ale aj charakterom podobná bolesť pri 

ezofageálnom spazme. Bolesť pri disekcii aorty, ktorá môže mať variabilnú lokalizáciu v prekordiu, v oblasti 

krku a sánky alebo na chrbte medzi lopatkami, je prudká, krutá až neznesiteľná a od bolesti pri AKS ju odlíši 

predovšetkým veľmi rýchly nástup. Perikarditída sa prejavuje najčastejšie ostrou bolesťou s pleuritickými 

črtami, pľúcna embólia, spontánny pneumotorax, pneumónia a pleuritída typicky pleuritickou bolesťou, ktorá má 

ostrý, pichavý charakter a zhoršuje sa prehĺbeným dýchaním a kašľom. Pálivú bolesť môžu pociťovať nielen 

pacienti s AIM, ale aj pacienti s GERD, ezofageálnym spazmom, vredovou chorobou gastroduodena a pacienti 

so žlčníkovými ťažkosťami. 

Informácia o časových faktoroch - nástupe, dĺžke trvania a priebehu bolesti na hrudníku je pre diferenciálnu 

diagnostiku bolesti mimoriadne dôležitá. Platí to zvlášť pre ischemickú chorobu srdca, v rámci ktorej sa na 

základe klinickej symptomatológie dajú jednotlivé chorobné jednotky diferencovať podľa dĺžky trvania bolesti. 

Chronická stabilná AP sa obyčajne prejavuje epizódami bolesti rovnakej intenzity v dĺžke trvania od dvoch do 

desiatich minút. NAP sa prejavuje epizódami intenzívnejších bolestí trvajúcich desať až dvadsať minút a pri 

AIM je trvalá bolesť maximálnej intenzity neustupujúca ani po tridsiatich minútach. V prospech kardiálnej 

ischemickej etiológie svedčí postupne stupňujúca sa bolesť dosahujúca svoje maximum najskôr až po 

niekoľkých minútach od svojho vzniku. Na druhej strane, bolesť trvajúca len niekoľko sekúnd alebo naopak 

niekoľko hodín až dní a nezávisle od toho prejavujúca sa maximálnou intenzitou od nástupu bolesti predstavuje 

nízku pravdepodobnosť pôvodu v ischémii myokardu. Rýchlym nástupom bolesti maximálnej intenzity sa 

prejavuje bolesť na hrudníku s etiológiou pľúcnej embólie, spontánneho pneumotoraxu a aortálnej disekcie. 

Pálivá bolesť pri epizódach GERD a tlaková až pálivá bolesť pri pažerákovom spazme môže predstavovať 

najväčší problém v diferencovaní od anginóznej bolesti nielen kvôli podobnému charakteru a podobnej 

lokalizácii bolesti, ale aj kvôli pomerne širokému rozpätiu v pozorovanej dĺžke trvania bolesti od dvoch do 

tridsiatich minút u pažerákového spazmu a od desiatich do šesťdesiatich minút pri GERD. Problematiku 
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diferenciálnej diagnostiky týchto ochorení ešte navyše sťažuje fakt, že po podaní nitrátov môže ustúpiť nielen 

anginózna bolesť, ale aj bolesť pri pažerákovom spazme. 

Anginózna bolesť na hrudníku sa charakteristicky prejavuje vyžarovaním do rôznych oblastí tela, zvyčajne do 

oblasti ľavého alebo pravého ramena a ulnárnou stranou ruky až do malíčka, bolesť zvykne vyžarovať do krku, 

dolnej čeľusti, epigastria, medzi lopatky a dokonca aj do zátylku. Vyžarovanie bolesti do jedného alebo 

obidvoch ramien ako nezávislého prediktora AIM podporilo niekoľko štúdií zaoberajúcich sa dopadom určitých 

anamnestických údajov na prediktabilitu AIM, z ktorých výsledkov bola nakoniec odvodená miera 

pravdepodobnosti (likelihood ratio) AIM pre jednotlivé údaje v anamnéze. 

 

Tabuľka 4: Prediktívna hodnota niektorých anamnestických údajov v diagnostike AIM (Goodacre et al., 

2002, Swap a Nagurney, 2005) 

Anamnestický údaj Pozitívna miera pravdepodobnosti (95% CI) 

Zvýšená pravdepodobnosť AIM   

Vyžarovanie do pravého ramena                             4.7 (1.9-12) 

Vyžarovanie do obidvoch ramien                            4.1 (2.5-6.5) 

Vzťah bolesti k fyzickej námahe                            2.4 (1.5-3.8) 

Vyžarovanie do ľavého ramena                            2.3 (1.7-3.1) 

Nadmerné potenie                            2.0 (1.9-2.2) 

Nauzea alebo vracanie                            1.9 (1.7-2.3) 

Vzťah k predchádzajúcej epizóde AIM                            1.8 (1.6-2.0) 

Tlak na hrudníku                            1.3 (1.2-1.5) 

Znížená pravdepodobnosť AIM   

Pleuritická bolesť                            1.3 (1.2-1.5) 

Vzťah bolesti k zmene polohy tela                            0.3 (0.2-0.5) 

Ostrá bolesť                            0.3 (0.2-0.5) 

Bolesť reagujúca na palpáciu                            0.3 (0.2-0.4) 

Lokalizácia pod líniou bradaviek                            0.8 (0.7-0.9) 

Bez vzťahu bolesti k fyzickej námahe                            0.8 (0.6-0.9) 

 

Podľa číselných hodnôt pozitívnej miery pravdepodobnosti vo vyššieuvedenej  tabuľke  predstavuje najvyššiu 

prediktívnu hodnotu AIM anamnestický údaj o vyžarovaní bolesti do pravého ramena. Viac ako o polovicu 

nižšia prediktívna hodnota AIM je v prípade nadmerného potenia, nauzey alebo vracania - sprievodných 

príznakov AIM. Ďalšími sprievodnými príznakmi, ktoré sa spájajú s AIM sú palpitácie a pocit nedostatku 

vzduchu, pri AIM spojenom s hemodynamicky významnou arytmiou synkopy, v rámci psychických príznakov 

dominujú intenzívny nepokoj a strach zo smrti. Subjektívny pocit nedostatku vzduchu - dyspnoe je príznak, 

ktorý sa spája okrem AIM aj s pľúcnou embóliou, spontánnym pneumotoraxom a pneumóniou, resp. pleuritídou. 

Pri pľúcnej embólii sú okrem dyspnoe dominujúcimi príznakmi tachypnoe a tachykardia, pri spontánnom 

pneumotoraxe sa k predchádzajúcim príznakom pridáva suchý dráždivý kašeľ a dominujúcimi príznakmi 

u pacienta s pneumóniou, resp. pleuritídou sú okrem dýchavice produktívny kašeľ a horúčka. Akýkoľvek 

neurologický deficit ako sprievodný príznak náhle vzniknutej bolesti na hrudníku svedčí pre diagnózu aortálnej 
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disekcie. Macklerov trias - bolesť v dolnej tretine hrudníka alebo v epigastriu, vracanie a subkutánny emfyzém 

v kombinácii s horúčkou, bolesťou v krku a dysfágiou by mali vzbudiť podozrenie na ruptúru ezofágu 

predovšetkým u pacientov s opakovaným vracaním, s anamnézou nadmerného prejedania sa a nadmernej 

konzumácie alkoholu (spontánna ruptúra- Boerhaaveov syndróm) a u pacientov so striktúrami pažeráka 

s možnosťou iatrogénnej perforácie pri zasúvaní rigidného, ale aj flexibilného endoskopu do striktúrou 

postihnutého úseku orgánu. Ruptúra ezofágu je potenciálne život ohrozujúci stav vyžadujúci okamžitý 

konzervatívny alebo chirurgický terapeutický prístup.   

Hodnotenie priťažujúcich a uľavujúcich faktorov má význam u pacienta s anginóznou bolesťou, u ktorého sa 

bolesť zhoršuje fyzickou námahou, psychickým rozrušením, charakteristicky pohybom v mrazivom a veternom 

počasí, naopak ustupuje po podaní nitrátov (okrem bolesti pri AIM) a s ukončením fyzickej námahy. Ak bolesť 

pretrváva aj po desiatich minútach pokoja, jej príčinou môže byť buď NAP, AIM alebo ochorenie s inou ako 

kardiálnou ischemickou etiológiou. Diferencovanie kardiálnej ischemickej od neischemickej bolesti na hrudníku 

na základe charakteru, lokalizácie, trvania bolesti a provokujúcich faktorov uvádza nasledujúca tabuľka. 

 

Tabuľka 5: Diferencovanie kardiálnej ischemickej od neischemickej bolesti na hrudníku (Selzer, 1983) 

Údaje v prospech ischemickej etiológie Údaje v neprospech ischemickej etiológie  

Charakter bolesti 

Zvieravá bolesť Ostrá, pichavá bolesť 

Pálivá bolesť Bodavá bolesť 

Ťažoba na hrudníku Pleuritická bolesť 

Lokalizácia bolesti 

Retrosternálna bolesť Bolesť vľavo pod líniou prsných bradaviek 

Plošná bolesť prechádzajúca stredom hrudníka Bolesť lateralizovaná vľavo od hrudnej kosti 

Bolesť s vyžarovaním do ramien, predlaktí, krku, 

sánky a medzi lopatky 

Bolesť, ktorú pacient dokáže lokalizovať prstom 

ruky 

 

Faktory provokujúce bolesť 

Fyzická námaha Bolesť pri odpočívaní po fyzickej námahe 

Psychické rozrušenie Bolesť ustupujúca pri fyzickej námahe 

Mrazivé a veterné počasie Bolesť provokovaná špecifickým pohybom tela 

Trvanie bolesti 

Niekoľko minút Niekoľko sekúnd 

 Niekoľko hodín bez dôkazu poškodenia myokardu 

 

Bolesť na hrudníku muskuloskeletálnej etiológie (trauma hrudnej steny, costochondritis) je špecificky 

provokovaná pohybom trupu, ale aj pohybmi hrudníka pri prehĺbenom dýchaní. Rovnako charakteristickou pre 

tento typ bolesti je palpačná citlivosť v mieste priameho poškodenia hrudnej steny. Úľavová poloha v predklone 

pri bolesti na hrudníku je charakteristická pre perikarditídu. Bolesť provokovaná konzumáciou potravy svedčí 

pre gastrointestinálnu etiológiu. 

 



 59

Fyzikálne vyšetrenie 

V rámci fyzikálneho vyšetrenia pacienta s bolesťou na hrudníku je potrebné na prvom mieste zhodnotiť celkový 

vzhľad a vitálne známky. Dyspnoe, výrazne bledá, studená a spotená koža svedčia o akútnom priebehu 

ochorenia. Hypotenzia môže byť známkou rozvíjajúceho sa šokového stavu z dôvodu nízkeho srdcového výdaja, 

deplécie intravaskulárneho objemu alebo sepsy. Dôležitou súčasťou vyšetrenia systémového tlaku krvi je určenie 

rozdielu v tlakoch na oboch horných končatinách a rozdielu medzi hornými a dolnými končatinami. Výrazné 

rozdiely v hodnotách porovnávaných tlakov môžu byť známkou aortálnej disekcie. Tachykardia môže byť 

známkou systémového ochorenia, poruchy srdcového rytmu alebo vnímanej bolesti, na druhej strane sínusová 

bradykardia môže byť dôsledkom rozvíjajúceho sa AIM spodnej steny. Vyšetrenie dychovej frekvencie 

a charakteru dýchacích pohybov vrátane zhodnotenia symetrie dychových exkurzií hrudníka je štandardnou 

súčasťou fyzikálneho vyšetrenia pacienta s bolesťou na hrudníku. Abnormálne známky dýchania môžu svedčiť 

o pneumotoraxe, kongestívnom srdcovom zlyhaní, pľúcnej embólii, exacerbácii chronickej obštrukčnej choroby 

pľúc, v kombinácii s horúčkou alebo naopak hypotermiou môžu svedčiť o prebiehajúcej infekcii. 

Pri vyšetrení kože sa pozornosť vyšetrujúceho zameriava na farbu kože a bledosť odrážajúcu adekvátnosť stavu 

prekrvenia, ďalej na turgor kože, prítomnosť známok krvácania, a známok traumy na koži hrudníka v zmysle 

hodnotenia prítomnosti odrenín, hematómov alebo ekchymóz. 

Vyšetrenie dýchacích orgánov pozostáva z inšpekcie, palpácie, perkusie a auskultácie. Inšpekcia hrudníka a jeho 

pohybov poskytuje informáciu o zvýšenom dychovom úsilí a zapájaní pomocných dýchacích svalov. Palpácia 

steny hrudníka môže odhaliť traumatické zmeny, bolestivé lokálne zdurenia a prítomnosť krepitácií podkožného 

emfyzému, ktoré sú sprievodným príznakom pneumotoraxu, zlomenín rebier, penetrujúcich traumatických 

poranení a iných stavov spojených s poškodením tkaniva steny hrudníka. Význam perkusie hrudníka v rámci 

fyzikálneho vyšetrenia pacienta s bolesťou na hrudníku spočíva v odhalení patologického stemnenia poklepu nad 

ložiskom pľúcneho infiltrátu alebo tekutinou v pleurálnej dutine a na druhej strane v odhalení rovnako 

patologického hypersonórneho až bubienkového poklepu pri zvýšenej vzdušnosti pľúc a pri pneumotoraxe. 

Auskultácia pľúc informuje o type dýchania, o unilaterálnom, prípadne bilaterálnom zostrení, oslabení alebo až 

vymiznutí dýchania a o prítomnosti vedľajších dychových fenoménov. Pneumotorax a exacerbácia chronickej 

obštrukčnej choroby pľúc sú chorobné stavy prejavujúce sa bolesťou na hrudníku, auskultačne pri pneumotoraxe 

s jednostanne oslabeným až vymiznutým dýchaním na postihnutej strane, pri exacerbácii chronickej obštrukčnej 

choroby pľúc obojstranne oslabeným dýchaním na podklade emfyzému, navyše pri signifikantnej obštrukcii 

dýchacích ciest aj zmenou fyziologického pomeru trvania inspíria k exspíriu 2:1 v prospech predĺženého trvania 

exspíria. Patologicky zostrené dýchanie je charakteristické pre pneumóniu a iné zápalové ochorenia pľúc 

a dolných dýchacích ciest. Fyzikálny nález a symptomatika pri pľúcnej embólii nie sú samostatne dostatočne 

špecifické pre stanovenie diagnózy. Okrem subjektívne vnímanej dušnosti a pleuritickej bolesti na hrudníku 

býva najčastejším nálezom tachypnoe, tachykardia, rázštep a akcentácia druhej srdcovej ozvy a suchý kašeľ, 

v niektorých prípadoch s hemoptýzou. Súčasná prítomnosť symptómov hlbokej žilovej trombózy sa vyskytuje 

len u vyše 20% pacientov s pľúcnou embóliou. Hypotenzia a vznik kardiogénneho šoku z dôvodu akútneho cor 

pulmonale sa vyskytuje len pri masívnej embolizácii do pľúcnice.  

Auskultácia hrudníka môže odhaliť prítomnosť vedľajších dychových fenoménov, z ktorých v rámci ochorení 

prejavujúcich sa bolesťou na hrudníku sú diagnosticky prínosné prízvučné vlhké rachoty, prípadne až krepitácie 

počuteľné u pacienta s pneumóniou alebo neprízvučné vlhké rachoty s krepitáciami u pacienta s kardiogénnym 
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edémom pľúc rozvíjajúcom sa na podklade AIM alebo iného ochorenia srdca. Medzi vedľajšie dychové 

fenomény patrí aj pleurálny trecí šelest, charakteristický pre pleuritídu. 

Vyšetrenie kardiovaskulárneho systému má veľký význam pre diferenciálnu diagnostiku kardiálnych príčin 

bolesti na hrudníku. Inšpekcia prekordiálnej oblasti poskytuje predovšetkým informáciu o prípadných jazvách po 

predchádzajúcich operáciách a invazívnych zákrokoch, po implantovaných pacemakeroch, prípadne kardioverter 

defibrilátoroch (ICD). Inšpekcia plnenia krčných žíl, ktorá pomáha pri určovaní žilového tlaku pred pravým 

srdcom sa vyšetruje u pacienta ležiaceho na chrbte s hornou časťou tela vyvýšenou približne o 30°. U zdravých 

ľudí je v takejto polohe žilová kresba na krku nepatrná a krčné žily pulzujú len veľmi slabo. Pri stáze krvi pred 

pravým srdcom v dôsledku konstriktívnej perikarditídy alebo prudkého zlyhania pravého srdca z dôvodu 

preneseného ľavostranného srdcového zlyhania, pľúcnej hypertenzie napr. pri pľúcnej embólii alebo 

z nedostatočného plnenia pravého srdca pri tenznom pneumotoraxe sa nielenže zvýrazňuje náplň krčných žíl, ale 

žily aj výraznejšie pulzujú a sú palpovateľné. Inšpekciou sa rovnako posudzuje prítomnosť bilaterálneho edému 

na dolných končatinách, ktorého jednou z možných príčin môže byť pravostranné, resp. ľavostranné zlyhanie 

srdca obzvlášť pri zvýšenej náplni krčných žíl a prítomnosť unilaterálneho edému na dolných končatinách pri 

venóznom tromboembolizme. Frekvenciu, rytmus, symetriu a kvalitatívne parametre pulzových vĺn je potrebné 

vyšetriť palpačne na dolných aj horných končatinách. Pri zistení nepravidelného pulzového rytmu treba pátrať 

po jeho príčine, obzvlášť po predsieňovej fibrilácii a ektopickom komorovom rytme, ktoré môžu sprevádzať 

závažné kardiovaskulárne ochorenia vrátane ischemickej choroby srdca a AIM. Okrem palpácie prístupných 

periférnych artérií je vhodné palpovať aj prekordiálnu oblasť. Palpáciou prekordiálnej oblasti je možné 

lokalizovať fyziologický úder srdcového hrotu do oblasti štvrtého až piateho medzirebria mediálne od ľavej 

medioklavikulárnej čiary, resp. patologický posun doľava a zdvíhanie úderu srdcového hrotu pri štrukturálnej 

prestavbe svaloviny myokardu spojenej s rozvinutím kompenzačných mechanizmov pri srdcovom zlyhávaní. 

Najdôležitejšou fyzikálnou metódou pri vyšetrení kardiovaskulárneho aparátu je auskultácia, ktorá informuje 

o ohraničení resp. rázštepe či rozdvojení srdcových oziev alebo o prítomnosti šelestu v priebehu srdcového 

cyklu. Auskultáciou sa vyšetruje aj charakter prúdenia krvi a výskyt šelestu na veľkých artériách. Zlým 

prognostickým ukazovateľom pri auskultácii srdcových oziev je prítomnosť patologickej tretej srdcovej ozvy, 

ktorá môže byť ako protodiastolický galop ľavej komory u starších pacientov a pri podozrení na AIM vážnym 

príznakom signalizujúcim zlyhanie srdca. Patologická štvrtá srdcová ozva je vážnym príznakom srdcového 

zlyhávania predovšetkým v splynutí s treťou ozvou do sumačného galopu. Systolický šelest nad srdcom môže 

byť preexistujúcim nálezom u chronického chlopňového ochorenia, pri chýbaní dostatočnej anamnézy by však 

mal vzbudzovať podozrenie na akútnu mitrálnu regurgitáciu z dôvodu ischemickej dysfunkcie alebo skutočnej 

ruptúry papilárneho svalu, prípadne defekt komorového septa z dôvodu AIM. Novovzniknutý diastolický šelest 

vysokej intenzity pri aortálnej insuficiencii nie je známkou AKS a jeho prítomnosť by mala vzbudzovať 

podozrenie na disekciu ascendentnej aorty zvlášť pri nameranom rozdiele  krvných tlakov na oboch horných 

končatinách. Pri akútnom fibrinóznom zápale perikardu vzniká zvyčajne prechodný perikardiálny trecí šelest, 

ktorý má podobne ako pleurálny trecí šelest škrabavý a rezavý charakter, na rozdiel od neho je však šelest pri 

perikarditíde počuteľný pri zastavení dychu. Dôležitým vyšetrením je bilaterálna auskultácia karotíd, ktorá odlíši 

propagovaný kardiálny šelest od obvykle unilaterálneho šelestu nad stenotickým úsekom karotídy podmieneným 

aterosklerotickým plakom.  
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Vyšetrenie brucha inšpekciou, auskultáciou, perkusiou a palpáciou je nutné k odlíšeniu nekardiálnych príčin 

bolesti na hrudníku, predovšetkým ochorení žlčníka a pankreasu. Ku kompletnému fyzikálnemu vyšetreniu 

pacienta s bolesťou na hrudníku patrí aj orientačné neurologické vyšetenie, pri ktorom nález akéhokoľvek 

neurologického deficitu svedčí o diagnóze aortálnej disekcie dovtedy, kým sa nepotvrdí iná príčina.  

 

Elektrokardiografia (EKG) 

Záznam minimálne 12- zvodového EKG je pre diagnostiku AKS s eleváciami alebo bez elevácií ST segmentu 

a diferenciálnu diagnostiku kardiálnych a nekardiálnych príčin bolesti na hrudníku rozhodujúci. EKG vyšetrenie 

a okamžité vyhodnotenie záznamu kompetentným zdravotníckym pracovníkom by malo byť pacientovi 

s bolesťou na hrudníku dostupné čo najskôr, v rámci primárneho kontaktu lekára s pacientom optimálne do 10 

minút. Podľa Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre reperfúznu liečbu 

akútneho infarktu myokardu s eleváciami ST segmentu, č. 17207/ 2007- OZSO (ďalej Odborné usmernenie 

MZSR) môže záznam EKG vyhodnotiť len kompetentný zdravotnícky pracovník, ktorým je: lekár so 

špecializáciou vo vnútornom lekárstve, kardiológii, lekár so špecializáciou v odbore anestéziológia a intenzívna 

medicína a lekár so špecializáciou v odbore urgentná medicína, ktorý je schopný vykonať diagnostiku STEMI 

alebo BĽTR (pozn. blokáda ľavého Tawarovho ramienka) pomocou EKG, ktoré interpretuje samostatne, po 

konzultácii alebo za podpory telemetrie. Telemetrický prenos dát (12 zvodové EKG) do panela prijímacej stanice 

v PKI centre- zariadení s rozvinutým nepretržitým 24 hodinovým programom koronárnych intervencií je 

v súčasnosti najmodernejším prístupom ku kvalifikovanému zhodnoteniu EKG záznamu s účelom zdokonalenia 

logistiky transportu pacienta do špecializovaného zdravotníckeho zariadenia. Prínos telemetrie spočíva v skrátení 

času EKG - balón, čiže času od vyhotovenia záznamu EKG až po otvorenie cievy v PKI centre, a zároveň 

predstavuje skrátenie časového zdržania reperfúznej liečby spôsobeného eventuálnym transportom do PKI centra 

(PCI related time delay), ktorého výpočet je spolu s časovým intervalom od vzniku príznakov hlavným 

determinujúcim faktorom v rozhodovacom procese reperfúznej liečby STEMI o voľbe medzi fibrinolytickou 

liečbou a perkutánnou koronárnou intervenciou (ďalej PKI). Nie všetky vozidlá RLP záchrannej zdravotnej 

služby na Slovensku sú vybavené defibrilátorom s možnosťou telemetrického prenosu dát. Tie vozidlá 

a posádky, ktoré túto možnosť nemajú, by mali byť personálne zabezpečené kompetentným zdravotníckym 

pracovníkom, v ktorého kompetencii je zhodnotenie EKG záznamu samostatne alebo po telefonickej konzultácii 

kardiológa v PKI centre.  

Základným cieľom EKG vyšetrenia u pacientov s bolesťou na hrudníku je odhaliť tých, ktorých bolesť je 

spôsobená ischémiou myokardu. EKG vyšetrenie však na druhej strane môže okrem ischémie, prípadne až 

nekrózy myokardu, odhaliť aj poruchy rytmu, známky hypertrofie ľavej komory srdca, BĽTR, perikarditídu 

alebo preťaženie pravej komory srdca u pacientov s pľúcnou embóliou, čo opodstatňuje používanie EKG vo 

všeobecnosti u všetkých pacientov s bolesťou na hrudníku.  

Približne polovica pacientov s AIM má na iniciálnom EKG zázname zmeny kompatibilné so STEMI (elevácie 

ST segmentu v dvoch susediacich končatinových, resp. hrudných zvodoch veľkosti viac ako 1 mm, resp. 2 mm), 

kým ďalších 20% až 30 % pacientov má známky ischémie myokardu v zmysle nových depresií ST segmentu 

alebo inverzií T vĺn. 10% až 20% pacientov s AIM má na iniciálnom zázname EKG depresie ST segmentu 

a/alebo inverzie T vĺn porovnateľné so zmenami na predchádzajúcich záznamoch EKG, okolo 10% má 

nešpecifické deviácie ST segmentu o menej ako 0,5 mm a/alebo abnormality T vĺn menej ako 2 mm a malá 
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skupina pacientov (1-7%) má fyziologický iniciálny EKG nález. Rovnako fyziologický môže byť u pacientov 

s intermitentnou ischémiou myokardu, ktorých EKG bolo zaznamenané v období bez akýchkoľvek príznakov. 

Dôležitým faktom je, že normálny fyziologický iniciálny záznam EKG nevylučuje vyvíjajúci sa AIM a u 10 až 

40% pacientov s normálnym iniciálnym záznamom sa AIM napokon aj vyvinie , čo znamená, že EKG vyšetrenie 

samotné nepostačuje na spoľahlivé vylúčenie diagnózy AKS. U pacientov s definovaným STEMI sa AIM 

vyvinie s pravdepodobnosťou  90% (pozitívna prediktívna hodnota pre AIM u pacientov so STEMI je 90%), 

kým u pacientov s preexistujúcimi depresiami ST segmentu alebo inverziami T vĺn je pozitívna prediktívna 

hodnota pre AIM 4%, pre NAP 21-48%.  

V rámci EKG sprostredkovanej diferenciálnej diagnostiky pôvodu bolesti na hrudníku treba odlíšiť stavy, pre 

ktoré nie sú charakteristické zmeny na zázname EKG a stavy, ktorých zmeny na zázname môžu korešpondovať 

so zmenami typickými pre AKS, a teda môžu spôsobovať diferenciálne diagnostické problémy. Výchylky EKG, 

ktorých patologické zmeny sa štandardne hodnotia v súvislosti s AKS sú Q kmit (resp. celý QRS komplex), ST 

segment a T vlna. Patologické kmity Q s amplitúdou viac ako 25% kmitu R a s dĺžkou trvania viac ako 0,04 

s vznikajú ako známky nekrózy myokardu najčastejšie medzi 2. - 24. hodinou od začiatku príznakov AIM a vždy 

sú spojené s patológiami úseku ST.  EKG obraz Q-infarktu môžu imitovať niektoré ochorenia prejavujúce sa 

bolesťou na hrudníku. Prítomnosť kmitu QS v štandardných zvodoch V1-V4 môže imitovať AIM prednej steny 

u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc a pľúcnym emfyzémom, u pacientov s ľavostranným 

pneumotoraxom, prípadne u pacientov s masívnou pľúcnou embóliou. Takisto nepenetrujúce poranenia hrudníka 

sa môžu na zázname EKG prejavovať kmitmi Q imitujúcimi AIM. 

Interpretácia STEMI, definovaného eleváciami ST segmentu, môže byť sťažená nielen súčasným, resp. 

nezávislým výskytom BĽTR, ale aj diferenciálnou diagnostikou  ochorení, ktoré sa rovnako ako STEMI môžu 

prejavovať eleváciami ST segmentu a bolesťou na hrudníku. Akútna perikarditída spôsobuje difúzne elevácie ST 

segmentu, ktoré nesledujú anatómiu koronárneho zásobenia myokardu. V akútnej fáze ochorenia (štádium I.) sa 

objavuje bolesť na hrudníku s eleváciami ST segmentu vo všetkých zvodoch s výnimkou aVR a V1. V týchto 

dvoch zvodoch sa objavujú recipročné depresie ST segmentu a navyše aj elevácie intervalu PR s recipročnými 

depresiami vo všetkých ostatných zvodoch. V štádiu II. dochádza po niekoľkých dňoch k návratu ST segmentov 

a PR intervalov k izoelektrickej línii, T vlny sú normálneho tvaru aj polarity, môžu byť mierne sploštené. V III. 

štádiu dochádza po návrate ST segmentov do izoelektrickej línie k inverzii T vĺn vo všetkých zvodoch a v IV. 

štádiu trvajúcom niekoľko dní až týždňov sa tvar aj polarita T vĺn postupne vracia k normálu. Spazmus 

koronárnej artérie vyvolávajúci Prinzmetalovu angínu spôsobuje v typickom prípade prechodné elevácie ST 

segmentu, ktoré sa viažu s obdobiami pokojovej prechodnej bolesti na hrudníku. Nešpecifické zmeny úseku ST-

T, elevácie ST segmentu, prípadne kmity Q môže na EKG vyvolávať akútna myokarditída. Vzácnou príčinou ST 

elevácie, predovšetkým vo zvodoch V1-V3, aVR a III môže byť pľúcna embólia, ktorá sa však prejavuje 

nešpecificky aj depresiami ST vo zvodoch I,II,V3-V6, symetrickými negatívnymi T vlnami vo zvodoch V1-V3 

alebo obrazom S- I,Q-III,T-III. Podozrenie na pľúcnu embóliu vzbudzuje dočasný nález týchto znakov 

v prítomnosti sínusovej tachykardie, resp. sklonu elektrickej srdcovej osi doprava. Okrem spomenutých ochorení 

sa elevácie ST segmentu objavujú v súvislosti s BĽTR, hypertrofickou kardiomyopatiou alebo aneuryzmou ľavej 

komory srdca. Depresie ST segmentu o viac ako 1mm v dvoch alebo viacerých susediacich zvodoch s inverziami 

alebo bez inverzií vĺn T v kombinácii s pozitívnou anamnézou a pozitívnymi kardiálnymi biomarkermi sú 

diagnostickými známkami NSTEMI. Diferenciálne diagnostické problémy u pacientov s NSTEMI môžu 
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predstavovať nešpecifické zmeny úseku ST v zmysle depresií menšieho rozsahu, bez známok inverzií T vĺn, 

v kombinácii s klinickou symptomatológiou bolesti na hrudníku, prípadne bez nej. Príčinou nešpecifických 

zmien komplexu ST-T môže byť myokarditída, perikarditída aj konstriktívna perikarditída, pľúcna embólia 

a z ďalších príčin hypokaliémia, BĽTR, kardiomyopatie  a užívanie digoxínu. 

Prítomnosť patologických invertovaných T vĺn v kombinácii s depresiami ST segmentu o viac ako 1 mm svedčí 

s istotou o prítomnosti ischémie, na druhej strane nález inverzií T vĺn spojených s depresiou ST segmentu 

o menej ako 1mm treba hodnotiť ako nešpecifický s možnou kardiálnou, ale aj nekardiálnou príčinou 

(perikarditída, myokarditída, pľúcna embólia, spontánny pneumotorax). Izolovaná inverzia vlny T je 

nešpecifická, hoci nevylučuje možnosť ischemického pôvodu. Vysoká pozitivita vlny T predstavuje voltáž viac 

ako 6 mm v končatinových zvodoch a viac ako 10 mm v hrudných zvodoch. Príčinou vysokej voltáže vlny T 

býva závažná ischémia alebo až AIM (hyperakútne, „gotické“ T), okrem toho aj preťaženie ľavej komory 

spôsobené prípadnou rozsiahlou mitrálnou regurgitáciou s možným kauzálnym vzťahom k AIM. Ďalšou príčinou 

vysokej vlny T môže byť hyperkaliémia. 

 

Laboratórne vyšetrenie 

Vyšetrenie krvného obrazu a zápalových markerov krvi, biochémie vrátane kardiálnych biomarkerov, vyšetrenie 

D-diméru a arteriálnych krvných plynov sú v rámci nemocničnej urgentnej medicíny odporúčanými 

laboratórnymi vyšetreniami u pacientov s bolesťou na hrudníku. V prednemocničnej etape však tieto vyšetrenia 

nie sú k dispozícii s výnimkou POCT (Point of Care testing) vyšetrenia niektorých parametrov, z ktorých majú 

v diferenciálnej diagnostike bolesti na hrudníku význam predovšetkým kardiálne biomarkery. V súčasnosti  je 

využitím POCT možné vyšetriť všetky štandardné biomarkery nekrózy myokardu- myoglobín, CK-MB, cTnT 

a cTnI, z novšie do praxe zavádzaných aj na Slovensku odporúčaný h-FABP (srdcový proteín viažúci mastné 

kyseliny), ktorý je v kombinácii s cTnI ako súčasť CardioDetect testu combi možné kvalitatívne stanoviť už po 

prvých 30 minútach od nástupu príznakov AIM,  a ako biomarker myokardiálnej dysfunkcie BNP 

(B-natriuretický peptid). Z ďalších parametrov má význam stanovenie D-diméru pre definitívne vylúčenie 

diagnózy pľúcnej embólie u pacientov s nízkym alebo stredným rizikom. POCT má ako okamžité vyšetrenie 

biomarkerov pri lôžku pacienta okrem používania v prednemocničnej etape opodstatnenie vtedy, ak centrálne 

laboratórium nie je schopné nepretržite poskytovať výsledky vyšetrení do jednej hodiny . 

 

Zobrazovacie metódy 

Využitie zobrazovacích metód v diagnostike a diferenciálnej diagnostike ochorení spojených s bolesťou na 

hrudníku je viazané na podmienky nemocničnej urgentnej medicíny. Zobrazovacie metódy predstavujú pri 

nejasnej anamnéze, nešpecifickom alebo dokonca fyziologickom EKG náleze a pri negatívnom vyšetrení 

kardiálnych biomarkerov posledný článok diagnostiky AKS predovšetkým u pacientov s nízkym rizikom vzniku 

AIM alebo jeho komplikácií, u ktorých nie je potrebná hospitalizácia, prípadne im je indikované záťažové 

vyšetrenie na spresnenie klinického stavu a sekundárne stanovenie rizika. 

2-D echokardiografia je najdostupnejšou zobrazovacou metódou schopnou odhaliť včasné ischémiou 

podmienené poruchy kinetiky myokardu. Vyššiu senzitivitu a špecificitu dosahuje záťažové echo, ktoré zobrazí 

s väčšou pravdepodobnosťou prechodnú lokalizovanú hypokinézu, resp. akinézu ľavej komory, objavujúcu sa 

charakteristicky len s periódami ischemizácie. 
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Röntgenologické (RTG) vyšetrenie hrudníka má doplňujúci význam u pacientov s AKS. Podáva informáciu 

o veľkosti srdcového tieňa a v prítomnosti zlyhávajúcej ľavej komory srdca môže odhaliť pľúcny edém. Význam 

RTG hrudníka spočíva predovšetkým v diagnostike spontánneho aj traumatického pneumotoraxu, zlomenín 

rebier, aortálnej disekcie, ktorej diagnózu však v 95-100% definitívne potvrdí až vyšetrenie špirálovou 

počítačovou tomografiou (CT), ďalej pneumónie a pleuritídy a s nižšou senzitivitou aj pľúcnej embólie, ktorej 

diagnózu môže definitívne potvrdiť až CT pulmonálna angiografia (CTPA). 

  

Primárna farmakoterapia pacienta s bolesťou na hrudníku s podozrením na AKS  

1. Na potlačenie bolesti sa používa morfín (Morphin) 2-5 mg intravenózne (i.v.) bolus, potom 1 mg každú 

minútu až do ústupu bolesti alebo opakovane až do dávky 20 mg. Morfín má silný analgetický 

a anxiolytický účinok. Pre jeho vagový účinok a tlmivý účinok na dychové centrum je jeho podanie 

výhodné u pacientov so súčasne prítomnou tachykardiou a rozvíjajúcim sa pľúcnym edémom. Fentanyl 

pôsobí minimálne na dychové centrum, preto je výhodné jeho podanie 0,1-0,5 mg i.v. frakcionovane 

u pacientov s bolesťou na hrudníku a súčasne prítomnou ventilačnou insuficienciou.  

2. Podanie rýchlo pôsobiacich nitrátov: glyceroltrinitrátu (Maycor spray, Nitroglycerin tbl.) 0,25-0,5 mg 

vo forme spreja na jazyk alebo bukálnu sliznicu, vo forme tablety sublinguálne alebo izosorbiddinitrátu 

(Isoket spray) 1,25-5 mg trikrát každých päť minút na zlepšenie koronárnej perfúzie a zníženie 

metabolických nárokov myokardu. Kontraindikáciami podania nitrátov sú precitlivenosť na liek, 

hypotenzia pri hraničných hodnotách 100/60 mm Hg, bradykardia menej ako 50 úderov za minútu, 

známky hypovolémie a užitie sildenafilu (Viagra) za posledných 24 hodín. Intravenózne podávanie 

nitrátov je rezervované pre pacientov s perzistujúcimi ischemickými bolesťami na hrudníku, 

s definitívnou diagnózou akútneho infarktu myokardu, resp. nestabilnej angina pectoris, s hypertenziou 

a chronickým zlyhaním srdca.   

3. Podanie kyseliny acetylsalicylovej (Anopyrin, Aspirin) zvyčajne v dávke 400 mg perorálne (p.o.) 

rozžuť v ústach. Kontraindikáciami podania kyseliny acetylsalicylovej sú precitlivenosť na liek, aktívna 

vredová choroba žalúdka a dvanástnika a zvýšená náchylnosť na krvácanie. Odporúča sa podanie 

kyseliny acetylsalicylovej v uvedených dávkach v kombinácii s klopidogrelom (Plavix) v dávke 300 mg 

p.o., resp 75 mg p.o. u pacientov starších ako 75 rokov alebo na chronickej medikácii klopidogrelom.  

4. V rámci prevencie a terapie arytmií a pre pozitívny vplyv na metabolické nároky myokardu sa 

v prednemocničnej etape odporúča podanie beta- blokátorov pacientom s tachykardiou, tachyarytmiou  

(po vylúčení srdcového zlyhávania), pri komorových tachykardiách, pri arteriálnej hypertenzii, pri 

pretrvávaní bolestí napriek podaniu analgetík a nitrátov a tým pacientom, u ktorých nie je ich podanie 

kontraindikované. Medzi kontraindikácie podaniabeta-blokátorov patria závažné dekompenzované 

chronické zlyhanie srdca, astma bronchiale, chronická obštrukčná choroba pľúc s bronchospastickou 

aktivitou, AV blokáda, symptomatická hypotenzia a bradykardia. Podáva sa metoprolol (Betaloc) 5 mg 

i.v. opakovanie trikrát každých 5 minút. Ak pacient liečbu toleruje, je možné prejsť na udržiavaciu 

liečbu metoprololom p.o. 25-100 mg každých 12 hodín.  

5. V prítomnosti známok ľavostranného zlyhania srdca je indikované podanie diuretika, obyčajne 

furosemidu (Furon) 40 mg i.v., prípadne sa môže zopakovať podanie rýchlo pôsobiaceho nitrátu 

s vazodilatačným a venodilatačným účinkom. 
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Akútny koronárny syndróm bez elevácie segmentu ST (NSTE-AKS) 

NSTE-AKS predstavuje klinický syndróm definovaný klinickým obrazom, vyšetrením EKG a vyšetrením 

kardiálnych biomarkerov ako nestabilná angina pectoris (NAP), resp. akútny infarkt myokardu bez elevácie 

segmentu ST (NSTEMI). Nestabilná angina pectoris je definovaná klinicky ako novo vzniknutá angina pectoris, 

náhle zhoršenie ťažkostí už prítomnej anginy pectoris alebo vznik stenokardií v subakútnej fáze AIM. Zhoršenie 

ťažkostí znamená zvýšenie frekvencie záchvatov, zväčšenie intenzity ťažkostí alebo zmenu charakteru 

záchvatov, objavenie sa pokojových stenokardií a predĺženie epizód záchvatov. Diagnózu NSTEMI je možné 

stanoviť vtedy, ak sa u pacienta s klinickými známkami NAP objavia známky nekrózy myokardu preukázateľné 

minimálne dvojnásobným vzostupom kardiálnych biomarkerov, z nich predovšetkým cTnT.  

 

Etiológia a patogenéza 

Príčiny a okolnosti vzniku NAP a NSTEMI sa vzájomne nelíšia. Ich podstatou je vznik ischémie na podklade 

kritického nepomeru medzi dodávkou a spotrebou kyslíka v srdcovej svalovine. Vznik kritického nepomeru je 

pre akútny koronárny syndróm špecifický. Rozoznávajú sa štyri patofyziologické mechanizmy vzniku kritickej 

ischémie myokardu:  

1. ruptúra alebo erózia nestabilného vulnerabilného aterosklerotického plátu s nasadajúcim neokluzívnym 

trombom alebo distálnou embolizáciou doštičkových agragátov spolu s vláknami fibrínu mechanicky 

znemožňujúcimi adekvátny prietok cievou,  

2. progresívna mechanická obštrukcia zapríčinená rýchlo postupujúcim rastom aterosklerotického plátu 

alebo restenózou po perkutánnej koronárnej intervencii (PCI),  

3. sekundárne príčiny na podklade neuspokojených zvýšených nárokov myokardu na kyslík aj pri 

intaktnom koronárnom riečisku  a/alebo zníženej dodávky kyslíka zapríčinenej napríklad anémiou, 

tyreotoxikózou, tachyarytmiami alebo znížením tlaku v systémovej cirkulácii a  

4. vzácne dynamickou obštrukciou na podklade koronárneho spazmu  

Najčastejšou príčinou a primárnym spúšťačom kritickej ischémie myokardu je vznik ruptúry alebo fisúry 

vulnerabilného aterosklerotického plátu v koronárnej artérii s následnou aktiváciou trombocytov 

a prokoagulačných faktorov. Vulnerabilný aterosklerotický plát môže byť zvyčajne ešte hemodynamicky málo 

významný, s mäkkým jadrom, tvoreným prevažne lipidmi a na povrchu prekrytý tenkou fibróznou čiapkou. 

Prasknutiu fibrózneho krytu aterosklerotického plátu napomáhajú zápalové zmeny s infiltráciou monocytov, 

makrofágov a lymfocytov, produkujúcich cytokíny a metaloproteinázy, ktoré prispievajú k destabilizácii 

fibróznej matrix plátu. Prasknutím a vznikom fisúry sa obnažia subendoteliálne vrstvy cievnej steny, ku ktorým 

začnú adherovať trombocyty postupne vytvárajúce doštičkový trombus a spustením  koagulačnej kaskády sa celý 

proces zavŕši polymerizáciou fibrínu a progredovaním trombu do lumenu cievy so vznikom neúplnej alebo 

úplnej oklúzie cievy. Na vlastnom uzávere sa podieľajú aj uvoľnené vazoaktívne látky z agregovaných 

trombocytov, ktoré na poškodenom endoteli cievy môžu vyvolávať spazmy.   O tom, či napokon vznikne až 

nekróza rozhoduje len dĺžka doby uzáveru a stav kolaterálneho obehu. Po dvadsiatich minútach kompletného 

uzáveru koronárnej artérie dochádza k nekróze prvých kardiomyocytov najprv v subendokardiálnej oblasti, 

v rozmedzí 4-6 hodín dochádza k ireverzibilnej myokardiálnej nekróze v rozsahu 90% hrúbky srdcovej steny. 
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Klinický obraz  

Akútny koronárny syndróm sa rovnako ako chronické formy ICHS prejavuje v typických prípadoch 

charakterom, lokalizáciou a vyžarovaním pomerne presne definovanou bolesťou na hrudníku- stenokardiou. 

Stenokardia je definovaná ako zvieravá, pálivá bolesť, prípadne pocit tlaku alebo ťažoby za hornou a strednou 

plochou hrudnej kosti s charakteristickým vyžarovaním do ľavého alebo pravého ramena, resp. ulnárnej strany 

ruky, vyžarovaním do krku, dolnej čeľusti, epigastria, medzi lopatky alebo do zátylku. Rozdiely medzi akútnymi 

a chronickými formami ICHS a bolesťou, ktorou sa obe formy prezentujú spočíva v posúdení dĺžky trvania 

a intenzity prejavov, v posúdení sprievodných príznakov a výskytu priťažujúcich alebo naopak uľavujúcich 

faktorov bolesti. Bolesť alebo ischemický ekvivalent bolesti pri nestabilnej angina pectoris, na rozdiel od 

stabilnej chronickej formy vyvolanej fyzickou alebo psychickou námahou a ustupujúcou 5-10 minút od  začiatku 

odpočinku alebo po podaní nitrátov, sa vyznačuje prítomnosťou aspoň jedného z nasledujúcich troch kritérií :    

1. objavuje sa v pokoji alebo počas minimálnej záťaže a obyčajne trvá viac ako 10 minút, ale s často 

zachovaným efektom nitrátu pri akútnom podaní, 

2. zhoršenie príznakov alebo úplne nová epizóda záchvatu za posledných 4-6 týždňov,  

3. záchvaty sú intenzívnejšie, častejšie sa opakujú a ich trvanie sa predlžuje. 

 Pri dlhotrvajúcej ischémii sa v subendokardiálnej oblasti začínajú vyvíjať nekrotické zmeny preukázateľné 

vzostupom kardiálnych biomarkerov, ktoré svedčia o progresii stavu do NSTEMI. 

 

Diagnostika NSTE-AKS v podmienkach prednemocničnej etapy 

Kľúčom k úspešnej diagnóze NSTE-AKS v prednemocničnej etape je dostatočná anamnéza celkového 

klinického stavu, najmä bolesti na hrudníku s vedomím toho, že diabetici alebo vekovo starší pacienti môžu 

pociťovať len dušnosť, celkovú slabosť alebo nauzeu a navonok sa môžu prezentovať len potením 

a neuropsychickými prejavmi v zmysle zmätenosti alebo agresivity z hypoperfúzie centrálneho nervového 

systému pri začínajúcom kardiogénnom šoku, pričom prejavy typickej anginóznej bolesti u týchto pacientov 

chýbajú, resp. pacienti bolesť vôbec nepociťujú. 

Druhým pilierom diagnostiky NSTE-AKS v prednemocničnej etape je EKG. Závažná akútna ischémia 

vznikajúca pri akútnom koronárnom syndróme podmieňuje zníženie pokojového membránového potenciálu 

a skrátenie trvania akčného potenciálu kardiomyocytov. Tieto zmeny elektrických vlastností buniek myokardu 

vedú k vzniku napäťového gradientu medzi zónou ischemického a zónou nepoškodeného tkaniva, čoho 

dôsledkom je vznik toku prúdu medzi obidvoma zónami, ktorý sa na zázname EKG registruje v podobe elevácií 

alebo depresíí ST segmentu, prípadne až zmien polarity vĺn T. Kým pri transmurálnej ischémii, čiže ichemickom 

poškodení celej hrúbky steny, smeruje vektor ST k epikardu, a teda k elektródam umiestneným na povrchu 

hrudníka pacienta s výsledným zaznamenaním elevácií ST segmentu v zodpovedajúcich zvodoch alebo v skorom 

štádiu transmurálnej ischémie až so zaznamenaním vysokých pozitívnych “hyperakútnych“ vĺn T, pri 

subendokardiálnej ischémii špecifickej pre NSTE-AKS smeruje vektor ST do endokardu a dutiny komory srdca 

s výsledným zaznamenaním depresií ST segmentu v predných prekordiálnych zvodoch. Diagnostickými 

známkami NSTE-AKS na zázname EKG sú depresie ST segmentu veĺkosti 1 mm alebo viac ako 1 mm v dvoch 

alebo viacerých zvodoch u pacienta s bolesťou na hrudníku alebo hrudným diskomfortom. Rovnako je možné 

diagnostikovať NSTE-AKS pri výskyte prechodných zmien ST segmentu o viac ako 0,5 mm pri súčasných 

klinických známkach pokojovej anginy pectoris. Samostatne sa vyskytujúca inverzia vĺn T(okrem hlbokých 
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symetrických T vĺn v prekordiálnych zvodoch s amplitúdou viac ako 5 mm často poukazujúcich na významnú 

stenózu proximálneho ramus interventricularis anterior alebo hlavného kmeňa ľavej koronárnej artérie) bez 

súčasného výskytu depresií ST segmentu je nešpecifickým nálezom, ktorý však nevylučuje možnú ischemickú 

príčinu. Súčasný výskyt depresie ST segmentu o viac ako 1 mm s inverziou vlny T však s istotou svedčí 

o prítomnosti ischémie.  

Tretí pilier diagnostiky NSTE-AKS predstavuje popri anamnéze a zhodnotení EKG vyšetrenie kardiálnych 

biomarkerov, ktoré slúži na diagnostiku AIM, predovšetkým odlíšenie NAP od NSTEMI. Hoci 

v prednemocničnej etape je využitie biomarkerov limitované nevyhnutnosťou laboratórnej analýzy 

a nedostatočnou senzitivitou vyšetrovacích metód vzhľadom k charakteristickej kinetike a uvoľňovaniu 

biomarkerov do krvného obehu, v súčasnosti neustále prebieha vývoj citlivejších metód, ktoré by dokázali 

stanoviť prítomnosť biomarkera v krvi v čo možno najvýhodnejšom časovom rámci od začiatku pacientových 

ťažkostí. Hladina stanovenia cTnT, podľa najnovšej univerzálnej definície infarktu myokardu kľúčového 

biomarkera jeho diagnostiky, klesla použitím nových treťogeneračných biochemických technológií až 

stonásobne, z pôvodného 1 ng/ml na súčasných 0,01 ng/ml. Podľa najnovších kritérií, o infarkte myokardu 

svedčí hodnota 99. percentilu hornej referenčnej hladiny pre akútny koronárny syndróm, ktorú predstavuje 

v časovom intervale dvanásť hodín od začiatku ťažkostí hodnota 0,10 ng/ml. Spomínaných dvanásť hodín od 

nástupu symptómov AKS je časové ohraničenie na konci ktorého hladina cTnT začína dosahovať svoje 

maximálne hodnoty. Použitím najnovších technológií je v súčasnosti možné stanoviť hladinu cTnT u 80% 

pacientov už po dvoch až troch hodinách od začiatku ťažkostí, hoci prvú vzorku krvi je v praxi vzhľadom na 

časové oneskorenie výzvy pacienta zvyčajne možné stanoviť až po niekoľkých ďalších hodinách. 

K definitívnemu vylúčeniu alebo potvrdeniu diagnózy AIM treba vyhodnotiť druhú vzorku krvi s odberom 

s odstupom šiestich až deviatich hodín od odberu prvej vzorky, hoci u pacientov prijatých na urgentný príjem sa 

odporúča pre rýchle stanovenie rizika pacienta odber druhej vzorky už po troch až štyroch hodinách a následne 

po šiestich až deviatich hodinách odber definitívnej tretej vzorky. V uvedených časových intervaloch sa zvyčajne 

odoberá krv na vyšetrenie viacerých kardiálnych biomarkerov súčasne, okrem cTnT a cTnI aj CK-MB 

a myoglobín, ktoré však nástupom nových technológií stanovovania troponínu postupne strácajú na význame, 

hoci v klinickej praxi sa v rámci diagnostiky AIM používajú všetky štyri. Stanovovanie kardiálnych biomarkerov 

v prednemocničnej etape je limitované už spomínanými skutočnosťami a nevyhnutnosťou laboratórnej analýzy, 

no napriek tomu existujú metódy od laboratória nezávislého stanovovania rôznych látok a štruktúr biologického 

charakteru vrátane  kardiálnych biomarkerov, ktoré by mohli najsť širšie uplatnenie aj v podmienkach 

prednemocničnej etapy. Tieto vyšetrovacie metódy sa spoločne označujú ako POCT (Point of Care testing) 

a využívajú technológiu kvalitatívneho, v niektorých prípadoch aj kvantitatívneho stanovovania niektorých 

organických aj anorganických látok biologickej povahy pomocou špecifických diagnostických prúžkov. 

Technológiou POCT je v súčasnosti možné stanoviť všetky v klinickej praxi dôležité kardiálne biomarkery- 

cTnT, cTnI, CK-MB aj myoglobín, pričom cTnI je možné stanoviť aj kvantitatívne . 

V posledných rokoch sa stala veľmi aktuálnou otázka využitia nových biomarkerov  poškodenia myokardu, 

ktoré by mohli prispieť k väčšej spoľahlivosti v detekcii AIM už v prednemocničnej etape, čím by podstatne 

uľahčili zdravotníckym pracovníkom problematiku rozhodovania v primárnom diagnosticko-terapeutickom 

algoritme a pacientom s AIM by urýchlením diagnózy a liečby podstatne zvýšili mieru prežitia. Ideálny 

kardiálny biomarker by mal mať vysokú senzitivitu, čiže maximálnu dostupnosť v tkanive myokardu, a vysokú 
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špecifickosť, teda neprítomnosť v ostatných tkanivách okrem myokardu. Do cirkulácie by sa mal uvoľňovať 

dostatočne rýchlo na to, aby ho bolo možné stanoviť čo najskôr po poškodení myokardu, zároveň by mal mať 

optimálne dlhý plazmatický polčas na to, aby bol identifikovateľný aj po určitom časovom odstupe od iniciácie 

štruktúrnych zmien svaloviny srdca. Nezanedbateľnou je aj požiadavka na nízku cenu vyšetrenia markera 

a prínos tohto vyšetrenia pre manažment pacienta s AIM. V súčasnosti ešte stále nie je dostupný taký kardiálny 

biomarker, ktorý by absolútne spĺňal všetky vyššie uvedené požiadavky. V roku 2006 Slovenská kardiologická 

spoločnosť (ďalej SKS) zverejnila Odporúčania pre zavedenie a použitie skorého rýchleho kardiomarkerového 

testu h- FABP (srdcový proteín viažuci mastné kyseliny) v klinickej praxi na skorú prednemocničnú 

a nemocničnú diagnostiku akútneho infarktu myokardu. h-FABP je malý proteín lokalizovaný v cytoplazme 

kardiomyocytu zabezpečujúci transport mastných kyselín s dlhým reťazcom z bunkovej membrány 

kardiomyocytu do mitochondrií. Už po dvadsiatich minútach od začiatku AIM je možné aplikáciou len ôsmich 

kvapiek kapilárnej krvi vyšetrovaného (CardioDetect test) stanoviť jeho prítomnosť so senzitivitou 96% 

a špecificitou 88%. Dôležitým faktom je, že ide o kvalitatívny test vo forme testovacej karty nezávislý od 

biochemického laboratória čo predisponuje jeho výhodné použitie v podmienkach skorej prednemocničnej 

diagnostiky. Ešte výhodnejšie použitie v zmysle dosiahnutia vyššej senzitivity a špecificity testovacej metódy 

predstavuje CardioDetect test combi, ktorý stanovuje prítomnosť h-FABP v kombinácii s cTnI. Do troch hodín 

po vzniku AIM má h-FABP  senzitivitu 82% a špecificitu 93%, cTnI má do šiestich hodín senzitivitu 98,5%  

a špecificitu 98,4%. Negatívna prediktívna hodnota pre oba markery v prvých troch hodinách predstavuje 94%, 

po dvanástich hodinách dokonca 100%, hoci jedna štúdia  prezentovala stopercentnú negatívnu prediktívnu 

hodnotu samotného h-FABP už po 1 hodine od vzniku AIM. Na túto skutočnosť sa odvoláva aj odporúčanie 

SKS , podľa ktorého sa má CardioDetect test použiť dvakrát- prvýkrát lekárom prvého kontaktu  a s odstupom 

práve jednej hodiny nadväzujúcim lekárom. CardioDetect test a CardioDetect test combi sú svojou výhodou 

rýchleho využitia už po dvadsiatich minútach od vzniku príznakov AIM, možnosťou vyšetrenia vzorky 

kapilárnej krvi pomocou praktickéj testovacej karty, jednoduchým odčítaním jednoznačného výsledku, vysokou 

senzitivitou a špecificitou a napokon aj výrazne nižšími finančnými nákladmi na vyšetrenie oproti vyšetreniu 

ostatných kardiálnych biomarkerov odporúčaným (hoci v podmienkach prednemocničnej urgentnej medicíny na 

Slovensku ešte stále nevyužívaným) prostriedkom včasnej diagnostiky AIM s primárnym dopadom na 

urýchlenie a spresnenie diagnosticko-terapeutického algoritmu a logistického algoritmu u pacientov s AIM.  

 

Stratifikácia a prednemocničná terapia pacienta s NSTE-AKS:  

Najviac používanou metódou na určenie rizika pacienta s bolesťou na hrudníku s predpokladanou kardiálnou 

ischemickou príčinou - akútnym koronárnym syndrómom je skórovací systém TIMI (The Thrombolysis In 

Myocardial Infarction) a slúži na určenie rizika smrti zapríčinenej fatálnym infarktom myokardu, ale zároveň 

tiež rizika rekurentnej ischemickej príhody s praktickým dopadom na determinovanie prognózy a vedenie terapie 

u pacientov s akútnym koronárnym syndrómom. Systém určuje riziko špecificky pre STEMI a pre 

NAP/NSTEMI a u NSTEMI pozostáva z hodnotenia siedmych parametrov: vek nad 65 rokov, prítomnosť troch 

alebo viacerých rizikových faktorov koronárnej arteriálnej choroby srdca (systémová arteriálna hypertenzia, 

diabetes mellitus, zvýšené hodnoty plazmatického cholesterolu, rodinná anamnéza koronárnej choroby srdca, 

resp. infarktu myokardu, nikotinizmus), známe zúženie koronárnej tepny o viac ako 50 %, liečba kys. 

acetylsalicylovou v posledných siedmych dňoch, aspoň dve epizódy anginy pectoris za posledných 24 hodín, 
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depresia alebo elevácia ST segmentu na EKG zázname o viac ako 0,5 mm, zvýšené hodnoty kardiálnych 

biomarkerov (predovšetkým troponínov). Prítomnosť každého jedného parametra predstavuje hodnotu jedného 

bodu v skórovacom systéme. Na základe súčtu bodov sa určí stupeň rizika úmrtia, resp. akútneho infarktu 

myokardu u konkrétneho pacienta:  

1. pacient s vysokým rizikom (TIMI skóre 5-7) s prítomnosťou depresií ST segmentu o viac ako 0,5 mm 

alebo s prítomnosťou tranzientných elevácií ST segmentu na zázname EKG nespĺňajúcich kritériá pre 

indikáciu fibrinolytickej liečby a s prítomnosťou zvýšených hodnôt kardiálnych biomarkerov má byť 

prijatý na koronárnu jednotku s cieľom zabezpečiť primárne protidoštičkovú liečbu vrátane kombinácie 

s inhibítorom glykoproteínových doštičkových receptorov IIb/IIIa a antikoagulačnú liečbu 

a s výhľadom na urgentnú katetrizáciu srdca a PCI revaskularizáciu v priebehu niekoľkých hodín. 

2. pacient so stredným rizikom (TIMI skóre 3-4) s normálnym nálezom alebo bez diagnostických známok 

STEMI alebo NSTEMI na zázname EKG má byť prijatý na kardiologické, resp. interné nemocničné 

oddelenie s cieľom zabezpečiť primárne rovnako ako u pacientov s vysokým rizikom,  protidoštičkovú 

a antikoagulačnú liečbu a s výhľadom na sekundárnu stratifikáciu pomocou neinvazívnych testov 

(predovšetkým záťažové EKG). Objavenie sa rizikových faktorov prebiehajúcej akútnej ischémie 

myokardu počas záťažového testu (depresie alebo elevácie ST segmentu na zázname EKG o viac ako 

1 mm sprevádzané bolesťou na hrudníku, resp. hrudným diskomfortom, hemodynamická instabilita) 

v kombinácii s prítomnou pozitivitou kardiálnych biomarkerov sú dôvodom na prehodnotenie pacienta 

ako vysokorizikového so zodpovedajúcim prehodnotením terapeutického plánu. 

3. v prípade, že sa v priebehu záťažového testu neobjavia faktory vysokého rizika akútne prebiehajúcej 

ischémie myokardu alebo ide o pacienta s nízkym rizikom (TIMI skóre 0-2), u ktorého sa ani 

opakovanými vyšetreniami, ani záťažovým testom nepreukáže  akútna ischémia myokardu, takýto 

pacient môže byť prepustený z nemocničného zariadenia na odporúčanej liečbe kys. acetylsalicylovou 

v dávke 100 mg p.o. denne, resp. pri kontraindikáciách podávania kys. acetylsalicylovej na liečbe 

klopidogrelom 75 mg p.o. denne.  

 

TIMI skórovací systém s hodnotením špecifických rizikových faktorov je možné použiť aj na stratifikáciu 

pacientov so STEMI. Pre jasne definovaný postup u týchto pacientov má  skórovanie rizika predovšetkým 

epidemiologický význam. Z ďalších skórovacích systémov sa ešte uplatňuje použitie GRACE (Global registry of 

acute coronary events) rizikového skóre, ktoré zohľadňuje vek, srdcovú frekvenciu, systolický tlak krvi, hodnotu 

kreatinínu v sére, Killipovu triedu pri prijatí, nevyhnutnosť resuscitácie pre zastavenie obehu, prítomnosť 

depresii segmentov ST a zvýšenie hodnôt markerov nekrózy myokardu. Hodnotené rizikové faktory vykazujú 

nezávislú prediktívnu hodnotu pre nemocničnú, ako aj šesťmesačnú mortalitu. 

V súvislosti s akútnym infarktom myokardu sa zvykne používať aj Killipova klasifikácia na klinický odhad 

závažnosti cirkulačnej instability pre infarktom zapríčinené zlyhávanie srdca. Killipova klasifikácia rozoznáva 

štyri štádiá: 

I. bez srdcového zlyhávania, bez klinických prejavov kardiálnej dekompenzácie, 

II. srdcové zlyhávanie: diagnostické kritériá zahŕňajú chrôpky, S3 galop a pľúcnu venóznu hypertenziu, 

pľúcna kongescia s vlhkými chrôpkami v dolnej polovici pľúcnych polí, 

III.  ťažké srdcové zlyhávanie: zjavný pľúcny edém s chrôpkami nad celými pľúcami, 
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IV.  kardiogénny šok: hypotenzia (syst. TK < 90 mm Hg) a prejavy periférnej vazokonstrikcie s oligúriou, 

cyanózou a potením. 

 

Prednemocničná terapia NSTE-AKS rozlišuje liečbu vysokorizikových a nízkorizikových pacientov. Primárna 

terapia je u pacientov s vysokým aj nízkym rizikom rovnaká a podrobne je opísaná vyššie. 

 

Primárna farmakoterapia pacienta s bolesťou na hrudníku s podozrením na AKS.  

Jej podstata spočíva v podávaní kyseliny acetylsalicylovej 400 mg v kombinácii s klopidogrelom 300 mg per os, 

v podávaní beta-blokátorov (so zvážením indikácií) a nitrátov v štandardných dávkach a u pacientov 

s NAP/NSTEMI v podávaní nefrakcionovaného heparínu v bolusovej dávke 60 IU/kg telesnej hmotnosti 

s maximálnou bolusovou dávkou 4000 IU. Podávanie nízkomolekulárneho heparínu (LMWH) sa v rámci terapie 

NAP/NSTEMI v prednemocničnej etape neodporúča. Pacienti s vysokým rizikom, ktorí dosiahnu najväčší 

benefit pomocou včasnej koronárnej intervencie by mali dostávať kombinovanú protidoštikovú liečbu kyselinou 

acetylsalicylovou, klopidiogrelom a blokátorom doštičkových glykoproteínových receptorov IIb/IIIa, napríklad 

eptifibatidom. Fibrinolytická terapia nie je u pacientov s NAP/NSTEMI indikovaná. 

 

Akútny koronárny syndróm s eleváciou segmentu ST (STE-AKS) 

Patológia definuje infarkt myokardu ako nekrózu kardiomyocytov spôsobenú prolongovanou ischémiou. 

Rozsiahla prolongovaná ischémia postihujúca všetky vrstvy myokardu dáva vznik transmurálnemu infarktu, 

ktorý sa na zázname EKG prejavuje predovšetkým charakteristickými eleváciami segmentu ST (STEMI). Infarkt 

myokardu, obzvlášť STEMI, predstavuje potenciálne život ohrozujúci stav vyžadujúci okamžitú odbornú 

lekársku starostlivosť a v prednemocničnej etape okamžité nasmerovanie pacienta na reperfúznu liečbu 

s možnosťou voľby transportu do PKI centra, resp. cieľového nemocničného zariadenia, pričom celkový 

ischemický čas, teda čas od začiatku príznakov až po obnovenie priechodnosti koronárnej artérie, je hlavným 

limitujúcim faktorom úspešnosti reperfúznej liečby pacientov so STEMI.   

Incidencia infarktu myokardu v populácii mužov stredného veku predstavuje približne 10-15 prípadov/1000 

mužov/rok. AIM je častejší u mužov v porovnaní so ženami v reprodukčnom veku,  jeho pravdepodobnosť 

s vekom stúpa, ale zároveň sa výskyt AIM posúva stále viac do nižších vekových skupín obyvateľstva 

a v súčasnosti nie je výnimočným ani výskyt AIM vo veku tridsať až štyridsať rokov života. U žien po 

menopauze incidencia infarktu výrazne stúpa a blíži sa hodnotám u mužskej populácie . 

 

Definícia a klasifikácia infarktu myokardu 

V roku 2007 zverejnila spoločná komisia European Society of Cardiology (ESC), American College 

of Cardiology Foundation (ACCF), American Heart Association (AHA) a World Heart Federation (WHF) novú 

univerzálnu definíciu infarktu myokardu, ktorá priniesla nielen viaceré zmeny do textu pôvodného materiálu 

z roku 2000, ale dala vznik aj úplne novým aspektom a skutočnostiam. Špecifické zmeny sa týkajú používania 

nového spektra kardiálnych biomarkerov a ich postavenia v diagnostike AIM, EKG diagnostiky a definície 

starého (anglicky- prior) infarktu myokardu. Novými prvkami v univerzálnej definícii sú dôkaz ischémiou 

podmienenej poruchy kinetiky srdcovej steny zobrazovacími metódami, nová klinická klasifikácia infarktu 

myokardu a definícia reinfarktu.  



 71

AIM je podľa nových platných kritérií  definovaný dôkazom nekrózy v koexistencii s klinickými známkami 

prebiehajúcej a vyvíjajúcej sa ischémie myokardu.  

 

Nové platné kritériá pre AIM  (Thygesen et al., 2007) sú: 

• dôkaz vzostupu a/alebo poklesu kardiálnych biomarkerov (primárne troponínu) s aspoň jednou 

hodnotou nad 99. percentil hornej referenčnej hladiny v koexistencii s aspoň jednou z nasledujúcich 

známok ischémie myokardu: 

1 .klinická symptomatika ischémie,  

2 .EKG známky prebiehajúcej ischémie- novoobjavené zmeny ST segmentu alebo novoobjavená BĽTR, 

3. vývoj patologických vĺn Q na EKG, 

4. známky novoobjavenej straty časti funkčného myokardu alebo poruchy kinetiky srdcovej steny 

dokumentované zobrazovacími metódami, 

• náhla neočakávaná srdcová smrť spôsobená zastavením činnosti srdca, ktorej mohli predchádzať 

symptómy svedčiace o ischémii myokardu sprevádzané predpokladanými novými eleváciami ST 

segmentu alebo novou BĽTR, s dôkazom čerstvého trombu potvrdeného koronárnou angiografiou 

a/alebo pitvou, ale smrť, ku ktorej došlo skôr ako mohli byť vyšetrené kardiálne biomarkery, resp. ku 

ktorej došlo skôr ako sa kardiálne biomarkery mohli objaviť v krvnom obehu, 

• u pacientov s práve prebiehajúcim výkonom PKI s normálnou bazálnou hladinou troponínu vzostup 

kardiálnych biomarkerov nad 99.percentil hornej referenčnej hladiny svedčí o periprocedurálnej 

nekróze myokardu a vzostup biomarkerov o viac ako trojnásobok 99.percentilu hornej referenčnej 

hladiny definuje nekrózu myokardu u pacientov po perkutánnej koronárnej intervencii (PCI- related 

myocardial infarction), 

• u pacientov s práve prebiehajúcim výkonom koronárneho arteriálneho bypassu (CABG) s normálnou 

bazálnou hladinou troponínu vzostup kardiálnych biomarkerov nad 99.percentil hornej referenčnej 

hladiny svedčí o periprocedurálnej nekróze myokardu a vzostup biomarkerov o viac ako päťnásobok 

99.percentilu hornej referenčnej hladiny, s novoobjavenými patologickými vlnami Q alebo 

novoobjavenou BĽTR alebo angiograficky dokumentovanou novoobjavenou oklúziou v štepe alebo 

v natívnej artérii alebo strata časti funkčného myokardu dokumentovaná zobrazovacími metódami 

definuje nekrózu myokardu u pacientov po CABG, 

• patologicko-anatomický nález svedčiaci o akútnom infarkte myokardu. 

 

Nové platné kritériá pre starý infarkt myokardu  (Thygesen et al., 2007) sú: 

• novoobjavené patologické vlny Q s prítomnosťou alebo bez prítomnosti klinickej symptomatiky 

ischémie myokardu, 

• známky novoobjavenej straty časti funkčného myokardu alebo poruchy kinetiky srdcovej steny 

dokumentované zobrazovacími metódami pri absencii klinickej symptomatiky ischémie myokardu, 

• patologicko-anatomický nález hojaceho sa alebo zhojeného infarktu myokardu. 

Nová klinická klasifikácia infarktu myokardu   (Thygesen et al., 2007): 

Typ 1: Spontánny infarkt myokardu spôsobený ischémiou podmienenou primárnou koronárnou príhodou 

vzniknutou na podklade mechanizmu erózie, ruptúry, fisúry alebo disekcie aterosklerotického plátu, 
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Typ 2: Infarkt myokardu spôsobený sekundárne ischémiou podmienenou buď zvýšenými požiadavkami 

myokardu na kyslík , alebo zníženou dodávkou kyslíka do myokardu, napríklad koronárnym arteriálnym 

spazmom, koronárnym embolom, anémiou, arytmiami, hypotenziou alebo naopak hypertenziou, 

Typ 3:  Náhla neočakávaná srdcová smrť spôsobená zastavením činnosti srdca, ktorej mohli predchádzať 

symptómy svedčiace o ischémii myokardu sprevádzané predpokladanými novými eleváciami ST segmentu alebo 

novou BĽTR, s dôkazom čerstvého trombu potvrdeného koronárnou angiografiou a/alebo pitvou, ale smrť, ku 

ktorej došlo skôr ako mohli byť vyšetrené kardiálne biomarkery, resp. ku ktorej došlo skôr ako sa kardiálne 

biomarkery mohli objaviť v krvnom obehu, 

Typ 4 a: Infarkt myokardu v súvislosti s PCI, 

Typ 4 b: Infarkt myokardu v súvislosti s trombózou stentu potvrdený angiograficky alebo pitvou, 

Typ 5: Infarkt myokardu v súvislosti s CABG. 

 

Etiológia a patogenéza 

Mechanizmus vzniku uzáveru koronárnej artérie je spoločný pre STEMI aj NAP/NSTEMI. Rozdiel medzi 

transmurálnym (STEMI) a subendokardiálnym (NSTEMI) infarktom spočíva v lokalizácii a veľkosti ischémiou 

postihnutej oblasti svaloviny srdca- ischemického ložiska, ktorého rozsah v zmysle zväčšenia do značnej miery 

ovplyvňujú procesy zhoršujúce koronárnu cirkuláciu, medzi ktoré patrí hypotenzia, tachykardia, fyzická alebo 

psychická záťaž, ďalej procesy znižujúce dodávku kyslíka do myokardu, medzi ktoré patrí hypoxia a anémia 

a napokon tachykardia a hypertenzia- procesy, ktoré zvyšujú metabolické nároky myokardu. Na druhej strane sa 

uplatňujú procesy, ktoré zmenšujú rozsah ischémie, medzi ktoré patrí kolaterálny obeh a včasná obnova prietoku 

rekanalizáciou prostredníctvom fibrinolýzy, ku ktorej dochádza aj spontánne asi u 30% uzáverov do 12 hodín. 

K rozhodujúcim faktorom ovplyvňujúcim veľkosť ložiska infarktu teda patrí veľkosť povodia koronárnej artérie 

za uzáverom, dĺžka trvania uzáveru, rozsah kolaterálneho zásobenia, aktuálny stav obehu a metabolické nároky 

myokardu. Podľa veľkosti ložiska infarktu sa rozoznávajú mikroskopický infarkt (fokálna nekróza), malý infarkt 

postihujúci menej ako 10% myokardu, stredne veľký infarkt postihujúci 10-30% myokardu a veľký infarkt 

postihujúci viac ako 30% myokardu. Patologicko-anatomicky sa infarkt myokardu rozdeľuje na vyvíjajúci sa 

infarkt, akútny infarkt, hojaci sa infarkt a zhojený infarkt. Ak smrť spôsobená infarktom myokardu nastala do 6 

hodín od jeho vzniku, v infarktovom ložisku bude prítomná len minimálna alebo žiadna infiltrácia 

polymorfonukleárnymi leukocytmi, pôjde o vyvíjajúci sa (anglicky- evolving) infarkt myokardu na rozdiel od 

akútneho infarktu, pre ktorý je infiltrácia polymorfonukleármi typická a pretrváva v časovom rozmedzí po 

prvých šiestich hodinách až do siedmych dní od vzniku infarktu. Prítomnosť mononukleárnych leukocytov 

a fibroblastov pri absencii polymorfonukleárov je charakteristická pre hojaci sa infarkt myokardu s časovým 

ohraničením sedem až dvadsaťosem dní, prítomnosťou len jazvy bez bunkovej infiltrácie sa vyznačuje zhojený 

infarkt myokardu, ku vzniku ktorého dochádza zvyčajne po 5-6 týždňoch od začiatku infarktu . 

Myokard je v dôsledku ischémie a rozvoja AIM mechanicky zraniteľný v priebehu prvého týždňa, resp. 

niekoľko prvých týždňov od svojho vzniku , zraniteľnosť spôsobená elektrickou nestabilitou však pretrváva len 

prvé dva dni od vzniku infarktu a prejavuje sa rizikom vzniku život ohrozujúcich arytmií. Infarkt myokardu 

môže postihnúť ktorýkoľvek oddiel srdca, zvyčajne dochádza k postihnutiu ľavej komory, ktorej strata 20-30% 

funkčnej svaloviny sa prejaví ľavostrannou insuficienciou a ešte výraznejšia strata myokardu rozvojom šoku. 

Infarkt myokardu pravej komory prebieha zvyčajne subklinicky, pri výraznejšom postihnutí s prejavmi stagnácie 
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krvi v systémovom obehu a hypotenzie. Predsieňový infarkt býva klinicky nemý, vzácne sa môže prejaviť 

poruchami tvorby a šírenia vzruchu. 

 

Klinický obraz 

Stenokardia pri STEMI sa vyznačuje v typických prípadoch krutou až šokujúcou, tlakovou, zvieravou alebo 

pálivou bolesťou lokalizovanou do plochy v oblasti hornej a strednej tretiny hrudnej kosti, medzi lopatkami, 

do epigastria alebo ramena s prípadnou propagáciou bolesti do obidvoch rúk alebo len ľavej ruky, prípadne 

s propagáciou do krku či dolnej čeľusti. Bolesť má trvalý charakter v dĺžke trvania niekoľkých desiatok minút až 

niekoľko hodín, nesúvisí so zmenou polohy tela ani s pohybom, ani s pohybmi pri dýchaní alebo palpáciou, 

obvykle nemizne po podaní nitrátu a sprevádza ju výrazný psychický nepokoj až strach so smrti (angor mortis). 

Nauzea, vracanie, potenie alebo palpitácie sú častými sprievodnými príznakmi charakteristickými pre AIM. Pri 

absencii typických príznakov AIM je predovšetkým u starších pacientov dôležité myslieť na prítomnosť 

atypických príznakov, z ktorých sa najčastejšie samostatne objavuje dušnosť pri začínajúcom ľavostrannom 

zlyhaní srdca. U malého percenta pacientov môže AIM prebehnúť bez akýchkoľvek príznakov.  

Fyzikálny nález nemusí predstavovať výrazný diagnostický prínos, zvlášť ak má pacient pravidelnú akciu srdca, 

normálne hodnoty krvného tlaku a fyziologický auskultačný nález nad srdcom a pľúcami. Patologickým nálezom 

u pacienta s AIM býva tachypnoe, ortopnoe a auskultačný nález chrôpiek nad bázami pľúc pri začínajúcom 

akútnom ľavostrannom zlyhaní srdca, hypotenzia, hepatomegália a zvýšená náplň krčných žíl pri pravostrannom 

zlyhaní srdca vznikajúcom na podklade pravo komorového AIM alebo preneseného ľavostranného zlyhania 

srdca, holosystolický šelest propagujúci sa pozdĺž hrudnej kosti pri perforácii medzikomorového septa 

a systolický šelest na hrote pri mitrálnej insuficiencii vznikajúcej najčastejšie pri dysfunkcii papilárneho svalu. 

 

Diagnostika STE-AKS v podmienkach prednemocničnej etapy 

Vyhodnotenie anamnézy a EKG predstavuje dva kľúčové piliere nielen v diagnostike NAP/NSTEMI, ale aj 

v diagnostike STEMI. Vyšetrenie kardiálnych biomarkerov je v súčasnosti v prednemocničnej etape stále 

výrazne limitované absenciou dostupných  a dostatočne senzitívnych vyšetrovacích metód. V rámci 

prednemocničnej diagnostiky STEMI však vyšetrenie kardiálnych biomarkerov nie je smerodajné, pretože sa 

nevyžaduje na splnenie indikačných kritérií pre začatie reperfúznej liečby. Reperfúzna liečba sa má u pacientov 

so STEMI začať skôr ako by boli k dispozícii prvé výsledky laboratórnych vyšetrení markerov a jej hlavnými 

indikačnými kritériami sú podľa Odborného usmernenia MZ SR: 

1. prítomnosť elevácií segmentu ST a 

2. prítomnosť BĽTR na zázname EKG 

Zahraničná literatúra špecificky uvádza aj tretie indikačné kritérium reperfúznej liečby, ktorým je pravý infarkt 

zadnej steny myokardu dokumentovaný na EKG. Výraz “pravý“ označuje ohraničenie ložiska infarktu priamo 

len do oblasti zadnej steny, na rozdiel od presahovania do posterolaterálnej alebo inferoposteriórnej oblasti. 

Vychádzajúc z indikačných kritérií, rozhodujúce postavenie v diagnostike STEMI v prednemocničnej etape patrí 

EKG. 

Stanovenie diagnózy STEMI na zázname EKG vyžaduje splnenie dvoch kritérií (Moulton a Yates, 2006):  

1. prítomnosť elevácií ST segmentu veľkosti najmenej 2 mm v dvoch susediacich 

prekordiálnych zvodoch (V2-V6) alebo, 
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2. prítomnosť elevácií ST segmentu veľkosti najmenej 1 mm v dvoch končatinových zvodoch 

(I, II, III, aVL, aVF). 

Vývoj zmien na EKG sleduje pri akútnom STEMI charakteristickú postupnosť. Pri masívnom infarkte sa 

zvyčajne ako prvé objavujú vysoké štíhle hyperakútne “gotické“ vlny T, nejasne ohraničené od segmentu ST, 

a s amplitúdou v končatinových zvodoch viac ako 6 mm a v hrudných zvodoch viac ako 10 mm. Nasledujúcim 

prejavom sú elevácie ST segmentu vo zvodoch zodpovedajúcich lokalizácii patologického procesu postupne 

nadobúdajúce typický konvexný tvar. V ďalšom priebehu dochádza ku strate pozitivity kmitu R a v priebehu 

dvoch až dvadsiatich štyroch hodín, prípadne až niekoľkých dní sa u približne 75% pacientov vyvinú 

patologické kmity Q s dĺžkou trvania viac ako 0,03 s. Následne, s postupným poklesom elevácií ST segmentu sa 

objavujú inverzie T vĺn. 

Diagnostiku akútneho STEMI podporuje okrem výskytu ST elevácií výskyt niekoľkých ďalších známok na 

EKG. Súčasná prítomnosť recipročných depresií segmentu ST síce samotná nie je diagnostickým znakom AIM, 

podporuje však jeho diagnózu (Khan, 2005). Skutočnosť, že fyziologické elevácie segmentu ST nie sú nikdy 

sprevádzané kontralaterálnymi depresiami segmentu ST má pri posudzovaní patológie EKG zmien podstatný 

význam. Známkou svedčiacou o prekonanom infarkte myokardu je prítomnosť patologických Q kmitov, ktoré sa 

pri AIM vyskytujú vždy v prítomnosti elevácií ST segmentu. Patologické kmity Q sú podmienené vznikom 

fibróznej jazvy v tkanive myokardu a ich regresia u pacientov s infarktom prednej steny liečených reperfúznou 

liečbou nekoreluje so zlepšením funkcie ľavej komory a pravdepodobne nepredstavuje žiaden prognostický 

význam. Ďalšou pomocnou EKG známkou je zmenšenie elevácií segmentu ST o viac ako 2 mm, ku ktorých 

dochádza v priebehu tridsiatich minút od začiatku reperfúznej liečby a ktoré pretrvávajú ešte aj po šiestich 

hodinách. 

Okrem popisu charakteristických zmien vyvíjajúcich sa na zázname EKG je pre posúdenie miery rizika infarktu 

vyplývajúceho s veľkosti infarktového ložiska nevyhnutné určiť lokalizáciu patologických zmien zodpovedajúcu 

jednotlivým zvodom EKG. STEMI malého rozsahu zodpovedajú elevácie ST segmentu v dvoch alebo troch 

zvodoch, stredne veľkému infarktu zodpovedajú elevácie ST v štyroch až piatich zvodoch, veľkému infarktu 

elevácie ST segmentu prítomné v šiestich až siedmich zvodoch a napokon rozsiahlemu extenzívnemu STEMI 

zodpovedajú elevácie ST segmentu prítomné v ôsmich až deviatich zvodoch. Na štandardnom 12 zvodovom 

zázname EKG sa rozlišujú potenciály vychádzajúce z myokardu ľavej komory na potenciály prednej steny 

zodpovedajúce zvodom V1-V4, potenciály bočnej steny zodpovedajúce zvodom I, aVL, V5, V6 a potenciály 

spodnej steny zodpovedajúce II, III,a aVF. Potenciály vychádzajúce z myokardu zadnej steny a z myokardu 

pravej komory nie sú štandardne snímané a ich záznam vyžaduje priloženie zvodov V7 až V9 do subskapulárnej 

oblasti na snímanie potenciálov zadnej steny a priloženie pravostranných hrudných zvodov V1R-V6R na 

snímanie pravokomorových potenciálov. V rámci prednemocničnej etapy sa však v podmienkach praxe využíva 

len štandardné 12 zvodové EKG.  

Pre infarkt myokardu prednej steny spôsobený uzáverom ramus interventricularis anterior (RIVA, LAD) svedčí 

prítomnosť elevácií segmentu ST vo zvodoch V1-V3, prípadne v kombinácii s prídavnými eleváciami vo 

zvodoch I, aVL a V4-V6 pre anterolaterálny až anteroextenzívny inarkt myokardu. Elevácie segmentu ST vo 

zvode V1 o viac ako 2,5 mm alebo blok pravého Tawarovho ramienka (BPTR) spolu s výskytom patologických 

kmitov Q svedčí so 100% špecificitou a 100% pozitívnou prediktívnou hodnotou o uzávere v proximálnej oblasti 

LAD. O niečo nižšou špecificitou a pozitívnou prediktívnou hodnotou proximálneho uzáveru sa vyznačuje 
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prítomnosť recipročných depresií segmentu ST veľkosti viac ako 1mm vo zvodoch II, III a aVF. Prítomnosť 

recipročných depresií veľkosti menej ako 1 mm alebo elevácie ST segmentu vo zvodoch II, III a aVF poukazuje 

s pomerne nižšou špecificitou na distálny uzáver LAD. Infarkt myokardu spodnej steny je v 80% prípadov 

spôsobený uzáverom pravej koronárnej artérie a v zvyšných 20% prípadov uzáverom ľavej cirkumflexnej artérie. 

Prítomnosť elevácií segmentu ST vo zvodoch II, III a aVF, prípadne prítomnosť recipročných depresií segmentu 

ST vo zvodoch I a aVL svedčí so senzitivitou 90% o uzávere pravej koronárnej artérie, pričom kombinácia tohto 

nálezu s eleváciami ST segmentu vo zvode I a pravostrannom zvode V4R svedčí so 100% špecificitou o uzávere 

proximálnej koronárnej artérie s infarktom myokardu pravej komory. Nález ST elevácií vo zvodoch I, aVL, V5 

a V6 spoločne s depresiami ST vo zvodoch V1, V2, V3 svedčí s vysokou špecificitou o uzávere ľavej 

cirkumflexnej artérie. Infarkt myokardu zadnej steny zvyčajne sprevádza inarkt spodnej steny. Známkami 

infarktu zadnej steny myokardu sú elevácie segmentu ST vo zvodoch II, III, a aVF a depresie ST segmentu vo 

zvodoch V1-V3, v ktorých sú prítomné zároveň vysoké kmity R. Pri podozrení na infarkt myokardu zadnej steny 

presnú lokalizáciu definitívne potvrdia elevácie ST segmentu v prídavných zvodoch V7-V9. Pri podozrení na 

infarkt myokardu pravej komory, definitívne potvrdenie postihnutia pravej komory umožní až priloženie 

pravostranných zvodoch, z ktorých najmä zvod V4R poskytuje spoľahlivú výpovednú hodnotu. 

Problematickou môže byť EKG diagnostika STEMI pri súčasnej prítomnosti blokády ľavého Tawarovho 

ramienka. Kritériá pre diagnostiku infarktu myokardu v prítomnosti BĽTR sú (Sgarbossa et al., 1996): 

1. elevácie ST segmentu veľkosti viac ako 1 mm vo zvodoch s predominantne pozitívnymi QRS komplexami, 

2. depresie ST segmentu veľkosti viac ako 1 mm vo zvodoch V1-V3, 

3. elevácie ST segmentu veľkosti viac ako 5 mm opačného smeru ako negatívne QRS komplexy. 

 

Logistika transportu a prednemocničná terapia pacienta s STE-AKS 

Správne načasovaný, odborne riadený a úspešne zrealizovaný transport pacienta s infarktom myokardu 

s eleváciami ST segmentu do špecializovaného zdravotníckeho zariadenia poskytujúceho život zachraňujúcu 

reperfúznu liečbu je základným cieľom manažmentu pacienta s EKG diagnostikovanými známkami STEMI. 

Rozhodujúcim dokumentom upravujúcim podmienky logistiky transportu pacienta so STEMI na Slovensku je 

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre reperfúznu liečbu akútneho infarktu 

myokardu s eleváciami ST segmentu, č. 17207/ 2007- OZSO (Odborné usmernenie MZSR). Podľa Odborného 

usmernenia MZSR kompetentný zdravotnícky pracovník, ktorým je lekár, špecialista v odbore vnútorné 

lekárstvo, kardiológia, špecialista v odbore anestéziológia a intenzívna medicína a špecialista v odbore urgentná 

medicína, schopný vykonať diagnostiku STEMI alebo BĽTR  pomocou EKG, ktoré interpretuje samostatne, po 

konzultácii alebo za podpory telemetrie musí rozhodnúť o tom, či má pacienta transportovať do najbližšieho 

cieľového nemocničného zariadenia, ktorým je zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti s interným 

oddelením, kardiologickým oddelením alebo oddelením akútnej a intenzívnej medicíny (OAIM) vybaveným 

monitorovanými lôžkami (JIS, Koronárna jednotka, OAIM), ktoré je schopné personálne, odborne a technicky 

zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť o pacientov so STEMI, vrátane fibrinolytickej liečby a zvládania väčšiny 

akútnych komplikácií STEMI (poruchy rytmu, pľúcny edém, kardiogénny šok a pod.) alebo má pacienta 

previezť do PKI centra, zariadenia s rozvinutým nepretržitým 24 hodinovým programom koronárnych 

intervencií. Základom pre rozhodovanie sa kompetentného zdravotníckeho pracovníka je vypočítanie 

pravdepodobného celkového ischemického času pacienta, predstavujúceho na jednej strane čas, ktorý už uplynul 
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od objavenia sa prvých príznakov AIM u pacienta po rozhodnutie pacienta privolať rýchlu lekársku pomoc a čas 

do príchodu rýchlej lekárskej pomoci a získania záznamu 12 zvodového EKG (interval príznaky-EKG), na 

druhej strane predstavujúceho čas, ktorý je potrebný na transport pacienta do PKI centra až po otvorenie cievy 

(interval EKG- balón) alebo do cieľového nemocničného zariadenia až po začatie fibrinolýzy (interval EKG-

ihla). Časový priebeh STEMI a vyjadrenie kľúčových intervalov sú znázornené na obrázku 24.  

 

Obrázok 24  Časový priebeh STEMI a vyjadrenie kľúčovych intervalov  

 

 

 

(prevzaté z Kmec, J. –  Novotný, R. Manažment akútneho koronárneho syndrómu. Texty kurzu CEEA, 2010)  

 

Výpočet intervalu EKG-balón a intervalu EKG-ihla predstavuje súčet intervalu času od EKG diagnostiky po 

príjem pacienta v PKI centre, resp. v cieľovom nemocničnom zariadení (EKG-príjem) a intervalu od príjmu 

pacienta po samotný reperfúzny výkon (príjem-balón, resp. príjem-ihla). Rozdiel intervalov EKG-balón a EKG-

ihla predstavuje časové zdržanie reperfúznej liečby (PCI related time delay), ktorého hodnota sa spolupodieľa na 

výslednom rozhodnutí o transporte pacienta spoločne s hodnotou intervalu príznaky- EKG. Hodnota časového 

zdržania reperfúznej liečby rovnajúca sa a alebo menej ako 80 minút pri trvaní STEMI 3-12 hodín predstavuje 

zdržanie, v rámci ktorého sa odporúča transport pacienta so STEMI do PKI centra. Hodnoty viac ako 80 minút 

znamenajú pre pacienta s trvaním STEMI 3-12 hodín transport do cieľového nemocničného zariadenia, 

s výnimkou pacientov s kontraindikáciami fibrinolýzy a pacientov v kardiogénnom šoku mladších ako 75 rokov, 

u ktorých prevažuje benefit PKI aj napriek väčšiemu časovému zdržaniu. Pre pacientov s trvaním príznakov 0-3 

hodiny platia rovnaké odporúčania s úpravou stanovenej hranice 80 minút na 60 minút v prospech fibrinolytickej 

liečby so zvážením prednemocničnej fibrinolýzy (Odborné usmernenie MZSR, 2007). Tabuľka pre kalkuláciu 

časového zdržania je znázornená v tabuľke 6. 
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Tabuľka 6: Tabuľka pre kalkuláciu časového zdržania  

(prevzaté z Prílohy č. 2 k odbornému usmerneniu č. 17207/2007-OZSO) 

 

Minimalizácia časových strát je základnou podmienkou efektívnej logistiky transportu pacienta so STEMI. 

Cieľom efektívnej logistiky transportu je zabezpečiť EKG diagnostiku STEMI priamo na mieste zásahu buď 

samostatne alebo za pomoci telefonickej konzultácie odborníka, resp. pomocou telemetrie a na základe 

výsledkov EKG diagnostiky rozhodnúť o priamom transporte pacienta bez časových strát predstavujúcich 

zastavenie v nemocničnom  zariadení nižšieho typu. Po rozhodnutí kompetentného zdravotníckeho pracovníka 

o transporte pacienta, posádka oznámi rozhodnutie priamo alebo cez operačné stredisko PKI centru alebo 

cieľovému nemocničnému zariadeniu, do ktorého má byť pacient transportovaný a zároveň podá informáciu 

o STEMI, klinickom stave pacienta, aplikovanej terapii a predpokladanom čase dojazdu. PKI centrum alebo 

cieľové nemocničné zariadenie potvrdí operačnému stredisku pripravenosť na prijatie pacienta. v prípade 

nepripravenosti navrhne alternatívne riešenie (Odborné usmernenie MZSR, 2007). Optimálna logistika 

transportu pacienta s AKS a STEMI potvrdenom na EKG je schematicky znázornená na obrázku 24.  

 

 

 

  
 
 

Transport pacienta so STEMI v trvaní 0-12 hod. 

Interval od EKG diagnózy STEMI po predpokladaný 
čas prijatia pacienta v PKI centre 

Predpokladaný interval od prijatia pacienta v PKI centre 
po čas otvorenia cievy  

Interval od EKG diagnózy STEMI po predpokladaný čas prijatia 
pacienta v najbližšom cieľovom zdravotníckom zariadení 

Zdržanie reperfúznej 
liečby 

  

30 

A: 

B: 

C: 

(A+B)-(C+D)=E: 

min. 

min. 

min. 

min. 

  

 

* Platí pre STEMI v trvaní 0 až 
3 hod. 

Predpokladaný interval od prijatia pacienta v cieľovom 
zdravotníckom zariadení po začatie fibrinolytickej liečby D: min. 2200  

AA++BB==  iinntteerrvvaall  „„EEKKGG--BBAALLÓÓNN““  

CC++DD==  iinntteerrvvaall  „„EEKKGG--IIHHLLAA““  

E≤ 80(60*): Transport do PKI centra        E > 80(60*): Transport do 
cieľového ZZ                                                  cieľového ZZ          
                                                                  Zvážiť prednemocničnú     fibrinolýzu                                                                 
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Obrázok 24 Optimálna logistika transportu pacienta so STEMI  

 

(prevzaté z Prílohy č.3 k odbornému usmerneniu č. 17207/2007-OZSO) 

 

Primárna terapia pacienta so STEMI je založená na rovnakých princípoch ako primárna terapia všetkých 

pacientov s AKS. Základom primárnej terapie STEMI je tak ako je to uvedené v Odbornom usmernení MZSR 

kombinovaná protidoštičková terapia kyselinou acetylsalicylovou a klopidogrelom v odporúčaných dávkach 400 

mg, resp. 300 mg p.o. s výnimkou pacientov starších ako 75 rokov plánovaných na fibrinolytickú liečbu, ktorí by 

mali dostávať úvodnú dávku klopidogrelu len 75 mg p.o. Okrem kombinovanej protidoštičkovej liečby patrí do 

primárnych terapeutických opatrení podávanie analgetika, najčastejšie morfínu 2 mg i.v. s postupným 

zvyšovaním opakovaných dávok  o  dva miligramy morfínu každých päť minút až do celkovej dávky 20 mg 

a podávanie glyceroltrinitrátu 0,5-1 mg za hodinu i.v. infúznou pumpou pri absencii kontraindikácií a pri 

starostlivom monitorovaní krvného tlaku tak aby stredný tlak neklesol o viac ako 10 mm Hg u normotonikov 

a viac ako 30% u hypertonikov. Základnými indikáciami glyceroltrinitrátu u pacientov s AIM sú komplikácia 

srdcovým zlyhávaním, artériová hypertenzia, zníženie bolesti a recidíva ischémie. V prednemocničnej liečbe sa 

nepreukázal prínos v podávaní kyslíka systematicky všetkým pacientom, najmä tým , ktorí nie sú dýchaviční 

a cyanotický a nemajú krv desaturovanú pod 90% a rovnako sa nepreukázal prínos v podávaní mezokaínu 

v rámci prevencie komorovej fibrilácie a magnézia okrem prípadov AIM, u ktorých je nutné korigovať 

hypokaliémiu. Podávanie betablokátorov je vhodné u chorých s tachykardiou, tachyarytmiou (po vylúčení 

srdcového zlyhávania), pri komorových tachykardiách, pri artériovej hypertenzii, pri pretrvávaní bolesti napriek 

analgetikám a glyceroltrinitrátu, ich systematické podávanie všetkým pacientom s AIM sa neodporúča. 

Antikoagulačnú liečbu i.v. heparínom sa v rámci predemocničnej etapy odporúča podávať pacientom 

s prednemocničnou alebo plánovanou nemocničnou fibrinolýzou a pacientom pred plánovanou direktnou 

angioplastkou. Odporúčané dávkovanie nefrakcionovaného heparínu, ktorý má v prednemocničnej etape 
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prednostné postavenie je 60 IU/kg i.v. s následnou infúziou 24 až 48 hodín s maximálnou dávkou 1000 

IU/hodinu.  

V rámci prednemocničnej terapie má špecifické postavenie prednemocničná fibrinolýza. Podľa Odborného 

usmernenia MZSR je kandidátom na prednemocničnú fibrinolýzu každý pacient so STEMI v trvaní menej ako tri 

hodiny od vzniku prvých symptómov, ktorý nie je transportovaný do PKI centra. Prednemocničná fibrinolýza 

má prednosť pred nemocničnou fibrinolýzou pri splnení podmienok vyžadujúcich prítomnosť EKG potvrdených 

elevácií ST segmentu alebo novo vzniknutej BĽTR, prítomnosť kompetentného zdravotníckeho pracovníka, 

ktorý prednemocničnú fibrinolýzu podáva a riadi, neprítomnosť všeobecne známych relatívnych a absolútnych 

kontraindikácií fibrinolytickej liečby, ktoré uvádza tabuľka 7, transport pacienta do najbližšieho cieľového 

nemocničného zariadenia po začatí prednemocničnej fibrinolýzy s uložením pacienta na lôžko najskôr po 30 

minútach od jej začiatku. V rámci podávania prednemocničnej fibrinolýzy má prednostné postavenie 

tenektepláza, ktorej výhodou je jednorazové podanie v bolusovej dávke a vysoká špecificita k fibrínu. V praxi sa 

však tenektepláza ešte stále podáva veľmi zriedkavo, pričom stále prevláda podávanie fibrinolytík prvej 

generácie, streptokinázy a urokinázy, s ktorými sú najväčšie skúsenosti, napriek tomu, že sa spájajú s podstatne 

nevýhodnejším dávkovaním oproti novým generáciám a s rizikom takých nežiadúcich účinkov, ktoré 

druhogeneračné a treťogeneračné fibrinolytiká nemajú. Druhogeneračné fibrinolytikum altepláza sa podáva 

v dávke 15 mg i.v., potom 0,75 mg /kg hmotnosti celkovo 30 minút a ďalej 0,50 mg /kg hmotnosti celkovo 60 

minút. Celková dávka nesmie presiahnuť 100 mg. Tenektepláza sa podáva bolusovo v jednej dávke prepočítanej 

na hmotnosť pacienta (pacientovi s hmotnosťou 75 kg má byť podaná dávka 40 mg tenekteplázy).  

 

Tabuľka 7: CHECKOUT list kontraindikácií fibrinolytickej liečby pre posádky RLP 

 

Kontraindikácie fibrinolytickej liečby dátum: 
(určené pre posádky RZP/RLP)

Meno pacienta:

áno nie
Hemoragická CMP, alebo CMPneznámej etiológie v anamnéze
Ischemická CMP,aleboTIA  v posledných 6 mesiacoch

Závažnejší úraz hlavy, alebo chirurgický zákrok v posledných 3 týždňoch

Gastrointestinálne alebo iné vnútorné krvácanie  v poslednom mesiaci 

Známe krvácavé ochorenie
Známa disekujúca aneuryzma aorty

Perorálna antikoagulačná liečba

Tehotenstvo, vrátane prvého popôrodného týždňa

Punkcia cievy na nekomprimovateľnom mieste
Traumatická resuscitácia 

Refraktérna hypertenzia (STK > 180 torr)

Rozvinuté pečeňové ochorenie

Infekčná endokarditída

Známa malignita

Aktívny peptický vred

Podmienkou podania  fibrinolytickej liečby je "nie" vo všetkých prípadoch !  

(prevzaté z Prílohy č. 4 k odbornému usmereniu č. 17207/2007-OZSO) 
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Zhrnutie 

Na Slovensku bolo v roku 2007 podľa Slovenského registra akútnych koronárnych syndrómov  hlásených 4402 

stavov s akútnym koronárnym syndrómom, z ktorých predstavovalo 38% STEMI, 51% NSTEMI a 11% 

predstavovalo nešpecifikované AKS.  

 

Najvyšší podiel na nemocničnej úmrtnosti predstavovali pacienti so STEMI 9,4%, napriek tomu, že od roku 

1998 klesla nemocničná mortalita STEMI vplyvom zavedenia primárnej PKI, ktorá stúpla z prakticky 0% 

využívania na 41%, a modernej medikamentóznej liečby riadenej najnovšími odporúčaniami založenými na 

medicíne dôkazov o takmer jednu štvrtinu z pôvodných 12,1% na 9,4% a mohla by dosahovať ešte nižšie 

hodnoty pri zvýšení podielu primárnej reperfúznej stratégie zo súčasných 55,2% a podielu primárnej PKI zo 

súčasných 29,5%. V porovnaní s výsledkami European Heart Study (EHS) totiž Slovensko stále dosahuje 

nelichotivý podiel prípadov AKS liečených na pracoviskách s katetrizačným laboratóriom s možnosťou 

primárnej PKI len 49,5% oproti 73% EHS. Príčinou môže byť zlá dostupnosť PKI centier na Slovensku vo 

vzťahu k splneniu kritérií pre časové zdržanie reperfúznej liečby posádkami RLP, na ktoré veľmi negatívne 

vplýva aj hodnota mediánu časového intervalu príznaky- príjem 220 minút s priemernou hodnotou 543 minút. 

Pri takýchto hodnotách výrazne predlžujúcich celkový ischemický čas pacientov s akútnym infarktom myokardu 

treba počítať s tým, že liečba pacientov so STEMI nebude dostatočne efektívna ani použitím najmodernejších 

liečebných techník. 

 

Na základe týchto skutočností je veľmi dôležité prezentovať odborné odporúčania, ktoré by postupným 

zavedením do praxe mohli už v pomerne blízkej budúcnosti zlepšiť trendy v liečbe pacientov so STEMI, tých, 

ktorí najviac profitujú z rýchlej a efektívnej liečebnej stratégie. 

Základným cieľom v nastúpenom trende zlepšovania manažmentu pacientov s akútnym infarktom myokardu by 

malo byť zabezpečenie liečby čo možno najväčšieho počtu pacientov, minimálne 75%, čo najskôr už v prvých 

dvoch, troch hodinách infarktu myokardu. V prednemocničnej etape  by to bolo možné dosiahnuť predovšetkým 

zvýšením počtu výjazdov posádok RLP s kompetentným zdravotníckym pracovníkom schopným vyhodnotiť 

EKG záznam už na mieste zásahu, ďalej skrátením celkovej dĺžky transportu pacientov so STEMI s výhľadom 

na primárnu PKI do PKI centra vynechaním zbytočných medzistaníc napríklad na centrálnych príjmoch 

spádových nemocníc, štandardizovaním liekového vybavenia vozidiel RLP okrem základných protidoštičkových 

a antikoagulačných liečiv aj modernými fibrinolytikami- alteplázou alebo tenekteplázou a pri absencii 

kontraindikácii fibrinolytickej terapie začať optimálne do dvoch hodín od začiatku príznakov s podávaním 

prednemocničnej fibrinolýzy, najvýhodnejšie využitím tenekteplázy. Nie menej dôležitým nástrojom 

zefektívnenia manažmentu pacientov s akútnym infarktom myokardu je systematické vzdelávanie rizikových 

skupín obyvateľstva aj laickej verejnosti nielen o prevencii kardiovaskulárnych ochorení, ale aj o rozpoznávaní 

typických rovnako aj atypických príznakov akútnych koronárnych syndrómov s cieľom skrátiť časový interval 

príznaky- výzva lekárskej pomoci a významne tak pomôcť skrátiť celkový ischemický čas, ktorý priamo 

rozhoduje o prežití pacienta. 
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8. ZÁVAŽNÉ ARYTMIE V PREDNEMOCNI ČNEJ STAROSTLIVOSTI 

 

Úvod 

V rámci prednemocničnej neodkladnej starostlivosti sa lekár veľmi často stretáva s rôznymi poruchami srdcovej 

činnosti. Diagnostické možnosti sú však obmedzené a limitovaná je i možnosť terapie. 

 

Patofyziológia 

Vznik a prenos vzruchu v srdci je zaisťovaný elektrochemickými zmenami v jeho prevodovom systéme i vo 

vlastnej svalovine. 

Prevodný systém srdca je tvorený sínusovým uzlom (generátor impulzov o frekvencii do cca 180/min, 

ovplyvňovaný autonómnou inerváciou), atrioventrikulárnym uzlom (spomaľuje prenos vzruchu z predsiení do 

komôr, je schopný generovať impulzy s frekvenciou do cca 60/min) a Hisovým zväzkom (generuje impulzy 

s frekvenciou cca 30/min), ktoré prechádzajú do Tawarových ramienok (ľavého a pravého, pričom ľavé sa delí 

na prednú a zadnú vetvu). Ramienka končia v Purkyňových bunkách tvoriacich subendokardiálnu sieť na 

úrovni oboch komôr. 

 

Arytmie možno rozdeliť: 

a) podľa hemodynamickej závažnosti na: benígne a malígne, 

b) podľa miesta vzniku na: supraventrikulárne (vznikajú nad úrovňou komôr) a komorové. 

Samostatnú kapitolu tvoria poruchy prevodového systému. 

 

Diagnostika arytmií v podmienkach prednemocničnej neodkladnej starostlivosti 

V rámci prednemocničnej neodkladnej starostlivosti (PNS) vzhľadom k technickým i časovým obmedzeniam nie 

je možné daný typ arytmie diagnostikovať vždy presne a spoľahlivo. Lekár sa musí sústrediť predovšetkým na 

zistenie prípadných hemodynamických zmien a na ich včasné ovplyvnenie. 

K dispozícii má anamnézu a bežné vyšetrovacie metódy (EKG, saturáciu 02, neinvazívny TK). 

 

Anamnéza 

Pacient udáva, že sa lieči na poruchu srdcovej činnosti a je často schopný presne ju špecifikovať. Ak ide o prvý 

výskyt arytmie, máva porucha rytmu detektovateľný začiatok – náhle začalo búšenie srdca (palpitácie), náhle 

vznikla nevoľnosť a dýchavica, po prípade pacient náhle upadol do bezvedomia. 

V niektorých prípadoch možno zistiť vyvolávajúcu príčinu (ochorenie štítnej žľazy, stres, hormonálna 

dysbalancia, dystónia a pod.). 

Niektorí pacienti si dokážu zmerať pulzovú frekvenciu, a tak pri vyšetrení sú k dispozícii i pomerne presné 

údaje. Pri prvom sa objavení arytmie pacienti udávajú úzkosť a strach. 

 

Fyzikálne vyšetrovacie metódy 

Pohľad – niekedy býva prítomná bledosť, dýchavica, potenie. 
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Auskultáciou srdca zisťujeme zrýchlenú alebo naopak pomalú akciu srdca, možno posúdiť pravidelnosť rytmu, 

prípadný šelest nás môže upozorniť na možnú chybu chlopne, dilatáciu, event. hypertrofiu komôr, ktoré bývajú 

príčinou arytmií. 

Pohmat – palpačne môžeme zistiť prítomnosť pulzu na periférnych artériách, a posúdiť jeho pravidelnosť 

a charakter. 

Prístrojová diagnostika - rozhodujúci význam pre posúdenie arytmie v podmienkach PNS má 

elektrokardiografia. 

 

Supraventrikulárne arytmie 

Supraventrikulárne arytmie sú poruchy rytmu, ktoré vznikajú v sínusovom uzle, predsieňach a v oblasti AV uzla. 

Ide o jednotlivé sťahy »mimo poradia« – supraventrikulárne extrasystoly alebo o trvalú poruchu rytmu v zmysle 

zrýchlenej (tachykardia) alebo spomalenej (bradykardia) srdcovej akcie. 

Frekvencia komôr nebýva pri tachykardii vyššia než 200/min, v prípade bradykardie môže poklesnúť na hodnoty 

cca 40/min. Často dochádza k tomu, že z predsiení do komôr sa nedostanú všetky impulzy, ktoré v predsieňach 

vznikajú. V takom prípade je potrebné vyjadriť pomer prevodu, teda pomer predsieňových sťahov ku počtu 

sťahu komôr (napríklad 3 : 1). 

Zdravý myokard dobre znáša i dlhšie trvajúce supraventrikulárne arytmie s vyššou frekvenciou. Ak záchvatu 

tachykardie predchádza ischemická choroba srdca alebo je postihnutá systolická funkcia ľavej komory, môže 

i krátko trvajúca tachykardia vyčerpať srdcové rezervy. V takom prípade je pacient ohrozený srdcovým 

zlyhaním, akútnym infarktom myokardu alebo vznikom závažných komorových arytmií. 

 

Najčastejšie supraventrikulárne arytmie, s ktorými sa lekár v prednemocničnej starostlivosti stretáva, sú 

uvedené v nasledujúcom prehľade: 

a) supraventrikulárne extrasystoly 

Supraventrikulárne extrasystoly sú ojedinelé predčasné sťahy, ktoré vychádzajú z ektopického centra (event. 

centier) v predsieňach. V menšej miere sa vyskytujú bežne i u zdravých osôb. Často sprevádzajú stres 

a rozrušenie, ako i stavy so zvýšeným tonusom sympatiku. Môžu však predstavovať i jednu z prvých známok 

digitálisovej intoxikácie. 

 



 83

EKG: Predčasné sťahy, majú zmenený tvar vlny P. Štíhly komplex QRS máva väčšinou tvar ostatných 

komorových komplexov. Po QRS komplexe nasleduje neúplná kompenzačná pauza (súčet vzdialeností 

od predchádzajúceho kmitu k nasledujúcemu je menší než 2 - krát R- R). 

Liečba: Pokiaľ arytmia nie je symptomatická, netreba ju liečiť. 

 

b) sínusová tachykardia 

Sínusová tachykardia je v podstate fyziologickou reakciou srdca na záťaž. 

Objavuje sa u zdravých osôb po fyzickej námahe alebo pri strese. Sínusová tachykardia tiež sprevádza horúčku, 

zlyhávanie srdca, pľúcnu embóliu a pod. Veľmi často je jedným z prvých príznakov hypovolémie. 

EKG: Obraz je úplne normálny, vlna P je prítomná, iba frekvencia je vyššia než 100/min. 

Liečba: Spočíva v odhalení a terapii základnej príčiny. 

 

c) Predsieňová tachykardia 

Vzniká v dôsledku ektopickej predsieňovej aktivity (vzruchy vznikajú mimo sínusového uzla) alebo 

mechanizmom re-entry (krúženie vzruchu) v oblasti predsiení. Môže vznikať aj pri digitálisovej intoxikácii, 

alkoholovom excese, hypokalémii, pri cor pulmonale, ale i pri ďalších stavoch. 

EKG: Typická je vysoká frekvencia sťahov, zmenené, prípadne chýbajúce vlny P (skryté v T vlnách 

prechádzajúceho sťahu) a pravidelné, štíhle komorové komplexy. 

 

 

Liečba: Je možno aplikovať masáž karotického sinu, prípadne Valsalvov manéver. Neodporúča sa tlak na očné 

bulby (nebezpečie poškodenia sietnice). Z liekov možno v rámci PNS podať verapamil, betablokátory alebo 

amiodaron. Tieto antiarytmiká by nemali byť kombinované pre nebezpečie závažných a terapeuticky ťažko 

ovplyvniteľných bradyarytmií. Ak je arytmia hemodynamicky závažná (ľavostranné zlyhanie srdca, stenokardia, 

hypotenzia) a ak je refraktérna na liečbu, je možné pristúpiť ku kardioverzii výbojom o nízkej energii (do 50 J). 

 

d) Fibrilácia predsiení s rýchlou odpoveďou komôr 

Ide o arytmiu, ktorá sa vyskytuje pomerne často, zvlášť u staršej populácie, asi 10 % gerontov má chronickú FP. 

Fibrilácia predsiení je spôsobená ektopickou aktivitou mnohých predsieňových centier, ktorá vedie k úplne 

chaotickej depolarizácii predsieňových buniek a strate efektívnej kontraktility predsiení. 

Chaotická aktivita predsiení sa prejavuje úplne nepravidelnou akciou komôr. Periférna pulzácia je nepravidelná, 

jednotlivé pulzové vlny môžu mať rôznu silu, je prítomný periférny deficit. 

Porucha obvykle býva hemodynamicky významná, pretože chýba systola predsiení, čo spolu 

s komorovou tachykardiou (kratšia diastola) spravidla závažne znižuje plnenie srdca v diastole. 

Fibrilácia predsiení sprevádza často ischemickú chorobu srdca, CHOPH, mitrálnu stenózu, 

hypertyreózu, zlyhávanie srdca (pravostranné i ľavostranné) a pod. 
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EKG: Namiesto vĺn P vidíme osciláciu drobných vlniek s frekvenciou 400 až 600/min. Komplexy QRS sú 

nepravidelné. 

Liečba: Terapia z dlhodobého hľadiska spočíva v liečbe základného ochorenia. Pokiaľ je frekvencia pulzov 

vyššia než 120/min a stav sa zhoršuje, môžeme sa pokúsiť o spomalenie frekvencie komôr verapamilom. 

 

e) Flutter predsiení 

Ide o arytmiu, ktorá v teréne nie je príliš častá a je spôsobená obvykle mechanizmom re-entry. 

Flutter predsiení môže vzniknúť v súvislosti s ischemickou chorobou srdca, intoxikáciou digitalisom 

i chinidínom. Predsiene sa sťahujú s frekvenciou cca 200–250/min. Prevod do komôr je v rôznom pomere 

blokovaný. Ak dôjde k deblokácii (pomer 1 : 1), hrozí zrútenie obehu. 

 

EKG: Obraz býva väčšinou typický. V zvodoch II, III, aVF a V1 bývajú viditeľné pílovité, flutterové vlnky 

s frekvenciou 250 – 350/min. Vlny P chýbajú. Prevod vzruchu do komôr môže byť pravidelný (napr. 4 : 1) alebo 

sa môže meniť. 

Liečba 

Flutter predsiení je veľmi citlivý na elektrický výboj o nízkej energii (do 50 J). Pokiaľ s touto technikou nemáme 

skúsenosti, môžeme sa pokúsiť o spomalenie prevodu vzruchu z predsiení do komôr (zvýšenie stupňa bloku) 

verapamilom. Podanie digitalisu sa neodporúča pre neistý efekt a možné komplikácie pri následnej kardioverzii. 

Ak chorý flutter predsiení dobre znáša a nie je významne zmenená hemodynamika (stenokardia, hypotenzia), 

ponecháme liečenie na špecializovanom pracovisku. Pacienta s flutterom predsiení odporučíme na koronárnu 

jednotku. 

 

f) Sínusová bradykardia 

Tento typ arytmie sa prejavuje poklesom srdcovej frekvencie na hodnoty nižšie než 60/min. Je fyziologický 

u trénovaných jedincov a v spánku. Môže byť aj vedľajším účinkom niektorých liekov (digitalis, beta-blokátory) 

a pri vagových reakciách (napr. pri zadnom infarkte myokardu). 
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EKG: Tvar krivky je normálny, prípadne zmenený základným ochorením, frekvencia nižšia než 60/min, vlna P 

je prítomná. 

Liečba 

U vagotonicky ladených osôb nie je potrebné liečenie, v ostatných prípadoch liečba súvisí s odstránením 

základného ochorenia (vysadenie beta-blokátora, liečba IM). V symptomatických prípadoch podávame atropín 

0,5 –1mg i.v. v celkovej dávke do 3 mg. 

 

Komorové arytmie 

V prípade komorových arytmií ide o poruchu rytmu, vzniknutú na úrovni Hissovho zväzku a nižšie. Najčastejšie 

je to niektorá z foriem komorových extrasystol – predčasných komorových sťahov. Extrasystoly môžu vznikať 

na jednom či viacerých miestach komôr. V závislosti od miesta vzniku sa líšia svojím tvarom. Hovoríme 

o extrasystolách monotopných (všetky majú rovnaký tvar) alebo polytopných (extrasystoly majú rôzny tvar). 

Medzi jednotlivými extrasystolami môže existovať istá pravidelná väzba – môžu byť viazané bigeminicky (po 

každom »normálnom« sťahu nasleduje extrasystola), trigeminicky (po každých dvoch »normálnych« sťahoch 

nasleduje extrasystola) atď. Extrasystoly môžu na seba nadväzovať. 

Výskyt po sebe nasledujúcich dvoch extrasystol, nazývame »pár« - kuplet, troch - triplet a piatich s frekvenciou 

> 100/min. - salva. Viac ako tri nakopené extrasystoly po sebe nazývame komorová tachykardia. Za rizikové 

považujeme v rámci PNS extrasystoly, ktoré sú viazané na zostupné ramienko vlny T predchádzajúceho 

komorového komplexu. Impulz prichádza v tzv. vulnerabilnej fáze a môže bez ďalšieho varovania spôsobiť 

fibriláciu komôr. 

Komorové arytmie môžu prebiehať asymptomaticky (určitý počet komorových extrasystol má počas 24hodín 

i úplne zdravý jedinec), môžu pacientovi spôsobiť ťažkosti (občasný pocit »preskakovania srdca«), niektoré 

môžu pacienta zahubiť (fibrilácia komôr). Podľa závažnosti sú delené na benígne a malígne. 

 

SITUÁCIU PREHĽADNE ZOBRAZUJE KLASIFIKÁCIA POD ĽA LOWNA: 

Trieda    TYP EXTRASYSTOLY 

0     žiadne extrasystoly 

I     menej než 30 extrasystol/hod. 

II     viac než 30 extrasystol/hod. 

IIIa     polytopné extrasystoly 

IIIb     bigemínia 

IVa     extrasystoly v pároch 

IVb     komorová tachykardia 

V     extrasystoly typu R na T 
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EKG 

V EKG náleze sa okrem klasických štíhlych komorových komplexov vyskytujú široké komplexy rôznych tvarov 

(tvar závisí od lokalizácie ektopického centra). 

 

 

 

Medzi komorovou extrasystolou a nasledujúcim fyziologickým sťahom vždy nasleduje úplná kompenzačná 

pauza (súčet vzdialeností k predchádzajúcemu a k nasledujúcemu kmitu R sa rovná dvojnásobku bežnej 

vzdialenosti R-R). 

 

Závažnou formou komorovej extrasystólie je komorová tachykardia (KT) .  

 

 

 

V EKG obraze chýbajú vlny P, komplexy QRS s frekvenciou 140 až 200/min sú širšie, mierne nepravidelné, 

s rôznym trvaním a bezprostredne na seba nadväzujú. Pretrvávajúca KT je závažný stav, ktorý môže viesť 

k zrúteniu obehu (podobný obraz môže mať i predsieňová tachykardia s aberantným vnútrokomorovým 

vedením). 
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Torsades des points 

 

 

 

Liečba 

V praxi prednemocničnej neodkladnej starostlivosti liečime komorové arytmie iba vtedy, ak sú hemodynamicky 

závažné a pacienta bezprostredne ohrozujú na živote. 

S rôznymi formami komorových extrasystol sa stretávame najčastejšie pri akútnom infarkte myokardu. V tomto 

prípade je komorová arytmia spôsobená ischémiou a z nej vyplývajúcej poruchy membránových systémov, ktoré 

umožňujú vznik a vedenie vzruchu, prípadne mechanickou nedostatočnosťou a z nej vyplývajúceho zvýšeného 

tonusu sympatiku. 

Liečebné úsilie lekára v prednemocničnej fáze ošetrenia sa koncentruje na odstránenie základnej príčiny stavu – 

najčastejšie na zvládnutie akútnej ischémie. 

Ak sa napriek terapeutickým snahám vyskytne arytmia hemodynamicky závažná priamo zapríčiňujúca pokles 

systémového krvného tlaku, prípadne arytmia, ktorá by závažnou hemodynamickou poruchou mohla v krátkej 

dobe tento pokles spôsobiť (IVb až V podľa Lowna), je treba urýchlene zasiahnuť. 

V rámci PNS máme k dispozícii dva prostriedky, ktorými možno situáciu zvládnuť – farmakologickú intervenciu 

a elektrickú kardioverziu. 

 

Farmakoterapia arytmií 

Antiarytmiká 

Antiarytmiká možno rozdeliť podľa miesta účinku nasledovne: 

trieda I.- – látky pôsobiace na blokádu sodíkového kanálu (mexiletin, trimekain), 

trieda II. – látky pôsobiace na blokádu b-adrenergných receptorov (beta-blokátory), 

trieda III. – látky pôsobiace na blokádu káliových kanálov (amiodaron), 

trieda IV. – látky pôsobiace na blokádu kalciových kanálov (verapamil). 

V manažmente akútnej komorovej arytmie v PNS používame hlavne látky I. a III. triedy. 

V súčasnej dobe stúpa význam amiodaronu (Cordarone). Liek bol pôvodne vyvinutý na liečbu angíny pectoris 

(koronarodilatačný účinok). Jeho využitie na potlačenie arytmií vzniknutých v súvislosti s ischémiou myokardu 
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je teda jasné. Používa sa v krátkej infúzii (5 min) v dávke 150 mg, na ktorú môže naviazať infúzia o rýchlosti 

900mg/23 hodín. 

Pri podaní antiarytmík je potrebné počítať i s možnými komplikáciami, ktoré však nebývajú časté. 

Komplikácie môžu mať charakter bradykardií, porúch prevodu, v extrémnom prípade asystólie. 

Uvedené komplikácie je treba liečiť primerane ich hemodynamickej závažnosti. Asystólia je indikáciou 

k zahájeniu neodkladnej resuscitácie. 

 

Elektrická kardioverzia je metóda liečby tachydysrytmií spravidla monofázickým impulzom o vysokom napätí 

a nízkej intenzite. Pre tento účel obvykle stačia výboje o energii 50 J, zriedkavo je treba aplikovať výboj 

o energii 100 J. Elektrická kardioverzia. sa vykonáva v krátkodobej analgosedácii napríklad po predchádzajúcom 

podaní midazolamu . 

 

Poruchy prevodu vzruchu 

Porucha prevodu vzruchu, ktorú v rámci prednemocničnej neodkladnej starostlivosti môžeme detekovať, máva 

obvykle charakter sinoatriálnej blokády, atrioventrikulárnej blokády , alebo ramienkovej blokády. 

Opakom je zrýchlený prenos vzruchu z predsiení do komôr – tzv. preexcitácia. V teréne sa s touto anomáliou 

stretávame zriedkavo a klinicky prebieha skôr ako supraventrikulárna tachykardia. 

 

Atrioventrikulárne blokády 

Atrioventrikulárne blokády - poruchy prevodu impulzu z predsiení do komôr sa vyskytujú v štyroch variantoch: 

 

 

A-V blokáda I. stupňa – benígny stav, ktorý sa prejaví iba predĺžením intervalu PQ nad 0,2 s. 

A-V blokáda II. stupňa sa vyskytuje v dvoch formách: 

 

–  Mobitz I – vzdialenosť PQ sa predlžuje, až jeden QRS komplex »vypadne«, 

 

 

–  Mobitz II – vzdialenosť PQ je konštantná, po určitom počte prevedených predsieňových impulzov sa jeden 

impulz neprevedie. Tento pomer, vyjadrený číselne, predstavuje stupeň blokády (4 : 1 a pod.). 
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A-V blokáda III. stup ňa – prevod vzruchu z predsiení do komôr je úplne zablokovaný. Na EKG zázname sú 

pravidelné vlny P a úplne nezávisle na nich komorové komplexy. Frekvencia a tvar QRS komplexov je daná 

miestom ich vzniku. Čím bližšie k predsieňam, tým štíhlejší je QRS komplex a má vyššiu frekvenciu. 

 

Ramienkové blokády – vzruch je na komory prevádzaný celkom dráhami, predným a zadným zväzkom ľavého 

Tawarovho ramienka a pravým Tawarovým ramienkom. Blokády jednotlivých prevodných dráh 

charakteristickým spôsobom menia EKG krivku. 

Charakteristika ramienkových blokád: 

– kompletná blokáda ľavého Tawarovho ramienka sa prejavuje širokými pozitívnymi komorovými komplexmi 

I, aVL, V5, V6 – šírke QRS dlhšiu než 0,12 s. Úsek ST-T má vo všetkých prípadoch opačnú polaritu než 

komorový komplex,  

–  blokáda predného zväzku (ľavý predný hemiblok) sa prejavuje výrazným pozitívnym kmitom R v II a ešte 

výraznejším negatívnym kmitom S v III. Kmit S v III má dvojnásobnú amplitúdu oproti kmitu R v II (sklon osi 

srdca viac než -30 stupňov) QRS kratší než 0,12 s, 

– blokáda zadného zväzku (ľavý zadný hemiblok) sa prejavuje negatívnym kmitom S v II a výrazným 

pozitívnym kmitom R v III. Kmit R v III má opäť dvojnásobnú amplitúdu oproti kmitu S v II (sklon osy srdca 

viac než +110 stupňov) QRS kratší než 0,12 s, 

–  kompletná blokáda pravého ramienka sa prejavuje v V1, V2 obrazom RR’ a QRS dlhšiu než 0,12. 

 

Ramienkové blokády spravidla nie je možné terapeuticky ovplyvniť inak než liečbou základného ochorenia, 

ktorou je vo väčšine prípadov ICHS. V prednemocničnej etape majú obyčajne len informatívny charakter, 

čerstvo vzniknuté ramienkové blokády upozorňujú na aktivitu ochorenia. 

 

Liečba 

Terapeuticky zasahujeme iba v prípade, keď bradykardia, ktorá vzniká v dôsledku niektorej z uvedených 

prevodových porúch, má výrazne negatívny vplyv na hemodynamiku. Liečba je potrebná, ak dochádza k poklesu 

systémového TK na hodnoty pod 100 mm Hg alebo k prehĺbeniu ischemických zmien (zhoršenie stenokardií, 

dýchavica, zmeny na EKG). Liečiť ju môžeme buď farmakami alebo stimuláciou srdca elektrickými impulzmi. 

 

Farmakoterapia 

Atropín – blokádou n. vagu spôsobuje zvýšenie srdcovej frekvencie. Podáva sa intravenózne v dávke 0,5–1 mg 

do celkovej dávky 3 mg. Ako nežiaduci účinok sa objavuje sucho v ústach a porucha akomodácie. Táto liečba je 

účinná zvlášť pri bradykardiách vyvolaných infarktom zadnej a spodnej steny (sinoatriálnej blokády, sínusová 

bradykardia). 

Izoprenalín – stimulácia beta1-receptorov v myokarde pôsobí stimulačne na všetky zložky prevodového 

systému v myokarde. V súvislosti s akútnym infarktom myokardu sa jeho podanie neodporúča, lebo zvyšuje 
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nároky srdca na kyslík, prehlbuje ischémiu a zväčšuje rozsah nekrotického ložiska. Podáva sa v dávke 1 amp. 

i.v. v 100 ml F1/1 (rýchle podanie môže spôsobiť komorové arytmie). 

 

Kardiostimulácia 

V posledných rokoch sa značne rozšírila metóda transtorakálnej kardiostimulácie. Princíp spočíva v tom, že 

srdce je dráždené výbojom prostredníctvom veľkoplošných samolepiacich elektród cez stenu hrudníka. 

Transtorakálny kardiostimulátor je súčasťou prakticky všetkých moderných defibrilátorov. 

 

Postup pri transtorakálnej kardiostimulácii 

Elektródy možno na hrudník nalepiť buď do rovnakých lokalizácií, ako sa prikladajú elektródy pre defibriláciu 

(kladný pól pod pravú klavikulu, záporný pól do oblasti srdcového hrotu), alebo efektívnejšia je stimulácia 

predozadná (záporný pól pod ľavú lopatku, kladný do prekordia). Na prístroji nastavíme požadovanú frekvenciu 

(obvykle cca 70/min) a po 20 mA zvyšujeme energiu, až dosiahneme plnú stimuláciu (všetky komplexy na 

monitore sú stimulované). Následne znižujeme energiu po 5 mA až do okamžiku, keď stimulácia prestane byť 

účinná. Prístroj nastavíme na hodnotu o 50 % vyššiu, než bola hodnota, pri ktorej prestala byť stimulácia účinná 

a skontrolujeme, či frekvencia sťahov v periférii (počet pulzov) zodpovedá nastavenej frekvencii stimulácie. 

Transtorakálna stimulácia je veľmi účinná, nezaťažuje myokard vyššími nárokmi na kyslík a v prípade potreby 

ju možno okamžite zastaviť (obnovenie spontánneho rytmu o požadovanej frekvencii). Pretože ide o metódu pre 

chorého nepríjemnú (dochádza ku sťahovaniu medzirebrového svalstva), odporúča sa realizovať ju 

v analgosedácii. 

 

Zhrnutie 

S arytmiami rôzneho druhu sa lekár v prednemocničnej fáze ošetrenia stretáva pomerne často. 

Poruchy rytmu sa rovnako ako poruchy prevodu objavujú obvykle v súvislosti s iným základným ochorením 

(akútna ischémia myokardu, predávkovanie liekmi, závažná porucha systolickej funkcie ľavej komory a pod.). 

Naším cieľom nie je za každú cenu dosiahnuť fyziologickú krivku EKG. 

Arytmie i poruchy prevodu terapeuticky ovplyvňujeme iba vtedy, ak spôsobujú vážne hemodynamické zmeny, 

alebo ak prehlbujú ischémiu myokardu. 

V takýchto prípadoch volíme pre liečbu supraventrikulárnych arytmií obvykle blokátory kalciového kanála 

(verapamil – Isoptin), digitalis alebo beta-blokátor, pričom lieky jednotlivých skupín nekombinujeme. 

Pre ovplyvnenie komorových arytmií používame trimekain (Mesokain), mexiletin (Mexitil), najnovšie 

amiodaron (Cordarone). 

Hemodynamicky významné arytmie, refraktérne na farmakologickú liečbu riešime elektrickou kardioverziou 

najlepšie po sedácii pacienta midazolamom alebo v krátkej celkovej anestézii. 

Poruchy prevodu spôsobujú klinicky väčšinou bradykardiu. Pokiaľ je porucha hemodynamicky významná, 

ovplyvňujeme ju liekmi (atropín, izoprenalín), prípadne transtorakálnou kardiostimuláciou. 

Presná diagnostika typu arytmie nie je vždy v možnostiach lekára v prednemocničnej etape.  

Rovnako nie je cieľom liečba EKG »za každú cenu«, ale cieľom je predovšetkým stabilizovanie pacienta, 

zabrániť prehlbovaniu hemodynamických zmien a zabezpečiť adekvátny transport pacienta k ďalšej 

terapii na koronárnu jednotku. 
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9. DIABETES MELLITUS A JEHO ŽIVOT OHROZUJÚCE KOMPLIK ÁCIE 

 

Akútne komplikácie diabetes mellitus sú častým dôvodom k výjazdom rýchlej lekárskej pomoci a pacienti 

s touto diagnózou sú častými klientami urgentných príjmov nemocníc. Toto ochorenie je sprevádzané 

častými akútnymi komplikáciami: 

- hyperglykémiou, ktorej liečba spočíva v rehydratácii a inzulínoterapii ako i úpravou porúch 

vnútorného prostredia, hlavne elektrolytov, 

- laktátovou acidózou spojenou obyčajne s užívaním metformínu, ktorá v niektorých prípadoch 

vyžaduje aj rozsiahlu resuscitačnú starostlivosť, 

- hypoglykémiou, ktorá je zrejme najčastejšou komplikáciou, ale vo včasnom štádiu sa dá ľahko 

zvládnuť. 

Prax ukazuje, že je potrebné o týchto komplikáciách širokú lekársku verejnosť opakovane informovať. 

 

Hyperglykemická dekompenzácia diabetu 

Dve klasické komplikácie spojené s hyperglykémiou – acidóza s ketonémiou a syndróm hyperosmolárnej 

hyperglykémie (v minulosti „hyperosmolárna kóma“) sú v klinických prejavoch rozdielne, i keď ich 

patofyziologický základ je dosť podobný, podobné sú i princípy ich liečby. 

 

Patofyziológia 

Hyperglykémia 

Nedostatok inzulínu, či už absolútny alebo relatívny, je spojený i so zvýšením kontra-regulačných 

(antagonistických) hormónov – hlavne glukagónu, katecholamínov, cortisolu, rastového hormónu.  

Tieto faktory ovplyvňujú  hyperglykémiu troma spôsobmi:  

a) akceleráciou glykogenolýzy, 

b) znížením tkanivovej utilizácie glukózy, 

c) zvýšením neoglukogenézy. 

Posledný z nich je bezprostrednou príčinou hyperglykémie a zvyšuje využitie prekurzorov glukoneogenézy – 

aminokyselín, laktátu, glycerolu v dôsledku aktivácie antagonistických hormónov.  

Hyperglykémia vyvoláva glykosúriu s osmotickou diurézou, dehydratáciou a s následným znížením renálnej 

perfúzie. To vyvoláva zníženie renálnej eliminácie glukózy. Renálna eliminácia glukózy je jedným zo 

základných mechanizmov pri znižovaní hyperglykémie. 

 

Acidóza a ketonémia 

Ak je v organizme nedostatok inzulínu a aktivujú sa antagonistické hormóny, aktivuje sa i hormón - senzibilná 

lipáza, ktorá zvyšuje lipolýzu. To spôsobuje produkciu veľkého množstva glycerolu a voľných mastných kyselín, 

ktoré sú oxidované v mitochondriách pečene a vytvárajú ketónové zlúčeniny – aceto-acetát 

a betahydroxybutyrát. Tieto sa správajú ako veľmi silné kyseliny a podieľajú sa na závažnej metabolickej 

acidóze organizmu. Pri hyperosmolárnom syndróme s hyperglykémiou táto metabolická zmena nenastáva 

v dôsledku reziduálnej sekrécie inzulínu, ktorý túto tvorbu zablokuje. 
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Straty vody a elektrolytov 

Straty vody sú závažnou komplikáciou hyperglykémie u pacientov s DM. Sú vyvolané hlavne osmotickou 

diurézou pri hyperglykémii s glykosúriou. Netreba však podceňovať i častokrát pridružené zvracanie, teploty 

a hyperventiláciu kompenzujúcu acidózu, ktoré sa tiež podieľajú na strate tekutín. Dehydratácia sa viac 

vyskytuje pri hyperosmolárnych hyperglykemických stavoch. Tento stav sa postupne vyvíja a je potenciovaný 

i stratou pocitu smädu u starších ľudí. 

Straty elektrolytov sa vyvíjajú nasledovne: 

• strata sodíka v dôsledku osmotickej diurézy, 

• strata kália a fosfátov je tiež následkom osmotickej diurézy, pri sekundárnom hyperaldosteronizme, pri 

dehydratácii, prípadne pri zvracaní. 

 

Komplikujúce faktory 

Komplikujúce faktory na včasné rozpoznanie a adekvátny manažment hyperglykémie spočívajú hlavne 

v chybnej diagnostike DM a častokrát v sprevádzajúcej infekcii bez adekvátnej liečby. Neskorá liečba je častá 

u detí a dospievajúcich a to spravidla pre chybnú diagnostiku. Následnými a z toho vyplývajúcimi 

komplikáciami sú ohrozenín pacienti v zlom sociálnom prostredí s neadekvátnou starostlivosťou.  

 

Diagnostika 

Diagnostika oboch hyperglykemických stavov spočíva v poznaní ich patofyziologických mechanizmov. 

V prípade hyperglykémie s acidózou a ketonémiou spočíva stanovenie diagnózy v analýze hyperglykémie 

a hladiny týchto silných kyselín. Treba si však uvedomiť, že úroveň ketolátok v krvi nemusí korešpondovať s ich 

nálezom v moči, najmä pri semikvantitatívnych metódach. Naopak, pri postupnej úprave hladín týchto látok 

v krvi sa môže paradoxne nález v moči zvýšiť. 

Pri hyperglykémii bez ketózy, spravidla pri analýze nachádzame hyperosmolaritu séra na vysokých hodnotách 

(330 mmol/l), ale ketóza je neprítomná.  

Pred zahájením liečby, môže byť natrémia zvýšená pri hyperosmolárnom syndróme, hladiny kália a fosfátov 

môžu byť takmer v norme. Deficit iónov sa demaskuje až po začatí terapie. 

Klinicky sa tieto patologické javy pri závažnom postihnutí môžu prejaviť polyúriou, nauzeou, zvracaním, 

bolesťami brucha (pseudoperinotis hyperglykemica), poruchami vedomia, prípadne až Kussmaulovým 

dýchaním.  

 

Liečba 

Rehydratácia 

Korekcia dehydratácie so zabezpečením adekvátneho objemu cirkulujúcej krvi je najdôležitejším krokom 

v terapii. Práve ona prispieva ku zníženiu hyperglykémie s následným znížením produkcie antagonizujúcich 

a inzulínorezistenciu potenciujúcich hormónov. U dospelého človeka sa obyčajne odporúča 1 l fyziologického 

roztoku počas prvej hodiny. Následná terapia by mala byť rozdelená tak, aby sa straty korigovali približne počas 

4 hodín. Pokles glykémie by nemal byť prudký. Ak začne glykémia klesať, je potrebné začať podávať 5% roztok 

glukózy. To umožní zabezpečiť podávanie inzulínu s regulovaným poklesom glykémie tak, aby sme predišli 

edému mozgu. I z tohto dôvodu by pokles osmolarity nemal byť rýchlejší ako 3 mosm/kg/hod. Infúzne 
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podávanie tekutín by malo byť prevádzané i perorálnou rehydratáciou, pokiaľ je GIT-om tolerovaná. 

U instabilných pacientov je ideálne vykonávať rehydratáciu pri monitorovaní hemodynamiky. 

 

Inzulínoterapia 

Inzulínoterapiu je vhodné začať po prvých laboratórnych odberoch už v prvej hodine rehydratácie. Prakticky sa 

podáva iniciálna dávka 0,1 U/kg inzulínu, za ktorou nasleduje kontinuálne podávanie rýchlosťou 0,1 U/kg/hod. 

Rýchlosť úpravy glykémie je doporučovaná okolo 3-5 mmol/hod. až do hodnoty 11 mmol/l. Pri tejto hodnote je 

potrebné znížiť dávku na polovicu a podávať roztoky cukrov tak, aby sme udržali glykémiu na 8-12 mmol/l. 

 

Úprava poruchy elektrolytov 

Hyperkalémia 

Korekcia hyperkalémie má byť tak radikálna, ako je to možné. Doporučuje sa podávať zmes 2/3 chloridu 

draselného a 1/3 fosfátu draselného, aby sa predišlo hyperchlorémii a doplnila sa spravidla prítomná 

hypofosfatémia. Dávka býva obyčajne 20-30 mEq/hod do dosiahnutia normokalémie. 

 

Bikarbonát 

Predpokladá sa, že ťažká akútna metabolická acidóza môže vyvolávať mnohé orgánové poruchy, hlavne 

kardiálne, ale chýbajú o tom relevantné údaje. Mnohé štúdie ukazujú, že podanie bikarbonátov nemá na tieto 

účinky acidózy žiaden efekt. Zdá sa, že podanie bikarbonátov má efekt, ak pH klesne pod 7,0. 

 

Komplikácie liečby 

Liečba dekompenzovanej hyperglykémie môže byť sprevádzaná mnohými komplikáciami: hypoglykémiou, 

hypokalémiou, hyperchloremickou acidózou, edémom mozgu a poruchami respirácie. Je preto potrebné pri 

terapii úzkostlivo sledovať parametre vnútorného prostredia a cirkulácie. 

 

Laktátová acidóza vyvolaná metformínom 

Laktátová acidóza vyvolaná metformínom je metabolická acidóza, ktorá vznikla ako dôsledok akumulácie 

kyseliny mliečnej pri jej zvýšenej produkcii a spomalenom odbúravaní. O laktátovej acidóze hovoríme vtedy, 

keď je hodnota kyseliny mliečnej nad 5 mmol/l. Práve liečba DM II. typu metformínom môže mať za následok 

laktátovú acidózu typu B. 

 

Patofyziológia laktátovej acidózy typu B vyvolanej metformínom 

Terapia metformínom je efektívna u DM II. typu na kontrolu glykémie, ako aj na prevenciu vaskulárnych 

komplikácií. Existuje však podozrenie, že vyvoláva laktátovú metabolickú acidózu s výskytom 2-9/100 000 

pacientov za rok. Zdá sa však, že exaktne vedené štúdie nepreukázali rozdiel vo výskyte laktátovej acidózy 

u diabetikov liečených alebo neliečených metformínom. 

Niektoré mechanizmy účinku metformínu by mohli pomôcť vysvetliť vznik laktátovej acidózy. Najdôležitejším 

je inhibícia glukoneogenézy s hromadením niektorých substrátov, včítane laktátu. Tento efekt je vytvorený 

inhibíciou komplexu I v respiračnom cykle mitochondrií. 
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Klinický obraz laktátovej acidózy spojenej s metformínom nevykazuje mimoriadne príznaky. Obyčajne je 

sprevádzaný únavou, myalgiami, bolesťami brucha, anorexiou, dyspnoe, hypotermiou, hypotenziou vyvolanou 

vazoplégiou a poruchami rytmu. V biochemickom náleze dominuje metabolická acidóza s pH menej ako 7,5 

a hyperlaktémia viac ako 5 mmol/l. Táto hodnota je často spojená s poruchou obličiek a hyperkalémiou. Je treba 

uvažovať i o stanovení hladiny metformínu v krvi a koreláte s laktátovou acidózou. 

 

Liečba závažnej laktátovej acidózy spočíva obyčajne a extrarenálnej eliminácii – hemofiltrácii, prípadne dialýze. 

Podávanie  i.v. bikarbonátu by mohlo prehĺbiť intracelulárnu acidózu. 

 

Ako prevencia je najdôležitejšie rešpektovanie kontraindikácií podávania metformínu. Napriek tomu môže 

dôjsť k jeho akumulácii, ak sa počas liečby podávajú lieky nefrotoxické (NSAID, inhibítory angiotenzán 

konvertujúceho enzýmu a pod.), ktoré môžu inhibovať jeho elimináciu. Následná akumulácia metformínu môže 

potencovať laktátovú acidózu. 

 

Hypoglykémia 

Hypoglykémia je nerozlučnou komplikáciou liečby DM. Zasahuje typ I. liečený inzulínom i typ II. liečený 

okrem inzulínu i sulfonylureou a v zriedkavých prípadoch liečených biguanidmi. Je treba rozlišovať ľahkú 

hypoglykémiu, ktorú pacient zvládne sám a ťažkú, kde je odkázaný na pomoc. 

 

Dôsledky hypoglykémie 

Počas trvania choroby a liečby inzulínom pri DM I. typu sa obranné mechanizmy na hypoglykémiu značne 

menia. Inzulín dodávaný externe nie je priamo korelovaný s hladinou glykémie, a naviac hypoglygémia nie je 

stimulom na uvoľnenie glukagónu. Reakcia na hypoglykémiu zostáva len štandardnou reakciou na stres, a to 

hlavne odpoveďou sympatikového systému a reakcie mozgu na zníženú dodávku cukru ako najdôležitejšieho 

zdroja energie.  

V klinickom obraze sa to prejaví anxietou, palpitáciami, potením a pocitom hladu. Neurologické príznaky sú 

variabilné – slabosť, poruchy kognitívnych funkcií (problémy s koncentráciou), neschopnosť prijať rozhodnutie, 

postupne kŕče a kóma. Hypoglykemická encefalopatia je závažným faktorom poškodenia hypoglykémiou 

a predstavuje 2- 4% úmrtí na diabetes. 

 

Prevencia hypoglykemických príhod 

Prevencia sa orientuje jednak na výchovu pacienta, aby sám vedel rozpoznať príznaky blížiacej sa hypoglykémie 

a zahájiť terapiu. Je preto potrebné vybaviť ho kvalitným domácim glukomerom. 

 

Liečba 

Pri hypoglykemických príhodách nezávažného charakteru obyčajne stačí perorálne podávanie jedla a tekutín 

obsahujúcich cukor (sladké džúsy, kockový cukor a pod.). 

V život ohrozujúcich stavoch je potrebná parenterálna aplikácia cukru, spravidla 20-40 ml 20% glukózy. Treba 

však pokračovať v kontinuálnom podávaní glukózy a sledovaní biochemických parametrov, a tak predísť 
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recidíve hypoglykémie. Glukagón je výhodný pre liečbu stavov hypoglykémie, hlavne u mladých jedincov 

s diabetom I.typu. 

 

Zhrnutie 

Napriek pokroku v liečbe diabetu zostávajú závažné komplikácie diabetu relatívne časté. V liečebných 

postupoch pri hyperglykemických a hypoglykemických stavoch využívame poznanie patofyziologických 

procesov, ktoré sa snažíme ovplyvniť v prospech pacienta. Najčastejšou komplikáciou zostáva hypoglykémia, 

ktorej závažná a neliečená, prípadne nedostatočne liečená forma, môže zapríčiniť smrť pacienta.  
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10. ANAFYLAXIA 

 

Anafylaktická reakcia je závažná alergická reakcia charakterizovaná multisystémovým postihnutím : 

� respiračného systému ⇒⇒⇒⇒ obštrukcia dýchacích ciest,  

�  kardiovaskulárneho systému ⇒⇒⇒⇒ obehové zlyhanie, 

�  gastrointestinálneho traktu ⇒⇒⇒⇒ bolesti bricha, zvracanie, hnačky,  

�  kože ⇒⇒⇒⇒ urtikariálny exantém, 

� ostatné symptomatológie: rhinitis, conjunctivitis, angor mores. 
 

Klinický obraz 

Charakteristické je objavenie sa klinických závažných príznakov po kontakte so spúšťacím alergénom. Čím je 

interval medzi kontaktom s alergénom a nástupom závažných príznakov kratší, tým je pacient viac ohrozený 

tým, že príznaky sa rozvinú až do život ohrozujúcich komplikácií. 

Pri klasickom klinickom obraze môže pacient alebo okolie udať vyvolávajúcu príčinu alergickej reakcie, avšak 

tieto údaje nemusia byť vždy úplné a nezavádzajúce.  

 

Klinické prejavy akútnej hypersenzibilnej reakcie: 

- kožné zmeny (exantém, urtrikária), 

- edém laryngz, bronchokonstrikcia, 

- akútna respiračná insuficiencia, 

- pokles  periférnej cievnej rezistencie, 

- relazívna/absolútna hypovolémia, 

- zníženie minutového srdečného objemu, 

- ischémia myokardu, 

- šok, 

- zástava obehu. 

 

Anafylaktická reakciaAnafylaktickAnafylaktickáá reakciareakcia

uvouvoľľnenienenie medimediáátorovtorov

bronchospasmusbronchospasmus

ppľľúúcnacna hypertenziahypertenzia

(PAP   , PCWP   )(PAP   , PCWP   )

ppľľúúcnycny ededéémm hypoxiahypoxia

vazodilatvazodilatááciacia

pokles TKpokles TK
ššokok

cievnacievna permeabilitapermeabilita

ededéém, m, hemokoncentrhemokoncentrááciacia

 

Obrázok 25: Klinické prejavy 
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Objektívne prejavy alergie sa dajú rozdeliť na kožné, respiračné, cirkulačné, gastrointestinálne príznaky môžu  

byť, alebo i nemusia byť prítomné. 

 

Všeobecné opatrenia 

Všeobecné opatrenia spočívajú: 

- okamžité zastavenie prívodu alergénu v prípade všetkých stupňov alergie, 

- uloženieť pacienta do protišokovej polohy, 

- podávamie  kyslíka. 

 

Najdôležitejšie je okamžité posúdenie závažnosti stavu okolím pacienta a hlavne lekárom. Reakcie I. a II. stupňa 

nie sú spravidla indikáciou na hospitalizáciu, spravidla sa dajú zvládnuť ambulantne. 

 

Anafylaktická reakcia u dospelých (lekárska prvá pomoc) 

Poloha pacienta podľa celkového stavu (vedomia-dýchania-obehu) 

Zhodnotiť, či anamnéza a stav zodpovedá ťažj´kej anafylaktickej reakcii 

 

 

Kyslík 

 

 

Dyspnoe, stridor, známky šoku 

 

 

Adrenalín 1:1000      0,5 ml (500 µg) i.m. 

 

 

Opakovať po 5 min. do klinického zlepšenia 

 

Anafylaktická reakcia u detí (lekárska prvá pomoc) 

Adrenalín 1:1000 

 > 11 rokov do 500 µg i.m (0,5 ml  1:1000) 

 6-11 rokov 250 µg i.m. (0,25 ml  1:1000) 

2-5 rokov 125 µg i.m. (0,125 ml  1:1000) 

< 2 roky  62,5 µg i.m 

Opakovať po 5 minútach do klinického zlepšenia. 

 

Antihistaminiká (H1 antag.): chlorpheniramine (Piriton) 

> 11 rokov 10-20 mg i.m. 

6-11 rokov 5-10 mg i.m. 

1-5 rokov 2,5 – 5 mg i.m. 
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U ťažkých /rekurentných reakcií a pacientov s astmou: hydrokortizón 

> 11 rokov 100-500 mg i.m./i.v. 

6-11 rokov 100 mg i.m./i.v. 

1-5 rokov 50 mg i.m./i.v. 

Pokiaľ prejavy šoku nereagujú na farmakoterapiu: rýchla infúzia 20 ml/kg – ak je to nutné –opakujeme. 

 

Liečba I. stupňa 

Základným terapeutickým opatrením je podávanie H1 receptorov , stačí i perorálnou cestou, ak má pacient 

len izolované kožné prejavy. Ak je k tomu pridružený i edém podkožia, sú vhodné i kortikoidy perorálne, 

lepšie intravenózne, hlavne keď je prítomný i  angioedém s laryngeálnym chripotom. Tu treba mať na 

pamäti, že stav môže si vyžadovať až intubáciu. Nie je potrebný adrenalín. 

Liečba II. stupňa 

V priebehu liečby II. stupňa, kde sú najdôležitejšie respiračné prejavy, sa liečba zameriava na podávanie 

beta 2 mimetík inhalačnou cestou, a kortikoidmi perorálne, ale skôr intravenózne. Sledovanie 

hemodynamických parametrov je potrebné pre včasné rozpoznanie presunu stavu z II. stupňa do III. stupňa. 

Podanie adrenalínu je potrebné, ak sa začína objavovať hypotenzia a tachykardia, ale je to od prípadu ku 

prípadu. 

Liečba III. a IV. stup ňa 

Tieto dva stupne si v prednemocničnej etape vyžadujú privolanie RLP, keďže ide o život ohrozujúcu 

situáciu. Do príchodu RLP je ideálne, ak je pacient vybavený injekciou adrenalínu a vie si ju podať sám, 

prípadne je inštruované jeho okolie. Pacient je inštruovaný, že v prípade kontaktu so známym alergénom 

v prípade objavenia sa slabosti a príznakov, ktoré predchádzali v minulosti poruchy vedomia. Alergici môžu 

byť v indikovaných prípadoch vybavení injekčnými striekačkami naplnenými adrenalínom, Ideálne je, keď 

ich konštrukcia umožňuje semikvantitatívne dávkovanie. Najdôležitejšie je, aby pacienti boli poučení 

o dávkovaní a o tom, ako si podať injekciu intramuskulárne a nie subkutánne vzhľadom na pomalšie 

vstrebávanie adrenalínu (i.m. približne 8 minút, subkutánne približne 34 minút). 

 

Poloha pacienta 

Jedným zo základných liečebných opatrení ešte pred príchodom lekára je poloha pacienta. 

Retrospektívna štúdia analýzy 214 úmrtí spojených s anafylaxiou uvádza 38 úmrtí mimo nemocnicu. 

Medzi týmito 38 úmrtiami bola známa ich poloha pri rozvoji anafylaktického šoku u 10 pacientov. 

4 pacienti sa postavili a ich obeh sa zrútil následkom ortostatickej reakcie a 6 pacienti zomreli pri 

zmene polohy z ležiacej do sedu. Ako príčina sa považuje zastavenie činnosti srdca. 
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11. AKÚTNE INTOXIKÁCIE 

Intoxikácie patria medzi časté náhle príhody, ktoré vyžadujú rýchlu a odbornú liečbu. Podmienkou úspešnej 

liečby je včasná diagnostika. Na otravu je treba myslieť pri náhle vzniknutých stavoch  poškodenia organizmu 

z plného zdravia. 

Národné toxikologické informa čné centrum

UNB
FNsP akad. L. Dérera
Limbova 5, Bratislava

Tel.: ++421-2-5477 4166
Fax: ++421-2-5477 4605
E-mail: ntic@ntic.sk
www.ntic.sk

• jediné svojho druhu na Slovensku
• 24-hodinová služba lekárom celého Slovenska

 

V Národnom toxikologickom informačnom centre (NTIC) sa realizuje ročne vyše 3700 konzultácii pri 

intoxikáciách. Počet konzílií každoročne narastá. Stúpajúci je trend počtu konzultujúcich laikov (20 %), ktorým 

sa poskytujú informácie ako poskytnúť adekvátnu prvú pomoc v domácich podmienkach a tým zabrániť 

prípadnému poškodeniu zdravia intoxikovaných resp. nežiaducim komplikáciám. NTCI spolupracuje 

s operačnými strediskami záchrannej služby. 

 

Tabuľka 8: Intoxikácie – 2010 - rozdelenie podľa druhu noxy 
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Stále pretrváva vysoký podiel intoxikácii u detí do 50 %  (0 – 18) s maximálnym výskytom vo veku 0 – 5 rokov 

čo tvorí až 68 % zo všetkých intoxikácií u detí, čo predstavuje oproti vyspelejším štátom v Európskej únii veľmi 

vysoký podiel.  

Konzultované suicidálne intoxikácie v roku 2009 boli prvý raz najpočetnejšie vo vekovej skupine 31 – 51 rokov  

oproti vekovej skupine 11 – 25 ročných, čo je pravdepodobne možné pripisovať socio-ekomonickej situácii. 

Obdobná je situácia i v roku 2010. 

 

Tabuľka 9: Rozdelenie podľa spôsobu intoxikácie a vekových skupín v roku 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z liekových intoxikácii najčastejšie dochádza k intoxikáciam analgetikami, antipyretikami, antyflogistikami 

(ibuprofen, paracetamol), potom benzodiazepínmi, psychofarmakami, antihistaminikami a hypnotikami. 

 

 Tabuľka 10: Rozdelenie akútnych intoxikácií liekmi (2005-2010) 
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Intoxikácie psychotropnými látkami (PL) korelujú s počtom abúzerov jednotlivých skupín PL. V SR sa 

najčastejšie zneužíva alkohol. V súčasnosti je zaznamenaný stúpajúci počet abúzerov alkoholu a mierny pokles 

abúzu PL. 

 

 

Tabuľka 11:  Intoxikácie psychotropnými látkami hlásené v NTIC v rokoch 2007 - 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osud toxínu v organizme 

Osud toxínu v organizme závisí od spôsobu vniku toxínu (cesty) do organizmu, väzby toxínu na bielkoviny 

v plazme a tkanivách, jeho rozpustnosti vo vode či tukoch, stupňa ionizácie, schopnosti difúzie, krvného prietoku  

(zásobenia) a afinite k jednotlivým tkanivám. Po vstupe do organizmu dochádza k distribúcii toxínu v závislosti 

od jeho cesty vstupu do organizmu a podľa jeho vlastností sa viaže ku centrálnemu oddielu resp. periférnemu, 

následne obyčajne po jeho metabolizácii ku vylúčeniu obličkami, gastrointestinálnym traktom, prípadne 

perspiráciou či potením. Podľa farmakokinetiky toxínu môžeme zvoliť najefektívnejšiu možnosť jeho eliminácie 

z organizmu či optimálneho terapeutického postupu pri intoxikácii. 
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Tabuľka 12 Cesty vstupu toxínu do organizmu 

Intoxikácie 2010
Aplika čná cesta
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Obrázok 26: Farmakokinetické oddiely (Topoľský 2010) 
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Základný diagnostický a liečebný postup pri intoxikácii  

1. Stabilizácia vitálnych funkcií. 

2. Vyšetrenie : anamnéza – zistiť noxu, čas požitia, množstvo požitej noxy, fyzikálne vyšetrenie, laboratórne 

vyšetrenie. 

3. Konzultácia s NTIC, toxikologické vyšetrenie. 

4. Liečba : eliminácia jedu z organizmu, podanie antidota, symptomatická a podporná liečba. 

 

Stabilizácia vitálnych funkcií 

Základný úkon, ak tak môžeme spraviť bez ohrozenia svojho zdravia (intoxikácie kyanidmi, bojovými 

chemickými látkami a pod.), je zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest, dýchania, cirkulácie – stabilizácia 

vitálnych funkcii. 

 

Vyšetrenie intoxikovaného 

Zistiť noxu, čas požitia, nástup účinkov od požitia (doba latencie) množstvo požitej noxy, fyzikálne vyšetrenie, 

laboratórne vyšetrenie. 

 

Eliminačné metódy 

Pod termínom eliminácia jedu z organizmu rozumieme odstránenie jedu. Vyvolanie vracania či už mechanicky 

alebo podaním emetika pokladáme za vysoko rizikové a odporúčame ich len v prípade ohrozenia života pacienta 

pri nedosažiteľnosti inej eliminačnej metódy. 

  

Gastrická laváž (GL) 

je indikovaná  pri požití potenciálne život ohrozujúceho množstva látky a  do jednej hodiny od intoxikácie. 

Výnimky (aj po 1h): lieky a rastliny  s anticholinergnými účinkami, huby. 

Nevykonávať rutinne! Vykonať len v nemocnici! Riziká: zväčšenie distribučného priestoru a tým zvýšené 

vstrebávanie toxínu, aspirácia a jej komplikácie. 

Názory na GL sú kontraverzné, niektoré pracoviská vo svete GL pokladajú za neefektívnu a rizikovú pre 

pacienta.  

Kontraindikácie GL: intoxikácie korozívnymi látkami (kyseliny, zásady), pri vysokom riziku aspirácie; požitie 

penivých látok (saponáty), intoxikácie uhľovodíkmi, nezaintubovaný pacient s poruchou vedomia. 

 

PPooddaanniiee  aakktt íívvnneehhoo  uuhhll iiaa  ((AAUU))    

AU absorbuje jed z tráviaceho traktu, prerušuje enterohepatálny obeh niektorých látok a pri niektorých látkach je 

schopné spätne vychytávať rezorbovaný toxín z krvného obehu spätne do GIT-u (enterokapilárna exsorpcia). 

Minimalizuje jeho systémovú absorpciu a tým aj systémovú toxicitu. Podávanie AU sa odporúča pri mnohých 

intoxikáciách, je vysoko efektívne.  

Efektivita aktívneho uhlia klesá s časom, najväčšia účinnosť je pri podaní do 1 h po intoxikácii. AAUU  mmôôžžeemmee  

ppooddaaťť  jjeeddnnoorráázzoovvoo  aakkoo  bboolluuss  ((pprrii   mmeenneejj   zzáávvaažžnnýýcchh  iinnttooxxiikkáácciiáácchh))  aalleebboo  vv  ooppaakkoovvaannýýcchh  ddáávvkkaacchh..  DDáávvkkoovvaanniiee  jjee  
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11gg//kkgg  tteelleessnneejj   hhmmoottnnoossttii ..  PPrrii   ooppaakkoovvaannýýcchh  ddáávvkkaacchh  vv  iinntteerrvvaalloocchh  22--44  hh    aažž  ddoo  vvyymmiizznnuuttiiaa  kkll iinniicckkýýcchh  pprríízznnaakkoovv  

iinnttooxxiikkáácciiee,,  nnaajjččaasstteejjššiiee  ssppoolluu  ss  llaaxxaattíívvoomm..  

Správna indikácia podania AU môže podstatne skrátiť biologický poločas vylučovania toxínu z organizmu, 

zvyšuje celkový klírens a elimináciu noxy. 

 

Indikácie 

Látky dobre adsorbovateľné na AU:  teofylín, carbamazepín, digoxín, fenytoín, salicyláty, fenobarbital 

a ďalšie.  

Opakované podávanie AU  u látok s  enterohepatálnym obehom vedie k jeho prerušeniu a zabráni ich reabsorbcii 

(napr. teofylín, digoxin, amanitin a pod.).  

 

Kontraindikácie  

Pacienti s poruchou vedomia bez endotracheálnej intubácie, chýbanie peristaltiky („mŕtve brucho“), črevná 

obštrukcia, intoxikácie kyselinami a zásadami. 

 

Komplikácie 

Zvracanie, aspiračná pneumónia, obstipácia až obštrukcia (sú zriedkavé). AU môže zvyšovať riziko alebo 

závažnosť aspirácie (intoxikácia uhľovodíkmi).  

Látky s malou alebo žiadnou adsorbovateľnosťou na aktívne uhlie: 

uhľovodíky, kyseliny, alkálie, síran železnatý. etanol a iné alkoholy, fluoridy, etylénglykol, ťažké kovy, 

hydroxid sodný a draselný, lítium, kyanidy, kyselina boritá. 

 

Laxatíva 

Laxatíva sú látky, ktoré sa používajú pri intoxikáciách na zvýšenie gastrointestinálnej motility a vylúčenie toxínu 

naviazaného na adsorbent (AU). Laxatíva nepoužívame rutinne.  

Najčastejšie sa podávajú pri opakovanom podávaní aktívneho uhlia, každé 2-4 h až do vyvolania hnačiek 

a odchodu stolice s obsahom AU.  

 

Kontraindikácie:  poranenie brucha, črevná obštrukcia, perforácia čreva, požitie korozívnych látok, hypotenzia, 

dehydratácia, rozvrat vnútorného prostredia, magnéziové preháňadlá nepodávame u pacientov s renálnym 

zlyhaním, renálnou nedostatočnosťou alebo poruchami rytmu, opatrne podávať deťom mladším ako 1 rok, 

olejové laxatíva (pre riziko aspirácie). 

 

Dávkovanie 

1. Salinické laxatíva : síran sodný, síran horečnatý  á 250 mg/kg vo forme 10-20 % roztoku, maximálna dávka 

je 30 g. Citrát horečnatý  3-5 ml/kg, maximálna dávka je 300 ml. 

2. Osmotické laxatíva : sorbitol  1-2 g/kg vo forme 35 % roztoku, maximum 50 g. Lactulosa 15 ml. 
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ČČrr eevvnnáá  llaavváážž      ((wwhhoollee  bboowweell   ii rrrriiggaattiioonn,,  WWBBII)) 

Enterálna aplikácia veľkého množstva osmoticky balancovaného roztoku elektrolytov v polyetylenglykole 

dekontaminuje celý tráviaci trakt vypudením intraluminálneho obsahu (v zahraničí dostupné prípravky Golytely, 

Colyte). Črevná laváž  redukuje absorbciu jedu z čreva. Roztok sa z GIT nevstrebáva a má laxatívny účinok. 

WBI predstavuje teoretickú a perspektívnu možnosť liečby intoxikácií látkami, ktoré sa slabo viažu alebo 

neviažu  na AU  (ťažké kovy a požité balíčky  drog). Nie sú však k dispozícii  dostatočné údaje  podporujúce ani 

vylučujúce túto metódu, ale javí sa ako perspektívna,  najmä v pediatrii.  

 

Indikácie: neskorý príchod k lekárovi, požitie potenciálne toxického množstva liekov s riadeným uvoľňovaním, 

požitie enterosolventných prípravkov, požitie látok so zlou adsorbciou na AU. 

 

Kontraindikácie 

črevná obštrukcia, enterorrhagia, kóma, kŕče. 

 

Komplikácie 

nauzea, vracanie, aspiračná pneumónia, abdominálne kŕče. 

 

Dávkovanie 

Iniciálnu dávku  podávame orálne alebo nazogastrickou sondou: u väčších detí je 500 ml, následná 500 

ml/hodinu, alebo 20 ml/kg u malých detí. Roztok podávame až kým nie je rektálny výtok čistý. Na potlačenie 

nauzey a vracania i.v. metoklopramid 10 mg. AU podať pred WBI.  Potrebné je monitorovanie tekutín 

a elektrolytov. 

 

Roztok na WBI: 

       Polyethylenglycol     236,00 g 

       Na2SO4         22,74 g 

       Na2CO3          6,74 g 

       NaCl          5,86 g 

       KCl           2,97 g 

      Aqua ad      4800,00 g 

 

FFoorr ssíírr oovvaannáá  ddiiuurr éézzaa  ((FFDD)) 

Forsírovaná diuréza (FD) je eliminačná metóda, ktorej cieľom je urýchlenie vylučovania jedu, resp. metabolitov 

z organizmu a zníženie spätnej resorbcie v tubuloch. 

 

Indikácie 

 toxín (alebo jeho aktívne metabolity) sa vylučuje obličkami, vysoká koncentrácia toxínu v sére, má nízku väzbu 

na plazmatické bielkoviny, má malý distribučný objem, je nízko rozpustný v tukoch.  
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Kontraindikácie 

edém pľúc a mozgu, renálna insuficiencia. 

 

Komplikácie 

dysbalancia elektrolytového hospodárstva, edém mozgu, pľúc. 

  

HHeemmooddiiaallýýzzaa  ((HHDD)) 

Hemodialýza je extrakorporálna metóda slúžiaca na urýchlenie eliminácie jedu alebo jeho toxických metabolitov 

z krvi, pri otravách potenciálne letálnymi dávkami.  

Dialyzovateľnosť látky  závisí od jej:  fyzikálnochemických vlastností - dobrá rozpustnosť vo vode, malá 

molekulová hmotnosť (menej ako 500 daltonov), farmakokinetických parametrov- nízka väzba na 

plazmatické bielkoviny (menej ako 70%), malý distribučný objem (menej ako 1 l/kg telesnej hmotnosti). 

Nie je opodstatnená u pacientov dostatočne reagujúcich na konzervatívnu liečbu ! 

Celkový klírens látky by sa mal hemodialýzou zvýšiť o 50 %, resp. skrátiť eliminačný polčas o 1/3. 

PPrr ii   ppeerr ii ttoonneeáállnneejj   ddiiaallýýzzee  ((PPDD))  ssaa  llááttkkyy  ooddssttrraaňňuujjúú  ppoommooccoouu  ddiiaallyyzzaaččnneejj   tteekkuuttiinnyy,,  kkttoorráá  ssaa  zzaavvááddzzaa  ddoo  bbrruuššnneejj   

dduuttiinnyy  cceezz  ppeerrii ttoonneeáállnnyy  kkaattéétteerr..  

  

II nnddiikkáácciiaa::   ako doplnková metóda v kombinácii s inými eliminačnými metódami (FD, HD, HP...), ak na 

pracovisku nie je dostupná iná účinnejšia dialyzačná liečba. 

  

HHeemmooppeerr ffúúzziiaa  ((HHPP)) 

Hemoperfúziou nazývame extrakorporálnu perfúziu krvi cez aktívne uhlie alebo umelú živicu (amberlit).  

 Je to veľmi účinná eliminačná metóda, použiteľná aj pre jedy s väzbou na plazmatické bielkoviny (viac ako 75 

%), dobre rozpustné v tukoch  teda prakticky nedialyzovateľné ako i s väčšou molekulovou hmotnosťou.  

 

Hemofiltrácia 

CAVH resp. CVVH – kontinuálna arteriovenózna alebo venovenózna hemofiltrácia. Tieto metódy sú menej 

invazívne, sú lepšie tolerované hemodynamicky nestabilnými pacientami. 

Exsangvinačná transfúzia 

je výmenná transfúzia, pri ktorej sa krv obsahujúca toxíny nahradí čerstvou krvou bez toxických prímesí. Metóda 

nie je  často používaná.  

  

PPllaazzmmaaffeerr éézzaa    

Túto metódu možno teoreticky aplikovať pri intoxikácii niektorými látkami s vysokou väzbou na  plazmatické 

bielkoviny  v prípadoch, keď  HP alebo HD nie je efektívna (napr.účinná pri intoxikácii fenytoínom). 

MM AARRSS--  MM oolleeccuullaarr   AAddssoorr bbeennttss  RReecciirr ccuullaatt iinngg  SSyysstteemm  

EExxttrraakkoorrppoorráállnnaa  mmeettóóddaa  ,,  ddiiaallýýzzaa  aallbbuummíínnoovv  aa  iicchh  ooččiisstteenniiee  oodd  ttooxxíínnoovv..  MMeettóóddaa    jjee  ddoossttuuppnnáá  ((DDFFNN  BBrraattiissllaavvaa,,  

KKAAIIMM))..  
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AAnntt iiddóóttaa  

V praxi poznáme niekoľko desiatok antidót, ktoré používame pri intoxikáciách. Podanie antidota nenahrádza 

ostatné liečebné intervencie (zabezpečenie vitálnych funkcií, symptomatickú a podpornú liečbu). 

Antidóta (protijedy) sú heterogénna skupina látok, ktoré rôznymi mechanizmami bránia vzniku alebo znižujú 

toxické účinky jedov. Svetová zdravotnícka organizácia rozdelila antidotá nevyhnutné na včasnú liečbu 

intoxikácií na skupiny A, B, C. Delenie vychádza z farmakokinetiky a farmakodynamiky toxínov a vyjadruje 

naliehavosť podania pri akútnej intoxikácii:  

- antidotá skupiny A treba podať do 30 minút od intoxikácie,  

- antidóta skupiny B treba podať do 2 hodín od intoxikácie,  

- antidóta skupiny C treba podať do 6 hodín od intoxikácie. 

 

Antidóta skupiny A by mali byť dostupné vo všetkých zdravotníckych zariadeniach lekárom, ktorí poskytujú 

odbornú pomoc pri intoxikáciách.  

Podanie antidóta nenahrádza nevyhnutné liečebné opatrenia, ako je zabezpečenie vitálnych funkcií, 

dekontaminácia a eliminácia noxy z organizmu. 

V Národnom toxikologickom informačnom centre (NTIC) je uložená „pohotovostná zásoba antidót“, ktorá je 

k dispozícii podľa potreby všetkým zdravotníckym zariadeniam v Slovenskej republike. Po aplikácii antidota je 

zdravotnícke zariadenie povinné zapožičané antidotum obratom vrátiť, a tak zabezpečiť doplnenie pohotovostnej 

zásoby.  

Finančne náročné antidotá uložené v NTIC – Antidigoxinum inj. (Digitalis-Antidot BM), Ferriferrocyanidum 

cps. (Antidotum Thalii), Fomepizole sulphate inj. (Fomepizole OPi), Hydroxycobalamin (Cyanokit inj.) sú 

vyňaté z určenej povinnej zásoby antidot v ostatných NsP a sú k dispozícii pre všetky zdravotnícke zariadenia 

v Slovenskej republike. 

 

Terapia intoxikácií leptavými látkami 

Stručné rozdelenie leptavých látok: 

- zásady > pH 11,5, 

- kyseliny < pH 2,0,  

- vodný roztok kremičitanu sódneho (vodné sklo), 

- chlórnany, 

- kvartérne amóniové soli, 

- peroxid vodíka > 10 %, 

- manganistan draselný. 

Pri závažnejšej intoxikácii leptavými látkami je doporučené zvážiť akútnu endoskopiu  (do 24 hodín) a na 

základe výsledku endoskopického vyšetrenia zvoliť terapeutický postup. Na podávanie akéhokoľvek množstva 

tekutín pri poleptaní sú rôzne názory a skúsenosti. Niektorí autori odporúčajú podať maximálne 5 ml/kg u detí, 

ale väčšina toxikológov má názor - nepodávať žiadne tekutiny (nihil per os!). Pri poleptaní musí byť liečba 

výhradne parenterálna! Antiulceróza sú indikované v prvých štádiach poleptania, antiobiotiká ako prevencia 

sekundárnej infekcie. Podávanie glukokortikoidov je sporné. Nedokázal sa žiadný benefit podávania kortikoidov 

- či už v prevencii vzniku striktúr pri poleptaní, alebo ich iný terapeutický efekt !! 
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Lokálne poleptanie 

Terapia: výplach očí (masívny, 30 min.), ústnej dutiny, kože, pri požití odstrániť cudzorodé látky z úst.  

CAVE u kyselín a zásad: vyvolávať vracanie, výplach žalúdka, neutralizácia, podanie aktívneho uhlia. 

Akútne poleptanie môže mať devastujúci vplyv na GIT, s ťažkými a trvalými následkami do budúcnosti – čo 

môže ireverzibilne závažne poškodiť zdravie s mesiacmi trvajúcou liečbou, ktorá vždy nedokáže zabrániť 

trvalým následkom. 

 

Otrava alkoholom 

Intoxikácie alkoholom sú v SR najčastejšie neliekové intoxikácie u detí vo veku 12 – 16 rokov. Podľa štúdie 

Európskeho fóra pre zodpovedné pitie alkoholu sa uvádza, že ako prvé v EÚ začínajú piť deti v Českej republike 

a prvý pohárik vypijú v 11. rokoch.  

V Anglicku 22 % detí vo veku 11 – 15 rokov priznáva konzumáciu alkoholu. Na Slovensku je obdobná situácia 

aj keď v celkovej spotrebe alkoholu sme klesli na 16. miesto v Európe.  

Intoxikácie alkoholom u detí a mladistvých neraz s dramatickým priebehom a môžu znamenať priame ohrozenie 

života intoxikovaného. V tejto vekovej kategórii boli už zaznamenané aj intoxikácie s fatálnym koncom! 

V ostatnom čase je „módou“ tzv. deštruktívne pitie, ktorého cieľom je čím skôr si privodiť stav bezvedomia 

(narkotická intoxikácia). Platí to pre všetky vekové skupiny. 

 

Metabolizmus, kinetika a účinky alkoholu 

90 % alkoholu sa vstrebáva veľmi rýchlo za 30-60 min. Absorbuje sa žalúdkom a tenkým črevom v nezmenenej 

podobe, vstrebáva sa aj kožou, rýchlo sa distribuje do všetkých telových tekutín a orgánov. Absorpcia je 

rýchlejšia nalačno alebo pri hladovaní. Oneskorenú absorpciu môže ovplyvniť požité jedlo (najmä tuky), 

choroby zažívacieho traktu a metabolizmu, lieky, väčšia koncentrácia a množstvo požitého alkoholu, znížená 

motilita (pohyblivosť) čriev môže predlžiť absorpciu na 2-6 h.  

Maximálna koncentrácia alkoholu v krvi u zdravého človeka sa dosiahne za 30 min - 2 h od požitia. Priemerný 

pokles hladiny alkoholu v krvi u dospelých je 15-20 mg/dl/h, u detí 28 mg/dl/h, u chronických alkoholikov 30-40 

mg/dl/h.  

Metabolizmus alkoholu závisí na hmotnosti, zdravotnom stave, rase, pohlaví, veku, dennej dobe. Biodegradácia 

v pečeni prebieha konštantnou rýchlosťou 10-12 mg/h. Etanol sa oxiduje v pečeni alkoholdehydrogenázou na 

acetaldehyd za súčasnej premeny NAD+ na NADH. Acetaldehyd sa ďalej mení na aktívny acetát. Distribučný 

objem 0,47-0,6 l/kg. V organizme sa alkohol z 95 % metabolizuje, 2-5 % sa vylučuje močom, a nepatrné 

množstvo sa vylúči dychom a potom. Rýchlosť odbúravania alkoholu v tele je v rozmedzí 0,085 g (ženy) až 0,1 

g (muži) alkoholu na 1 kg telesnej hmotnosti za 1 h.  

Obsah alkoholu v jednotlivých nápojoch sa značne líši. V 12° pive je cca 30,8 g alkoholu, v 11 vína môže byť od 

79,5 g až do 112 g alkoholu. Liehoviny majú nad 300 g alkoholu na 1 l.  

Mechanizmus pôsobenia alkoholu nie je zatiaľ, napriek tomu, že jeho konzumácia je skoro tak stará ako ľudstvo,  

presne definovaný. Predpokladá sa blokácia prenosu akčného potenciálu na nervovej membráne nešpecifickým 

mechanizmom. Metabolické zmeny charakterizované poklesom spotreby kyslíka sú už dôsledkom poklesu 

neurónovej transmisie. V mechanizme účinku sa predpokladá pokles synaptickej transmisie v CNS.  
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Alkohol a jeho metabolit acetaldehyd vyvolávajú závažné poruchy metabolizmu. Spôsobujú útlm oxidačno-

redukčných pochodov, zasahujú do intermediárneho metabolizmu Krebsovho cyklu. Účinky alkoholu sú lokálne 

aj celkové. Pri koncentrácii vyššej ako 20 % lokálne dráždi, dehydratuje, koaguluje bielkoviny, pôsobí 

baktericídne, spôsobuje miestnu hyperémiu a ochladenie kože. Vyššie dávky (pri hladine v krvi 2,5 – 3,5 ‰) 

vyvolávajú toxickú narkózu.  

 

Intoxikácia alkoholom  

Intoxikácia alkoholom sa vyznačuje variabilnou závislosťou na viacerých faktoroch, ako je: hypoglykémia, 

hypotermia, zdravotný stav, vek, interakcia s požitými látkami, aspirácia, vracanie, chronický abúzus. Pri požití 

toxického množstva alkoholu vzniká ťažká narkóza, ktorú niekedy ťažko odlíšiť od otravy inými liekmi 

a látkami pôsobiacich na CNS, diabetickej kómy, bezvedomím pri poranení  a.i.  

Smrteľná dávka pre zdravého dospelého človeka (70 – 80 kg hmotnosti) je 300-800 g (pre 100 % alkohol). 

Podľa Ellenhorna predstavuje pre dospelého človeka 5-8 g/kg (t.j. cca 33 pív), pre dieťa 3 g/kg.  

Za smrteľnú hladinu alkoholu v krvi sa pokladá 250-500 mg/dl, ale väčšina smrtel'ných prípadov bola až pri 

hladine 400 mg/dl (86,8 mmol/l) (4,5 ‰). Príznaky intoxikácie sa prejavia od 150-300 mg/dl (32,6-65,2 mmol/l).  

Klinický priebeh otravy možno rozdeliť do 4 štádií:  

0. excitačné štádium (koncentrácia 0,5-1 ‰ alkoholu v krvi) - excitácia, eufória, strata sebakontroly, emočná    

instabilita, mierna porucha svalovej koordinácie, zhoršené videnie a  spomalené reakcie na vonkajšie podnety,  

1. hypnotické štádium (koncentrácia 1-2,5 ‰) - v popredí porucha reči, zhoršenie  zraku, porucha svalovej 

koordinácie, analgézia - zvýšenie prahu bolesti, dezorientácia  dysartria (poruchy reči), poruchy chôdze 

a postoja,  

2. narkotické  štádium (koncentrácia 2,5-3,5 ‰) výrazná strata svalovej koordinácie,  rozmazané dvojité videnie, 

poruchy dýchania, poruchy vedomia - stupor, (pri chronickom  alkoholizme sa stav vedomia nemusí meniť ani 

pri vyšších koncentráciách),  

3. asfyktické štádium (koncentrácia nad 3,5 ‰) - v popredí stupor, spomalené a sťažené   dýchanie (Cheyne-

Stokes, znížené reflexy, necitlivosť, hypotermia, kŕče, kóma, smrť.  

Fyziologická koncentrácia alkoholu v krvi je 0,03 - 0,1 ‰. Hodnoty 0,3 - 0,5 ‰ poukazujú na požitie 

alkoholického nápoja, od 0,5 - 1 ‰ ide o podnapitosť, 1,0 - 1,5 ‰ je mierny stupeň opitosti, 1,5 - 2,0 ‰ je 

stredný stupeň s klinicky jasne zistitel'nou opitosťou, 2,0 - 3,0 ‰ je ťažký stupeň opitosti, nad 3,0 ‰ sa pokladá 

za akútnu intoxikáciu alkoholom.  

Konzumované alkoholické nápoje obsahujú 3-52 % etylalkoholu. Pivo obsahuje obyčajne 5 obj. % alkoholu, t.j. 

40g/l, víno 12,5 obj. % alkoholu, t.j. 99 g/1 a whisky 43 % obj. alkoholu, t.j. 340 g/1.  

 

Symptómy intoxikácie  

Hypotermia, hypotenzia, tachykardia, bradypnoe - skoré štádium, zrýchlené dýchanie v prípade metabolickej 

acidózy.  

Srdcocievny systém - vazodilatácia a priama depresia myokardu, artériová hypotenzia, hypovolémia, dysrytmie 

až fibrilácia predsiení, AV-blok typu Wenkenbachových periód, u dieťaťa bola opísaná zástava srdca; chronická 

konzumácia - náhle zlyhanie srdca, dysrytmie, dysfunkcia ľavej komory.  



 110

Dýchanie - depresia až zlyhanie dychu, aspirácia vývratkov - aspiračná pneumónia, edém pl'úc, Cheyneove-

Stokesovo dýchanie - u komatóznych pacientov, Kusmaulovo dýchanie - v prípade alkoholom vyvolanej 

ketoacidózy.  

CNS - zmätenosť, ataxia, zmeny nálady, agitovanosť,  dysartria, pri vyšších koncentráciách útlm, stupor, kóma, 

u detí boli opísané kŕče spôsobené hypoglykémiou.  

Endokrinný systém - hypoglykémia, hyperglykémia bola opísaná u alkoholikov s acidózou. Mimoriadne 

nebezpečná u diabetikov liečených inzulínom resp. perorálnymi antidiabetikami. 

Poruchy acidobázickej rovnováhy  - acidóza: laktátová, ketoacidóza.  

Hypokaliémia môže nastať 6 hodín po akútnej intoxikácii, hlavne u detí. Ku hypomagneziémii dochádza 

u chronických alkoholikov, dehydratácia, rozvrat vnútorného prostredia.  

Zažívací trakt - nauzea, vracanie, bolesti brucha, krvácanie do čriev, hnačky, akútna hepatitída.  

Svaly-svalová slabosť s alebo bez bolesti, myoglobinúria, rabdomyolýza.  

Laboratórne vyšetrenia: zvýšené hodnoty sérovej amylázy a pečeňových aminotransferáz, bilirubínu, hy-

poglykémia (hlavne deti a podvyživené osoby), poruchy acidobázickej rovnováhy, hypokalémia, 

hypomagnezinémia.  

 

Liečba otravy alkoholom  

Sledovať kardiovaskulárne a respiračné funkcie, opakované pravidelné monitorovanie acidobázickej rovnováhy, 

minerálie, glykémia. Prevencia aspirácie vývratkov, úprava hypotermie a podávanie glukózy. Podávanie 

aktívneho uhlia (AU) bez efektu, výplach žalúdka význam len do 30 minút po požití väčšieho množstva 

alkoholu. Pri aspirácii zvážiť antibiotickú terapiu.  

Zaistenie dokonalej pľúcnej ventilácie, najlepšie endotracheálnou intubáciou, podl'a potreby, umelá pľúcna 

ventilácia, zavedenie nazogastrickej sondy len pri požití vel'kého množstva alkoholu.  

 

Farmakoterapia: tiamín, glukóza - vysokopercentná glukóza krytá inzulínom urýchli oxidáciu etanolu. Ako 

nešpecifické antidotum naloxon je indikovaný u pacientov s poruchou vedomia, antagonizuje depresívny efekt 

po predávkovaní alkoholom.  

Terapia hypokaliémie, nasledovaná korekciou metabolickej acidózy 4,2 % roztokom NaHCO3. 

 CAVE: podanie liekov, ktoré spomaľujú metabolizáciu alkoholu alebo majú synergický vplyv, hlavne na útlm 

dýchania. Sú to: benzodiazepíny, fenotiazíny, barbituráty! Pri kŕčoch je indikovaný diazepam.  

Eliminačné metódy: najúčinnejšia je hemodialýza - odstráni alkohol (etanol) 3-4 x rýchlejšie ako pečeň; 

indikáciou je vysoká hladina v krvi (500 mg/dl, 3,5 %0), pri ťažkých otravách (4 g/l = 400 mg/dl v sére), 

poruchy pečene, pri koncentrácii alkoholu v krvi 4-5 ‰, pri súčasnom požití liekov, pri zhoršení stavu pacienta 

aj napriek liečbe. Nižší eliminačný efekt má hemoperfúzia cez aktívne uhlie a peritoneálna dialýza. Prognóza pri 

včasnej liečbe dobrá, môžu však vzniknúť komplikácie (bronchopneumónia alebo edém pľúc).  

Pri kontaminácii očí: oplachovať 15 min. vodou nebo 0,9 % roztokom NaCI.  

 

Záver  

Každé štvrté úmrtie muža medzi 15.-29. rokom života v Európe možno dať do súvisu s požívaním alkoholu. 

Vyše 95 % všetkých polytráum u tínedžerov je v súvislosti s požívaním alkoholu respektíve iných psychoaktív-
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nych látok. Na Slovensku sa udáva počet závislých vyše 8 % a každý tretí človek má problémy s nemiernym 

požívaním alkoholu. Jeden g alkoholu zničí asi 100 neurónov. Otrava alkoholom vždy znamená ohrozenie na 

živote najmä pri kombinácii s inými látkami (lieky, drogy a pod.) a o osude intoxikovaného rozhoduje správna 

a včasná liečba.  

 

Tabuľka 13: Odbúranie alkoholu z krvi. (Prepočet na zdravú dospelú osobu 70 kg hmotnosti) 

0,05  l 10 ° piva 
13 g alkoholu 
0,28 ‰ 

Odbúranie z krvi za 2,5 h 

0,5 l 12 ° piva 
15 g alkoholu 
0,35 ‰ 

Odbúranie z krvi za 3 h 

0,2 dl prírodného vína 
18 g alkoholu 
0,4 ‰ 

Odbúranie z krvi za 3,5 h 

0,05 dl  40 % destilátu 
17 g alkoholu 
0,4 ‰ 

Odbúranie z krvi za 3,5 h 

0,2 dl dezertného vína („umelého“) 
24 g 
0,55 ‰ 

Odbúranie z krvi za 4,5 h 

0,1 dl 40 % destilátu 
28 g alkoholu 
0,6 ‰ 

Odbúranie z krvi za 5 h 

 

 

 

Terapeutické postupy pri uhryznutí vretenicou (jedovatým hadom) 

V SR sa vyskytuje vo voľnej prírode len jediný druh jedovatého hada a to vretenica severná - Vipera berus. 

Vyskytuje sa v nadmorskej výške nad 800 metrov nad morom, na rúbaniskách, slnečných, teplých,  ale aj 

vlhkých miestach. 

  

OObbrráázzookk  2277::  VVrreetteenniiccaa  sseevveerrnnáá  ((VViippeerraa  bbeerruuss))  

  

  

Prejavy hadieho uhryznutia - najčastejšie 2 krvácajúce ranky indikujúce miesto uhryznutia, sú symetrické 

a približne 1 cm vzdialené. Bývajú lokalizované zväčša na končatinách – 51% na rukách, 38% na nohách. 
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Najnebezpečnejšie miesta uhryznutia sú hlava, krk a silne prekrvené oblasti. Množstvo jedu produkovaného 

hadom nie je rovnaké, malý had je menej nebezpečný. Asi 40 % uhryznutí je tzv. suchých - t.j. bez prítomnosti 

jedu. 

Pri uhryznutí: postihnutú končatinu treba imobilizovať a poškodeného čo najskôr transportovať do nemocnice.  

 

Kontraindikované je: 

- excízia rany - môže viesť k poškodeniu ciev  a nervov a dosiahnutý efekt sa nevyrovná riziku s tým   

spojenému, 

-  vysanie rany ústami- zanesenie infekcie, 

- naloženie škrtidla- môže spôsobiť absorbciu jedu hlbokými kostnými cievami do arteriálnej cirkulácie 

a zväčšuje pôvodnú traumu. Po uvoľnení môže dôjsť ku  kardiovaskulárnemu kolapsu v dôsledku 

uvoľnenia sa produktov natrávenia tkaniva, 

- vypaľovanie rany, prikladanie ľadu - zhoršenie lokálneho poškodenia. 

 

Terapia:  potrebná je dobrá symptomatická liečba 

Je nutné prísne dodržiavať klinickú indikáciu pre aplikáciu séra vzhľadom na možný výskyt životohrozujúcej 

anafylaktickej reakcie !!! 

 

Indikácie séra: 

- v prípade progredujúceho alebo rekurentného šoku, 

- pri závažných zažívacích alebo neurologických príznakoch, 

- pri pretrvávajúcich poruchách hemokoagulácie, 

- pri extrémnych lokálnych príznakoch. 

Veľmi rizikové je podávanie séra alergikom. Sérum podávať len v zariadení, kde je dostupná kompletná 

možnosť liečby anafylaktickej reakcie. Nevyhnutná je aspoň 7 hodinová observácia u dospelých a aspoň 

24 hodinová u detí. 

V SR je k dispozícii serum antiviperinum. Nie sú dostupné séra pre ostatné druhy jedovatých hadov, nakoľko 

neexistuje prehľad o tom, aké druhy hadov majú chovatelia. V NTCI existuje evidencia o uložení a spôsobe 

aplikácie  antisér.    

 

Zhrnutie 

Gastrická laváž sa odporúča len v prípade prísneho dodržania indikácií a kontraindikácií a len 

v zdravotníckom zariadení s príslušným vybavením. Benefit eliminácie musí vždy byť pre pacienta väčší 

ako riziká! Súčasné trendy v klinickej toxikológii preferujú neinvazívne metódy s čo najnižším rizikom pre 

intoxikovaného pacienta. Absorpčné uhlie (carbo activatus) by nemalo chýbať u poskytovateľov prvej 

pomoci a v prípade indikácie by sa malo podať pred odsunom pacienta do ďalšieho zdravotníckeho 

zariadenia  Po požití leptavých látok nepodávať nič per os, tlmenie bolesti a pacienta treba odoslať na 

pracovisko s možnosťou endoskopického vyšetrenia. Za samozrejmú treba pokladať konzultáciu 

s NTIC, ktoré odporučí optimálne postupy pre terapiu intoxikovaného pacienta. 



12. ZÁKLADY LEKÁRSKEJ PRVEJ POMOCI U DETÍ 

 

Dusenie 

Terminológia 

Dýchavica: subjektívny pocit dychovej tiesne.  

Dusenie: objektívne klinické známky zvýšeného dychového úsilia:  

* tachypnoe – bez ohľadu na vek viac než 50 dychov/min, 

* zaťahovanie mäkkých tkanív hrudníka, 

* dýchanie otvorenými ústami, 

* lapanie po dychu, 

* alárny súhyb, 

* abnormálne zvuky – drnčivý vdych (grunting), 

* bublanie z retinovaného sekrétu, 

* piskoty, vrzgoty vo výdychu, 

* ticho nad hrudníkom (obštrukcia!), 

* cyanóza slizníc pri dýchaní plynov s FiO2 = 0,20.  

Dychová nedostatočnosť: zvýšení PaCO2 a pokles PaO2 pod náležité hodnoty. 

 

Klinické rozdelenie dusenia 

Dusenie pri vdychu 

Rozlišujeme:  

* akútna subglotická laryngitída, 

* pablanová laryngotracheobronchitida, 

* akútna epiglotitída, 

* aspirácia cudzieho telesa, 

* alergický opuch v laryngu a subglotickom priestore.  

 

Akútna subglotická laryngitída 

Anamnéza 

 akútna subglotická laryngitída (SGL) má náhly začiatok, hlavne v noci, štekavý kašeľ, inspiračný stridor. 

Celkový stav dobrý, nízka teplota, choroba sa opakuje. Choroba je sezónna, vírusová, typicky postihuje deti 

medzi 6. mesiacom a 6. rokom života.  

 

Klinický nález 

batoľa v celkovo dobrom stave so subfebrilnou teplotou, štekavý, suchý kašeľ, výrazný inspiračný stridor , 

ktorý zosilňuje s krikom. Poloha v ľahu nezhoršuje prejavy dusenia, nie sú ťažkosti pri prehĺtaní. Na pľúcach 

prenesené fenomény, ale môžu byť i vrzoty a piskoty.  
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Liečba 

 pri prvom kontakte s dieťaťom dexametazon 0,4 mg/kg pre dosi nie viac než 8 mg pre dosi i.v. alebo i.m. 

Alternatíva: metylprednisolon 3 mg/kg hmotnosti i.v. alebo i.m., nie viac než 45 mg pre dosi, alebo prednisolon 

3 mg/kg i.v. alebo i.m., nie viac než 45 mg pre dosi. Ak prijíma dieťa lieky dobre per os, potom môže 

dexametazon alebo prednisolon dostať per os v rovnakej dávke. Prednison alebo hydrokortizón v akejkoľvek 

podobe nie sú ako lieky prvej pomoci vhodné.  

 

Ďalšie opatrenia 

Najzávažnejšími známkami sú ticho nad hrudníkom napriek usilovnému vdychu a cyanóza. Je nutný transport do 

nemocnice, spravidla RLP. Počas transportu je výhodou, pokiaľ dieťa dýcha chladný vlhký vzduch. U detí, ktoré 

preváža RLP, záleží postup na rozhodnutí jeho pracovníkoch (tlmenie?, FiO2?, inhalácia adrenalínu?, 

intubácia?). Pri transporte mimo RLP nepodávame dieťaťu s SGL žiadne tlmenie ani iné lieky.  

 

Zásady starostlivosti v nemocnici 

 Kortikosteroidy parenterálne a inhalačne, inhalácia adrenalínu, tlmenie, infúzie zodpovedajúce dennej potrebe 

tekutín. Antibiotiká  len tým, ktorí majú známky zápalu pľúc na rtg alebo auskultačný nález na pľúcach 

a zvýšené laboratórne známky zápalu – je indikované penicilínové antibiotikum.  

 

Poznámky 

dojča do 6. mesiaca s prejavmi »subglotické laryngitídy« má zrejme iný problém (aspirácia cudzieho telesa, 

útlak trachey zvonka). Laryngitída sa často opakuje, každá ataka môže byť inak závažná. Pri tretej recidíve 

laryngitídy alebo neobvyklom priebehu (napriek obvyklej liečbu pomalý ústup ťažkostí, »laryngitídy« bez 

klinických a laboratórnych prejavov zápalu) je nutná laryngotracheobronchoskopia (ďalej LTBskopia). U detí 

s tzv. stridor laryngis congenitus, tracheomaláciou, je treba uvážiť rovnaké endoskopické vyšetrenie.  

 

Akútna pablánová laryngotracheobronchitida (obturujúca) 

Anamnéza 

 akútna pablanová laryngotracheobronchitida (obturujúca LTB) nemá  tak prudký začiatok ako u SGL. Horúčka 

je vyššia ako u SGL. Nemusí byť väzba na sezónu akútnych vírusových respiračných ochorení. Ide o bakteriálny 

zápal.  

 

Klinický nález 

ako ťažko prebiehajúci SGL, ale vyššie horúčka a menšie zlepšenie po kortikosteroidoch. Spravidla bronchitický 

nález pri auskultácii  nad pľúcami.  

 

Liečba 

 kortikosteroidy ako pri SGL. Transport do nemocnice. Vzhľadom k tomu, že väčšina chorých už pri prvom 

kontakte sa nachádza v závažnom klinickom stave, je potrebné transport uskutočniť RLP a dieťa smerovať na 

pediatrickou JIS.  
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Zásady starostlivosti v nemocnici 

 intubácia. Extubácia sa väčšinou nedarí. Nutná LTBskopia. Tracheotómia a umelá pľúcna ventilácia. 

Antibiotiká – väčšinou cefalosporíny 3. generácie parenterálne. Úloha kortikosteroidov je sporná. Dôležitá je 

ošetrovateľská starostlivosť – mukolytiká, fyzioterapia, odsávanie.  

 

Prognóza je vážna.  

 

Epiglottitis acuta 

Anamnéza 

 horúčka okolo 39 °C, nevýrazný kašeľ, bolesti v krku pri prehĺtaní, bolestivý tlak na krk. Stridor nevýrazný, 

skôr bublavý zvuk pri vdychu i výdychu (retinovaný sekrét). Dôležitý údaj – či  bolo dieťa očkované proti 

Haemophilus influenzae B. 

 

Klinický nález 

 horúčka, schvátenosť, nie je nekľud. Dieťa sedí v predklone, vypadá vydesene, neprehĺta, sliny vytekajú z úst. 

Je tiché, hlas nie je dysfonický, ale tichý pre bolesť v krku. Pre bolesť v krku nijak výrazne nekašle. Dýchanie 

nie je usilovné a rýchle, ale pomalé, dieťa je na »dobré« dýchanie sústredené. Na pľúcach je nález minimálny, 

často »ticho«. Pozor! Kritická obštrukcia!  Vzácne môže podobný klinický nález  mať: paratonzilárny absces, 

ťažká pablanová tonzilitída. Pozor – diftéria!  

 

Liečba 

 väčšinou sa nepodáva nič. Základným liečebným opatrením je nechať dieťa v polohe, ktorú samo zaujíma, 

a v ktorej sa mu obstojne dýcha. Dieťa nesmie byť položené naznak! Kortikosteroidy nemajú cenu. 

Netraumatizovať dieťa dlhým vyšetrovaním alebo injekciami. Pri podozrení na epiglotitídu skúsime raz silne 

stlačiť špachtľou koreň jazyka a pokúsime sa vizualizovať epiglotis. Niekedy pomôže i to, že vidíme množstvo 

retinovaného sekrétu. Vyšetrenie pri neúspechu neopakujeme.  

 

Ďalšie opatrenia 

 transport do nemocnice RLP. Pri kritickom dusení s cyanózou vykonať tracheálnu intubáciu, pokiaľ je to 

nemožné, pristúpime ku koniopunkcii , najlepšie špeciálnou súpravou. Transport najrýchlejšie priamo tam, kde 

je možná neodkladná tracheálna intubácia (teda nie na ORL, ale na pediatrickou JIS alebo lôžkovú stanicu 

ARO).  

 

Zásady starostlivosti v nemocnici 

zaistenie vstupu do žily u sediaceho dieťaťa. V sede zahájená inhalačná anestézia (intubácia apnoickou 

technikou je postup non lege artis!). Tracheálna intubácia. Je potrebné starostlivo zvážiť potrebu  umelej 

pľúcnej ventilácie alebo CPAP. Antibiotiká: aminopenicilíny chránené proti b-laktamázám (co-aminoPNC) 

alebo cefalosporíny 3. generácie i.v. Tlmenie k tolerancii tracheálnej rúrky. Pokiaľ nie je umelá pľúcna 

ventilácia nevyhnutná, možno podať teplú zvlhčenú zmes plynov s najnižším FiO2, ktorá stačí k udržaniu 

normálneho PaO2, resp. SaO2. Hemokultúra – u viac než 90 % chorých je prítomný Haemophilus influenzae b. 
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Za 24 h s väčšinou darí extubovať pacienta Prognóza je vážna, ale pri včasnom rozpoznaní ochorenia 

a správnom postupu veľmi dobrá.  

 

Aspirácia cudzieho telesa do horných dýchacích ciest 

Anamnéza 

 väčšinou pri hre (hračky z malými oddeliteľnými dielmi) alebo pri jedle (oriešky, ovocie s tuhou dužinou) náhle 

vzniknuté príznaky výrazného dusenia, kašeľ, cyanóza.  

 

Klinický nález 

afebrilné dieťa s výrazným inspiračným stridorom. Pri dýchaní môžu byť počuť i rôzne iné zvuky (bublanie, 

pískanie). Prudké záchvaty neproduktívneho kašľa. Môže byť cyanóza.  

 

Liečba 

u detí do šesť rokov opakované údery medzi lopatky (viď kap. o resuscitácii). U detí starších to isté, event. 

Heimlichov manéver. Po týchto opatreniach vždy vyčistenie dutiny ústnej pod kontrolou zraku. Odsatie, pokiaľ 

ide o podozrenie na aspiráciu tekutého obsahu (kojenci). Pri kritickom dusení (cyanóza, lapanie po dychu) zvážiť 

koniopunkciu. Pokiaľ máme vhodné vybavenie, pokúsiť sa o priamu laryngoskopiu (možnosť uviaznutia 

cudzieho telesa medzi hlasovými väzmi). Transport pacienta RLP na pediatrickú JIS, ORL oddelenie 

s endoskopickou pohotovosťou alebo ARO.  

 

Zásady starostlivosti v nemocnici 

rtg snímok hrudníka a krku – cudzie teleso v pažeráku (Kiliánov výbežok) môže tiež spôsobiť dusenie. 

Endoskopia – priama laryngoskopia LTBskopia s pokusom nájsť a odstrániť cudzie teleso. Následne zvážiť 

intubáciu alebo tracheostómiu. Kortikosteroidy ako u SGL. Uvážiť antibiotiká pokiaľ áno – potom co-

aminoPNC). Rôzna úroveň neodkladnej starostlivosti podľa stupňa ohrozenia alebo zlyhania základných 

životných funkcií.  

 

Alergický opuch v laryngu a subglotickom priestore 

Anamnéza 

alergia v anamnéze. Bodnutie hmyzom do jazyka. Súčasťou anafylaktickej reakcie na parenterálne aplikovaný 

liek alebo inú látku (peľová vakcína).  

 

Klinický nález 

obštrukcia horných dýchacích ciest, nie je  väčšinou horúčka, nemusí byť stridor. Ťažkosti pri prehĺtaní 

(»knedlík v krku«, »drevený jazyk«). Iné prejavy alergie – opuchy, exantém, urtika, slabý pulz, nízky krvný tlak.  

 

Liečba 

zaistiť vstup do žily alebo do kostnej drene kanylou. Chorý má dýchať zmes plynov s FiO2 najmenej 0,4. Poloha 

v ľahu, naznak, dbať o priechodnosť dýchacích ciest (záklon hlavy, vytiahnutie a predsunutie dolnej čeľusti). Pri 

kritickej obštrukcii v dutine ústnej alebo v laryngu koniopunkcia.  
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Adrenalín 0,01 mg/kg pre dosi, nie viac než 1 mg pre dosi i.v. alebo s.c., pokiaľ nie je dostupná žila. Pri 

nelepšiacom sa stave je dávku možno vždy po 5 min opakovať. Pokiaľ je vstup do žily, potom na úvodný bolus 

naviazať infúziu adrenalínu rýchlosťou 0,1 až 1,0 µg/kg/min (alebo noradrenalín v rovnakej dávke). Rýchlosť 

riadime podľa krvného tlaku.  

Metylprednisolon 10 mg/kg/i.v. ne viac než 500 mg pre dosi. Alternatíva: dexametazon 1 mg/kg/pre dosi ne viac 

než 40 mg.  

Kalcium chloratum 10% (1 ml =100 mg = 1 mmol = 27 mg Ca2+) 0,2 ml/kg ne viac než 10 ml pre dosi, dávku 

je možno po 5 min opakovať.  

Bisulepin (Dithiaden) 1 mg i.v. alebo premetazín 1 mg/kg i.v. nie viac než 25 mg pre dosi. Infúzie FR 1/1, R 1/1 

rýchlosťou 20 ml/kg/h.  

 

Zásady starostlivosti v nemocnici 

 infúzie. Pri masívnom poštípaní včelami uvážiť aplikáciu plazmy od chovateľa včiel. Pri ťažkej hypotenzii 

infúzie katecholamínov. Opakované podávanie kortikosteroidov a kalcia. Uvážiť podanie antagonistov H1 a H2 

receptorov (cimetidín).  

 

Poznámka 

 rodičia detí, ktoré trpí známou alergiou, pri ktorej hrozí anafylaktická reakcia (hmyz), by mal mať pripravené 

injekcie adrenalínu a kortikosteroidov a vedieť s nimi zaobchádzať.  

 

Dusenie pri výdychu 

Rozlišujeme:  

* bronchiolitis acuta, 

* kritická astma, závažná akútna bronchitída. 

 

Bronchiolitis acuta 

Anamnéza 

typické ochorenie v prvom roku života. Dráždivý kašeľ, zrýchlené, namáhavé dýchanie, dieťa nemôže dobre piť  

z prsníka alebo fľašky. Teplota subfebrilná alebo stredne zvýšená, nádcha. Často počas epidémie akútnych 

vírusových infekcií dýchacích ciest, častý výskyt u detí, ktoré mali nízku pôrodnú hmotnosť a boli liečené po 

narodení umelou pľúcnou ventiláciou a kyslíkom a u detí zo zvláštnych detských zariadení a pod. 

 

Klinický nález 

tachypnoe cez 50/min, volumen pulmonum auctum, chudobný posluchový nález, poklepom emfyzém. Dychové 

úsilie – zaťahovanie mäkkých úsekov hrudníka, alárne dýchanie otvorenými ústami. Môže byť tachykardia cez 

160/min, môže byť cyanóza. 

 

Etiológia 

najčastejšie RS vírus (respiračne syncitiálny vírus). 

 



 118

Liečba 

uvoľnenie dýchacích ciest odsatím nosa a nosohltanu. Metylprednisolon 3 mg/kg pre dosi, nie viac než 80 mg 

pre dosi, aplikácia buď i.v., alebo i.m. Terbutalin 0,2 ml s.c., popr. inhalácia 2 vstreknutí terbutalinu alebo 

salbutamolu zo spaceru. 

Transport do nemocnice, zvlhčenie vdychovanej zmesi pri transporte, FiO2 najmenej 0,4. 

 

Zásady starostlivosti v nemocnici 

monitorovanie životných funkcií a sledovanie krvných plynov. Kortikosteroidy, b-mimetika v inhalácii, popr. 

parenterálne (infúzie?), i keď názor na efekt oboch liekových skupín nie je jednoznačný. Teplá zvlhčená zmes 

plynov s FiO2 najmenej 0,4. Fyzioterapia a odsávanie horných dýchacích ciest. Inhalačné kortikosteroidy? 

Antibiotiká? Umelá pľúcna ventilácia (podpora spontánneho dýchanie)? Pri ťažkom priebehu a doložené RS 

vírusovej infekcii (protilátky) ribavirin inhalačne. 

 

Kritická astma, ťažký stav pri akútnej bronchitíde 

Anamnéza 

liečený astmatik, u ktorého bežný liečebný postup neovplyvňuje adekvátne dusenie. Môže ísť i o prvý prejav 

„astmatického stavu“ u dieťaťa, ktoré podobné ťažkosti zatiaľ nemalo. 

 

Klinický nález 

výrazné dusenie pri výdychu. Spastické fenomény (pískoty, vrzgoty) často počuteľné i distančne. Predĺžený 

výdych. Emfyzém. Zaťahovanie mäkkých častí hrudníka, eupnoická poloha v sede alebo polosede. Ticho nad 

pľúcami pri usilovnom dýchaní svedčí pre kritickou obštrukciu.  

 

Liečba: salbutamol alebo fenoterol 2–4 vstreky (podľa závažnosti stavu a doposiaľ aplikovanej liečby) spreja 

do inhalátoru (spacer), cez masku túto dávku počas 5 min vydýchať, každých 20 min počas prvej hodiny je 

možno rovnakú dávku zopakovať. Pokiaľ dieťa odmieta inhalačnú liečbu, potom terbutalín 0,1–0,3 mg s.c. 

Metylprednisolon 10 mg/kg pre dosi nie viac než 125 mg pre dosi i.v., pokiaľ nie je žila dostupná potom i. m 

alebo per os.  

Aminofylín 6 mg/kg ne viac než 240 mg pre dosi pomaly počas 5 min i.v.  

Dýchanie pokiaľ je možné teplou, zvlhčenou zmesou plynov o FiO2 najmenej 0,4. Poloha, v ktorej sa chorému 

dýcha najlepšie (väčšinou v sede alebo v polosede s opretými predlaktiami). 

Pokiaľ sa počas tejto liečby stav nezlepší, je potrebné transport na JIS pomocou RLP.  

 

Dusenie pri vdychu i pri výdychu 

 

Akútna bronchopneumónia s výrazným dusením 

Anamnéza 

horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesti na hrudníku alebo v chrbte. 
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Klinický nález 

tachypnoe, zaťahovanie mäkkých častí hrudníku, prízvučné chropky, trubicové dýchanie alebo oslabené dýchací 

fenomény. Skrátený poklop. 

 

Liečba 

pri výrazné výdychové komponente dusenia liečba ako pri kritickej astme. Teplá, zvlhčená zmes plynov s FiO2 

najmenej 0,4.  

 

Počas hospitalizácie sú indikované infúzie – často býva ľahká až stredná dehydratácia. Teplá, zvlhčená zmes 

plynov so zvýšenou FiO2, fyzioterapia, mukolytiká, odsávanie. Umelá pľúcna ventilácia pri respiračnej 

insuficiencii. Antibiotiká podľa kultivácie. 

 

Dehydratácia a rehydratačná liečba 

Liečba 

Menej závažná dehydratácia (nie je metabolická acidóza): fyziologická potreba tekutín + k úhrade 

predpokladaných strát tekutín, ktoré odhadujeme pri menej závažnej dehydratácii u detí mladších než 1 rok 50, 

u detí starších než 1 rok 30 ml/kg/24 h – zahájiť rehydratáciu perorálne roztokom ESPGAN . 

 

Fyziologickú potrebu tekutín na 24 h určíme: 

* fyziologická potreba – 120 ml/kg/24 h do 1 roku,  

* deti staršie než 1 rok 120 – (n · 10), kde n = vek v rokoch, 

* deti staršie než 8 let 30–40 ml/kg za 24 h. 

Podozrenie na úbytok telesných tekutín presahujúci 10 % hmotnosti počas 48 h (závažná dehydratácia 

s laktátovou metabolickou acidózou): zaistiť žilu a zahájiť prívod tekutín (viď kap.  šok). 

 

Pri rehydratácii sledovať nasledujúce parametre: 

* hodinová diuréza, špecifická hmotnosť moča, 

* TK, pulzová frekvencia, frekvencia a charakter dýchania, 

* pokračujúce straty tekutín (hnačky, zvracanie), bilancie tekutín, 

* pulz na artériách nohy, teplota periférie, 

* acidobázická rovnováha a krvné plyny, laktát, urea, Na, K, Cl v séru, 

* osmolalita séra, celotelová bioelektrická impedancia, centrálny žilný tlak. 

 

Kŕče a bezvedomie 

Anamnéza a klinický nález 

Pokiaľ je to možné musíme pri anamnéze zistiť predovšetkým: 

* anamnézu – perinatálne riziká, psychomotorický vývoj, reakcie na očkovanie (horúčky), prekonané úrazy 

(hlavne úrazy CNS), infekcie sprevádzané vysokou horúčkou, bezvedomie a kŕče v anamnéze rodinné a osobnej, 
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* terajšie ochorenie – kedy kŕče začali a čo im predchádzalo (zvracanie, horúčka, hnačka), ako dlho kŕče 

a bezvedomie trvali, či sa opakovali, ako kŕče vyzerali: lokalizované alebo generalizované, bola pri nich porucha 

základných životných funkcií?, nejde o intoxikáciu?, nebol úraz?, hystéria s hyperventiláciou a tetaniou? 

 

Pri vyšetrení: poloha dieťaťa, aký je stav vedomia, známky úrazu (cave – týrané dieťa!), aké sú základné 

životné funkcie, aká je telesná teplota, základné fyzikálne vyšetrenie, včítane krvného tlaku. Ak sú v okolí 

zvratky alebo zbytky liekov, chemikálií, prázdne nádobky od priemyslových výrobkov alebo liekov či zbytky 

plodín (bobule, huby) alebo jedla z húb, je treba toto všetko zaistiť pre toxikologické vyšetrenie.  

U dieťaťa v bezvedomí sa zameriame na stav a reakciu zreníc, zaistíme aká je odpoveď pri vyvolávaní 

kmeňových reflexov (korneálny, nasopalpebrálny), zistíme svalové napätie, určíme či je alebo nie je vyjadrený 

meningeálny syndróm, vyšetríme, či nie sú prítomné parézy (monoparéza, hemiparéza, parézy hlavových 

nervov). 

 

Liečba 

Pri zlyhávaní základných životných funkcií neodkladná resuscitácia. U chorých, ktorí sú v bezvedomí 

hodnotenom podľa Beneša 3 a menej bodmi, musí prevoz do nemocnice zaisťovať RLP. 

Je potrebné zaistiť pred príjazdom RLP vstup do žily kanylou. Pri podozrení na hypoglykemické kŕče (diabetik) 

dávame 0,2–0,5 g glukózy/kg i.v. 

Pri podozrení na tetanické kŕče dávame deťom od 0 do 6 rokov 5 ml 10% kalcium chloratum i.v., starším 

deťom dvojnásobnú dávku toho istého lieku do žily + rovnaké dávky (podľa veku) 10% magnézium sulfátu. 

Pri kŕčoch nejasného pôvodu podávame diazepam v dávke 5 mg i.v. alebo rektálne deťom od 0 do 6 rokov, 

starším deťom 10 mg i.v. alebo rektálne. Dávku neopakujeme skôr než za 1 h. 

Pri transporte by hlava mala byť vyššie než trup, pevne fixovaná proti pohybom a pri podozrení na poranenie 

krčnej chrbtice udržujeme dýchacie cesty voľné nie však záklonom hlavy, ale predsunutím alebo vytiahnutím 

čeľusti. 

Prevenciou aspirácie je mierne otočenie hlavy stranou a možnosť odsávať dýchacie cesty i počas transportu. 

Podozrenie na intoxikáciu – postup viď kap. Intoxikácie.  

 

Poznámka 

 každý chorý, ktorý bol byť len krátku dobu v bezvedomí alebo mal kŕče, patrí do nemocničnej starostlivosti! Má 

ho tam prevážať vždy lekár RLP.  

 

Zásady liečby v nemocnici 

* Zaistenie základných životných funkcií, dbať hlavne o priechodnosť dýchacích ciest, neváhať s intubáciou 

a umelou pľúcnou ventiláciou. 

 Cave: lumbálna punkcia k vylúčeniu neuroinfekcie? 

* Tlmenia kŕčov – diazepam do dávky 1 mg/kg/24 h – nie viac než 30 mg/24 h, fenytoin – 10–20 mg/kg i.v. 

pro dosi ako úvodná dávka naraz alebo v 2–3 rovnakých častiach počas 2 h (pri infúzii nie viac než 1–3 

mg/kg/min),  udržiavacia dávka 6–10 mg/kg/24 h k docieleniu terapeutickej hladiny 40–80 µmol/l séra. 
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* Pentobarbital v dávke 5 mg/kg pre dosi, fenobarbital 10–20 mg/kg – oboje i.v. – pokračovať infúziou 

k docieleniu terapeutických hladín 88–132, resp. 6–170 µmol/l séra. Pozor! Intravenózna aplikácia barbiturátov 

môže viesť k arteriálnej hypotenzii a depresii dýchania a je vhodné  monitorovanie krvného tlaku a umelá pľúcna 

ventilácia. 

Pozor – neuroinfekcie! 

 

Horúčka 

Deti do 3 rokov, ktoré majú horúčku nad 39 °C a leukocyty cez 15 • 109/l bez jasnej príčiny infekcie, sú 

polozrivé z bakteriémie a malo by sa uvažovať o liečbe antibiotikami (cefalosporíny 3. generácie). Vyšetrenie 

takého dieťaťa má pozostávať z KO + diferenciálny rozpočet leukocytov + doštičky, FW, C reaktívny proteín, 

moč + močový sediment, bakteriúria, hemokultúra, rtg pľúc, kultivácie z nosa a z krku. 

Horúčka nad 39 °C rektálne vedie ku stratám tekutín. Preto je dôležitá náležitá hydratácia dieťaťa. Inak nemôže 

využiť prirodzené mechanizmy, ktorými sa organizmus bráni proti horúčke (potenie). Každý stupeň Celzia 

naviac nad 37 stupňov zvyšuje fyziologickú potrebu tekutín o 12 %. 

Pri horúčke si všímame, či je súlad medzi teplotou rektálnou a kožnou. Rozdiel nemá byť väčší než 2 °C 

v prospech teploty rektálnej. V takom prípade ide zrejme o horúčku vyvolanou akútnou vírusovou infekciou. Pri 

veľkom rozdiele medzi teplotou rektálnou a kožnou (studená, mramorovaná pokožka na periférii, spomalený 

návrat prekrvenia pri anemizácii pokožky tlakom) musíme myslieť na bakteriálnu, najskôr gramnegatívnu 

infekciu.  

 

Liečba 

Adekvátna hydratácia: fyziologická denná potreba + 12 % na každý stupeň Celzia nad normálnu telesnú 

teplotu. 

Antipyretiká:  antipyretikom voľby je paracetamol. Celková denná dávka je 50 až 60 mg/kg. U horúčky vyššej 

než 40 °C rektálne možno zahájiť liečbu paracetamolom intravenózne v dávke 20 mg/kg pro dosi a pokračovať 

potom bežným spôsobom 13 mg/kg a každých 6 hodín. K rýchlejšiemu poklesu horúčky vedie orálne alebo 

rektálne podaných 30 mg/kg pre dosi nasledované 30 mg/kg/pro die rozdelenými do 4 dávok. 

Ibuprofen 20–30 mg/kg pro die, u detí do 30 kg nie viac než 500 mg pro die, vo 3–4 dávkach. 

Acetylsalicylová kyselina je u detí do 15 rokov nevhodná (nebezpečie Reyeovho syndrómu).  

Chladenie: deti bez porúch prekrvenia periférie, s adekvátnym pomerom medzi teplotou rektálnou a kožnou, 

chladíme studeným zábalom. 

Studený zábal: celé telo, včítane končatín, ale mimo hlavu, zabalíme do vlhkého zábalu, ktorý má teplotu 

15-18 °C. Dieťa neprikrývame igelitom ani prikrývkami. Zábal ponecháme, pokiaľ sa nezačne vlhká tkanina, do 

ktorej je dieťa zabalené, zahrievať. Teplo z tela bolo odovzdanévedením do zábalu. Väčšinou je to po 

15 minútach. Po rozbalení necháme dieťa 30 sekúnd vyzlečené. Teplo je z tela odovzdávané sálaním. Potom 

dieťa osušíme a oblečieme. Ak neklesá telesná teplota, je zábal možné opakovať 2krát za hodinu. Deti so 

známkami centralizácie obehu, s chladnou perifériou, chladíme pomocou sáčkov s ľadom priložených nad veľké 

tepny v trieslach a nadkľúčkových jamkách. V súčasnej dobe sú na trhu sáčky so želatínou, ktoré chladia alebo 

hrejú niekoľko desiatok minút podľa toho, do akého teplotného stavu je želatína pred aplikáciou uvedená (hot-

cold pack).  
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Febrilné kŕče 

Ide o bezvedomie a kŕče sprevádzané horúčkou. Často bezvedomie a kŕče vzostupu telesnej teploty tesne 

predchádzajú. 

 

Liečba 

Pri znižovaní teploty a tlmenií kŕčov sa riadime podľa postupov uvedených vyššie. 
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13. LIE ČBA BOLESTI V PREDNEMOCNI ČNEJ ETAPE 

Všeobecne akceptovanou definíciou bolesti je definícia IASP-International Association for the Study of pain 

(Svetová organizácia pre štúdium bolesti): 

„Bolesť je nepríjemný zmyslový a emocionálny zážitok spojený s aktuálnym, alebo potenciálnym poškodením, 

alebo sa ako taký popisuje. Bolesť je vždy subjektívna“. 

 

Najvhodnejšia definícia pre klinika teda znie : 

Bolesť je to, čo pacient cíti. Je taká, ako ju pacient popisuje a nie je tým, čo si o tom myslí okolie. Keďže 

v prednemocničnej etape sa spravidla stretávame najčastejšie s akútnou bolesťou, budeme sa zaoberať hlavne 

týmto problémom. 

 

Akútna bolesť 

Akútna bolesť je obvykle spojená s definovaným poškodením alebo ochorením. Spravidla je definovaná príčina, 

má predvídateľné a limitované trvanie. Je spojená s anxietou ako i klinickými príznakmi z aktivácie sympatiku: 

tachykardia, tachypnoe, hypertenzia, potenie, začervenanie. 

Najčastejšie tieto príznaky vidíme v plnom rozsahu u pacientov s traumou, kde sa bolesť obyčajne podieľa i na 

rozvoji úrazového šoku u mnohopočetných poraneniach. Bolesť okrem toho negativne ovplyvňuje i pľúcne 

funkcie (znižuje FRC, mení nepriaznivo pomer V/Q). 

V prípade, že akútna bolesť je indikátorom progresie ochorenia (alebo je tak pacientom hodnotená), môže 

byť spojená s depresiou a mať spoločné črty skôr s chronickou bolesťou. 

 

Liečba 

Prioritou liečby v prednemocničnej fáze je okrem bolesti i stabilizácia vitálnych funkcií a imobilizácia zlomenín. 

Okrem analgetickej liečby nesmieme zabúdať i na sedáciu pacienta, ktorá môže výrazne prispievať k úspešnosti 

analgetickej terapie vzhľadom spravidla na stresujúcu situáciu, v ktorej sa pacient v prednemocničnej etape 

nachádza. 

 

Farmaká využívané v analgézii a sedácii – ich pozitíva a negatíva 

Mnohé súčasné látky s analgetickým, sedatívnym a anestetickým účinkom sú nevhodné pre použitie mimo 

nemocnice. Tie, ktoré sa v podmienkach prednemocničnej etapy používajú, je tiež treba podávať opatrne 

a starostlivo titrovať. Keďže ideálne analgetikum neexistuje (krátky polčas, minimálne vedľajšie účinky 

a možnosť okamžitej antagonizácie), je potrebné si uvedomiť, že takmer  všetky analgetické, anestetické látky 

a sedatíva sú kardiovaskulárne a respiračné depresíva. 

 

Prehľad najpoužívanejších látok 

Nesteroidové antiflogistiká (NSA) 

NSA predstavujú jedny zo základných prostriedkov liečby akútnej alebo chronickej bolesti, keďže majú 

predominantnú protizápalovú zložku. Zároveň klasické NSA sú príčinou mnohých závažných komplikácií - 

črevných, renálnych a hematologických. 
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Farmakológia 

NSA používané na liečbu akútnej (i pooperačnej) bolesti inhibujú na rôznom stupni dve izoformy 

cyklooxygenázy (COX1 i COX2). Je vo všeobecnosti známe, že analgetický protizápalový efekt NSA je 

v zásade výsledkom ich periférneho účinku na COX 2 inhibujúc syntézu hyperalgezujúcich prostaglandínov. Ich 

účinok na COX 1 má za následok ich nežiadúce účinky: poškodenie žalúdočnej sliznice, zníženie glomerulárnej 

filtrácie a riziko renálnej insuficiencie, predĺženie času krvácania a riziko vzniku hemoragie. 

Je dôležité pripomenúť, že krivka dávka-effekt na NSA predstavuje rýchle plateau a to dokazuje, že analgetický 

efekt (nie protizápalový) sa objavuje už pri nízkych dávkach. Zvyšovanie dávok nezlepší analgetický 

účinok, ale zvýrazní incidenciu a závažnosť vedľajších účinkov. 

 

Opioidy 

Mechanizmus účinku : opioidové receptory 

Hlavný účinok opiátov - analgézia, ale i ich vedľajšie účinky sú dôsledkom interakcie opioidov s opioidovými 

receptormi v mozgu a mieche, ktoré bežne interagujú hlavne s endogénnymi opioidmi, ku ktorým patria hlavne 

endorfíny a enkefalíny. Tieto majú početné opioidové receptory, najznámejšie sú označené písmenami gréckej 

abecedy - mi, kappa, delta, sigma, epsylon. Za analgetický efekt sa považuje interakcia s podtypom mí 1 (mí 2 

vyvoláva útlm dýchania). 

 

„Slabé a silné“ opioidy 

Menej potentné opioidy sú doporučené v II. stupni analgetického rebríčka WHO, ale vhodné je ich označovať 

ako „opioidy pre ľahkú a miernu bolesť“. Prototypom tejto skupiny je kodeín, alternatívami sú tramadol 

a dihydrokodeín. Morfín sa zaraďuje už do skupiny potentných opioidov, jeho alternatívami v tejto skupine sú 

spravidla metadon, hydromorfín, fentanyl (hlavne TTS systém). 

 

Cave: 

Bolesť je druhým najčastejším príznakom u pacientov v prednemocničnej starostlivosti. Manažment liečby 

bolesti by mal patriť ku základným vedomostiam praktika. Na trhu je veľké množstvo farmák – 

jednozložkových, ale i kombinovaných, perorálnych, parenterálnych, ale i transdermálnych. 

Keďže nemáme ideálny liek, ktorý by spĺňal všetky potreby pacientov, sme spravidla odkázaní na ich 

kombinácie. Kombináciou analgetík rovnakých skupín nezvýšime analgetický účinok, zvýšime len ich 

vedľajšie účinky. 

Anxiolytickú a protistresovú zložku terapie nám takmer ideálne pokrývajú benzodiazepíny. 

Ak sme sa rozhodli pre opioid, zlatým štandardom zostáva morfín. Treba využívať neopioidné analgetiká, 

avšak mať na zreteli, že nie sú bez rizík. 

Ak s liekom nemáme skúsenosti a sme mimo nemocnice, nepodávajme ho. 
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14. AKÚTNE STAVY V PSYCHIATRII 
 

Akútne stavy v psychiatri možno definovať ako situácie s bezprostredným alebo potencionálnym ohrozením 

života jedinca a jeho okolia z dôvodu prítomnosti duševnej poruchy. Urgentná intervencia spočíva v rýchlom 

zhodnotení stavu jedinca, stabilizácii vitálnych funkcií a psychického stavu jedinca využitím diagnostických 

a terapeutických algoritmov. Rozlíšenie akútnej psychickej poruchy, vyžadujúcej emergentnú psychiatrickú 

starostlivosť, od spoločensky maladaptívneho správania môže byť v podmienkach prvého kontaktu značne 

komplikované. Špecifikom akútnej psychiatrie je častá nespolupráca pacientov, nakoľko svoj stav nepovažujú za 

chorobný (tzv. anozognózia) a terapeutickej intervencii sa aktívne bránia.  

 

Syndromologicky môžme akútne stavy v psychiatrii arbitrárne rozdeliť do nasledovných skupín: 

���� stavy psychomotorického nepokoja, 

���� stavy s poruchou vedomia, 

���� suicidálne krízy, 

���� reaktívne stavy, 

���� akútne komplikácie psychofarmakoterapie. 

 

 K akútnym stavom v psychiatrii prirodzene patria aj intoxikácie psychoaktívnymi látkami (a súvisiace  

abstinenčné syndrómy), ktoré sú preberané na iných miestach tejto publikácie. Z problematiky drogových 

závislostí sa budeme zaoberať v tejto kapitole abstinenčným syndróm s delíriom pri chronickom etylizme v časti 

venovanej stavom s poruchami vedomia. 

 

Stavy psychomotorického nepokoja 

Poruchy psychomotoriky sú nešpecifickým príznakom duševných porúch v nezávislosti od ich etiológie - 

somatogénnej, endogénnej alebo reaktívnej. Základným činiteľom je intenzita intrapychického napätia. 

Psychomotorický nepokoj sa vyvíja v dlhšom časovom intervale, niekoľkých hodín až dní, s prodrómami 

v podobe nárastu iritability, poruchami afektivity (dysfória, mrzutosť), hostility a zrýchlovaním 

psychomotorického tempa. Intenzita nepokoja teda pozvoľne narastá a včasná terapeutická intervencia má 

preventívny efekt na jeho extrémne prejavy. 

Podľa intenzity intrapsychického napätia rozlišujeme: 

- vnútorný nepokoj - subjektívny pocit zvýšeného vnútorného napätia, pričom jeho motorický korelát dokáže 

jedinec ešte ovládať - vnútorný nepokoj býva ovplyvniteľný psychologickými prostriedkami; 

- psychomotorický nepokoj - gradácia vnútorného nepokoja, ktorého motorické prejavy jedinec prestáva 

ovládať, stáva sa nepodrobivým, výzvy rešpektuje rámcovo; 

- psychomotorické vzrušenie - jedinec odporuje výzvam, spolupráca je výrazne narušená; 

- agitovanosť - neusmerniteľný psychomotorický nepokoj s dezorganizovanou hyperaktivitou, s aktívnym 

negativizmom a väčšinou sprievodným agresívnym správaním - medikamentózna i fyzická pacifikácia býva 

metódou voľby. 
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Agresia sa dá definovať ako namierenie nepokoja voči okoliu. Má krátkodobý charakter a slúži na jednorazové 

vybitie a uvoľnenie energie - na rozdiel od agresivity, ktorá popisuje osobnostnú charakteristiku. Podľa prejavov 

agresia/agresivita môže byť:  

- vôľou potlačená - vyjadrená mimickými a pantomimickými prejavmi, napr. zvýšeným svalovým tonusom, 

zatínaním čelustí a rúk v päsť, napätým držaním trupu; 

- verbálna - slovné vyhrážanie sa, s vulgárnymi prejavmi, prípadne v zastretej forme - výhražné gestá, 

ironizovanie, sarkazmus, ponižovanie okolia; 

- voči veciam - deštrukcia neživých predmetov v domácom prostredí alebo na verejných priestranstvách; 

- namierená voči zvieratám alebo ľuďom - týranie zvierat až po homicídium, sexuálne agresívne správanie. 

 

Krátke trvanie nepokoja, jeho rôzna intenzita a náhly vznik špecifikuje abnormné reakcie, ktoré sú nezriedka 

sprevádzané aj poruchami vedomia: 

- impulzívna reakcia zahŕňa bezúčelné konanie, s absenciou vedomej motivácie, pričom finálny akt je 

nepochopiteľný, neočakávaný a neovplyvniteľný; 

- raptus sa definuje ako náhla krátkodobá forma nepokoja, sprevádzaná výrazným motorickým sprievodom, 

často spojená s agresiou - raptus začína ako impulz, v priebehu realizácie aktu získava určité zameranie v podobe 

ohrození seba alebo okolia; 

- pri skratkovej reakcii  absentuje výber prostriedku na dosiahnutie cieľa a volí sa prvá, dostupná varianta  - 

skratkové reakcie bývajú častou príčina suicidálnych aktivít a protispoločenského správania; 

- v prípade demonštratívnej reakcie má konanie symbolický charakter - motorický akt je dešifrovaným prianím 

(prianie získať určité výhody - napr. samovražednými vyhrážaním sa partner pokúša zvrátiť rozchod 

s partnerkou).  

 

Psychomotorický nepokoj s agresiou sa môže vyskytovať prakticky u všetkých nozologických jednotiek - na 

organickom, exotoxickom (intoxikácie psychoaktívnymi látkami), reaktívnom (akútne stresové reakcie) 

a endogénnom podklade - u schizofrénnych porúch, afektívnych porúch (ako aj manických, tak aj depresívnych) 

a úzkostných porúch, pri poruchách osobnosti, mentálnych retardáciách, poruchách osobnosti, sexuálnych 

deviáciách. Z duševných porúch sa psychomotorický nepokoj spája najčastejšie s psychotickými poruchami (F23  

- akútna  a prechodná psychotická porucha, F20 - okruh schizofrénych porúch, F25 - schizoafektívne poruchy).  

 

Psychóza označuje stav narušeného kontaktu s realitou, s prítomnými poruchami myslenia (poruchy tempa - 

zrýchlené myslenie, tachypsychizmus, poruchy formálnej a obsahovej stránky - inkoherencia (roztieštenosť 

myslenia, bludné obsahy) a poruchami vnímania (halucinácie rôznych modalít), s dopadom na správanie jedinca.  

 

Pri katatónnom syndróme hovoríme o kvalitatívnej poruche psychomotoriky. Rozlišujeme jeho neproduktívnu 

formu, katatónnu akinézu, prejavujúcu sa katalepsiou (svalovou stuhnutosťou, nehybnosťou), mutizmom, 

zotrvávaním v navodených polohách (flexibilitas cerea - vosková ohybnosť), pasívnym negativizmom 

(nereagovanie na pokyny). Vystupňovanú formu akinézy predstavuje katatónny stupor. Produktívna forma, 

katatónna hyperkinéza, sa prejavuje zvýšenou pohyblivosťou (pohybovými automatizmami, echopraxiami - 

opakovanie rôznych pohybov), nepokojom až agitovanosťou. Zriedkavé sú tzv. excitované formy (letálna 
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Stauderova katatónia - extrémny psychomotorický nepokoj, hyperkinézy, hypertermia s metabolickým 

rozvratom), ktoré bývajú asociované s rizikom náhleho úmrtia.  Katatónny syndróm sa vyskytuje pri 

schizofrénii. Rozlišujeme aj pseudokatatónny syndróm, ktorý má podobné príznaky, avšak jeho genéza spočíva 

v organických a funkčných poruchách (demencie, konverzné poruchy, psychotraumy). 

 

Zásady kontaktu s pacientami v stavoch psychomotorického nepokoja 

V kontakte s nepokojným jedincom dbáme na bezpečnosť vlastnú i ostatných zainteresovaných osôb pri 

akútnej intervencii. Najvhodnejšie je pacienta vyšetrovať v prítomnosti iných zdravotníckych pracovníkov, 

príbuzných pacienta, eventuálne príslušníkov policajného zboru (pri riziku agresívneho správania). Pri 

samotnom vyšetrení sa k pacientovi snažíme smerovať tvárou, približujeme  pomaly sa do bezpečnej 

vzdialenosti (cca 2 m). V miestnostiach volíme pobyt blízko únikových ciest, zaisťujeme predmety potenciálne 

použiteľné ako zbraň. 

Od prítomných príbuzných, resp. zainteresovaných osôb získavame všeobecné anamnestické údaje. Pre časovú 

limitáciu sa zameriavame na otázky podobného správania minulosti, už stanovenej diagnózy duševnej poruchy 

a prípadne medikácie, ktorú pacient užíva, zisťujeme možný abúzus a aktuálnu intoxikáciu psychoaktívnymi 

látkami, časový začiatok symptómov a udalostí, ktoré im predchádzali. Pýtame sa na alergickú anamnézu 

a výskyt epileptických paroxyzmov u pacienta. 

Ak to stav pacienta dovoľuje a verbálny kontakt je nadviazateľný, doplňame heteroanamnézu kľúčovými 

informáciami priamo od pacienta. V slovnom kontakte sa pokúšame zaujať neutrálny, nedirektívny, 

nonkonfrontačný postoj - vo všeobecnosti sa neodporúča reagovať na bludnú slovnú produkciu pacienta, 

koprolalické prejavy, a kritika taktiež nie je vhodná.  Umožňujeme ventiláciu emočnej tenzie (plač, krik, 

verbálna agresia). Zrozumiteľne vysvetľujeme našu prítomnosť na mieste. Výsledky vyšetrenia, resp. zistení, 

s nutnosťou prevozu na psychiatrické vyšetrenie sa doporučuje pacientovi referovať pri personálnej prevahe, 

ktorá by zabezpečila fyzickú pacifikáciu pri možných poruchách správania. 

Primárne sa zameriavame na somatický stav pacienta, vždy sa snažime najskôr exkludovať somatogénnu, 

resp. organickú etiológiu danej psychiatrickej prezentácie. 

Psychologický prístup, ovplyvnenie pacienta slovným kontaktom, s možnosťou korektívnej skúsenosti, 

odreagovania a racionálnym výkladom situácie, je možný pri ľahších stavoch - pri zvýšenej intrapsychickej 

tenzii, iritabilite, bez agresívnych prejavov a psychomotorického nepokoja. V týchto prípadoch zisťujeme 

sociálne zázemie a edukujeme blízke osoby o ďalších možnostiach postupu. 

Pri pretrvávaní symptómov indikujeme psychofarmakoterapiu, prípadne použitie fyzických obmedzovacích 

prostriedkov, zaisťujeme prevoz pacienta do špecializovaného zariadenia za účelom psychiatrického vyšetrenia. 

Pri nepokoji a podozrení na riziko ohrozenia pacienta  alebo jeho okolia je žiadúca asistencia policajných 

zložiek. 

Vzhľadom na častú nespoluprácu a absenciu náhľadu pacientov na svoj zdravotný stav je v akútnych prípadoch 

nevyhnutné myslieť na možnosť hospitalizácie pacienta aj proti jeho vôli. Do ústavnej starostlivosti možno 

prevziať pacienta bez jeho súhlasu podľa § 6 ods. 9 Zákona o zdravotnej starostlivosti / Zákon č.576/2004 Z.Z./ - 

v prípadoch, ak pacient v dôsledku duševnej choroby alebo s príznakmi duševnej choroby ohrozuje seba 

alebo svoje okolie, alebo ak hrozí vážne zhoršenie zdravotného stavu. Uvedené môžme aplikovať na 

pacientov v psychóze, resp. pacientov s prejavmi porúch myslenia v zmysle budov, s poruchami vnímania - 
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halucináciami, dezorientáciou, s rizikom suicidálneho konania, manických, mentálne retardovaných, 

s organickým poškodením mozgu. Na doplnenie nutné uviesť povinnosť hlásenia prevzatia pacienta do ústavnej 

starostlivosti bez jeho súhlasu príslušnému súdu, pričom súd v lehote 5 dní rozhodne o zákonnosti dôvodov 

prevzatia pacienta. 

 

Psychofarmakologická pacifikácia 

Opätovne pripomíname nevyhnutnosť vylúčenia somatickej etiológie stavu nepokoja pre limitáciu výberu 

psychofarmaka pri možných kardiovaskulárnych, neurologických, endokrinných, metabolických, traumatických 

alebo toxických príčinach. Pred aplikáciou účinnej látky zaistíme vitálne funkcie pacienta. V určitých 

prípadoch je vhodné použitie výlučne fyzických obmedzovacích prostredkov, napr. pri jedincoch v pokročilej 

ebriete s rizikom depresie respiračného centra po administrácií farmák. Pri ľahších stavoch (adaptačné poruchy, 

akútne stresové poruchy, panické ataky) možno použiť bežné sedatívne preparáty v perorálnej forme 

(benzodiazepíny - oxazepam 10 mg, diazepam 10 mg, alprazolam 0,25-1 mg).  

 

V rámci závažnejších akútnych stavov (napr. akútne a prechodné psychotické poruchy, poruchy z okruhu 

schizofrénie, bipolárna porucha, masívne poruchy správania aj v iných indikáciách) sa uplatňujú antipsychotiká, 

dominantne podávané parenterálnou cestou. U mnohých preparátov je možné intravenózne podanie s ľahkým 

titrovaním dávky, avšak praktickejšie a ľahšie realizovateľné je podanie intramuskulárnou cestou s vyšším 

rizikom postmedikamentózneho útlmu, hypoventilácie, keďže dávka sa podáva odhadom. S dlhoročnou praxou 

sa  používajú incizívne antipsychotiká s vyššou incidenciou nežiadúcich účinkov (hlavne extrapyramídových 

symptómov), avšak pomerne rýchlym pacifikačným efektom - haloperidol 5 mg i.m. s nástupom účinku 

v intervale 30-60 min, levopromazín 25 mg i.m. alebo chlórpromazín, zuklopentixol 50-100 mg i.m. s dlhším 

nástupom účinku, pretrvávajúcim však po dobu 2-3 dní. V súčasnosti sú dostupné aj intramuskulárne formy 

atypických antipsychotík, s menším výskytom nežiadúcich účinkov, lepšou toleranciou u osôb neliečených 

antipsychotickou terapiou - olanzapín v dávke 10 mg i.m, ziprasidón 40 mg, aripiprazol. Výhodou je možnosť 

plynulého pokračovania v antipsychotickej terapii daným preparátom v jeho perorálnej forme po relatívnej 

stabilizácii stavu.  

 

Pri somatickej etiológií nepokoja, organických psychosyndrómoch a demenciách sa osvedčil tiaprid,  taktiež 

atypické antipsychotikum  s nízkym výskytom nežiadúcich účinkov - 100 mg i.m. do celkovej dennej dávky 400 

mg. Benzodiazepíny v parenterálnej forme majú miesto dominatne pri psychogénnom nepokoji (diazepam 

10-20 mg i.m.), avšak sú kontraindikované pri požití alkoholu a iných látok s tlmivým účinkom na centrálnu 

nervovú sústavu. Na záver spomeňme „univerzálnu” razantnú, v praxi osvedčenú, kombináciu pri poruchách 

správania a nepokoji haloperidol 5 mg i.m. v kombinácii s diazepamom 10 mg i.m. s pomerne rýchlym efektom 

a relatívne malým rizikom komplikácií. 

 

Stavy s poruchou vedomia 

V psychiatrii sa stretávame predovšetkým s kvalitatívnymi poruchami vedomia (prítomnosť určitej forma 

kvantitatívnej poruchy nie je vylúčená), ktoré sa prejavujú neschopnosť integrácie psychických funkcií. Pacient 

býva dezorientovaný časom, priestorom a situáciou, výnimočne aj osobou. Kvalitatívne poruchy bývajú 
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dominantným príznakom akútnych organicky podmienených porúch. V akútnej psychiatrii sa vyskytujú 

v rámci delirantného a organického amnestického syndrómu a mrákotných stavov (obnubiláciách - náhlych 

poruchách vedomia s totálnou amnéziou na prebehnuté udalosti). 

 

Pri delirantných stavoch dochádza k narušeniu obsahu vedomia, duševná činnosť  je chaotická. Pozorujeme 

nepokoj rôznej intenzity, halucinácie a ilúzie až scénického charakteru, zvýšenú sugestibilitu, poruchy 

spánkového rytmu s častými nočnými poruchami správania. Na priebeh delíria vzniká čiastočná amnézia pre 

osciláciu lucidity (jasnosti) vedomia. Delírium najčastešie vzniká po 60. roku života.  

Delirantné stavy môžu vznikať z toxických príčin (alkohol, lieky, drogy), tzv. intoxikačné delíria, ďalej pri 

somatických príčinách: 

- intrakraniálnych  - kraniotraumy, tumory, neuroinfekcie, demencia, vaskulárne mozgové príhody, 

pozáchvatovo pri epilepsii 

- extrakraniálnych - infekcie (napr. septické stavy), kardiovaskulárne poruchy (infark myokardu, srdcové 

zlyhanie, poruchy rytmu), metabolické a endokrinné choroby, diseminované metastázy, anémie, pooperačné 

stavy, atď. 

 

U pacientov s kvalitatívnou poruchou vedomia je plne indikované akútne interné vyšetrenie a riešenie 

stavu v nemocničných podmienkach. Pri nepokoji a poruchách správania častokrát pristupujeme 

k obmedzovacím fyzickým prostriedkom. Z psychofarmák sa u delirantných stavoch používajú atypické 

antipsychotiká risperidón alebo tiaprid, pri vážnejších poruchách správania haloperidol -  výhodná je jeho 

kvapková forma (1 mg - 10 kvapiek). 

 

Organický amnestický syndróm je charakterizovaný dezorientáciou a poruchou vštiepivosti pamäti. Porucha 

zasahuje krátkodobú pamäť v podobe anterográdnej amnézie v súvislosti so zhoršenou schopnosť naučiť sa 

novým veciam, pričom porušenie dlhodobej pamäti s prejavmi retrográdnej amnézie môže byť ostrovčekovité. 

Výpadky pamäťových stôp môže postihnutý nahrádzať konfabuláciami. Pri akútnom amnestickom syndróme 

pátrame po infekčných príčinách, metabolickom a elektrolytovom rozvrate, komplikáciách diabetes mellitus, 

endokrinologických ochoreniach, intrakraniálnej hypertenzii a ložiskovej (ischemických alebo hemoragických) 

neurologickej symptomatike. 

 

 

Delirium tremens 

Delirium tremens, lat. voľne preložené „šialenstvo s trasom“, predstavuje závažný abstinenčný syndróm pri 

závislosti od etylalkoholu. Môže sa vyvinúť v priebehu niekoľkých hodín pri náhlom prerušení konzumácie 

alkoholu (napr. náhle rozhodnutie abstinovať, vynútená hospitalizácia). Klinicky zodpovedá vystupňovanej 

forme vegetatívnych abstinenčných príznakov (nauzea, profúzne potenie, celotelový tremor, tachykardia, 

akcelerácia hypertenzie) s kvalitatívnou poruchou vedomia, poruchami vnímania (scénické halucinácie, 

mikrozoopsie - halucinácie drobných zvierat, v literatúre často popisované halucinácie bielych myší).  V tretine 

prípadov „úvod“ do delíria predstavuje epileptický záchvat typu grand mal. Delirium tremens je život ohrozujúci 

stav z hľadiska rizika rozvoja metabolického rozvratu. 



 130

V rámci zvládnutia abstinenčných príznakov je nevyhnutné zabezpečenie pravidelného monitoringu vitálnych 

funkcií, aktívna hydratácia, substitúcia minerálov (kália), podávanie hepatoprotektív, nootropík (piracetam) 

a vitamínov skupiny B, v prípade potreby antipyretiká a antihypertenzíva. Základom liečby je podávanie 

benzodiazepínov pre ich skríženú toleranciu s alkoholom. Používa sa diazepam pre dlhý polčas rozpadu v dávke 

cca 60-80 mg/denne, pri nespolupráci možná aj parenterálna cesta podania. Taktiež sa pri zvládnutí 

absitnenčného syndrómu používa atypické antipsychotikum tiaprid v dávke cca 400-600 mg/denne. U pacientov 

s anamnézou epilepsie je plne indikované podávanie v rámci prevencie ďalších záchvato antiepileptika (vhodný 

karbamazepín). Pri výraznom psychomotorickom nepokoji je možné aplikovať haloperidol.  

 

Suicidálne krízy 

Riziko samovraždy, suicídia, je najvyššie pri depresívnych poruchách, pri psychózach a syndrómoch 

závislosti od psychoaktívnych látok. Samovražda je formou cieľavedomého autoagresívneho správania 

s cieľom ukončiť život. V kontraste s pojmom sebazabitie, ktoré absentuje vedomý úmysel ukončiť život (napr. 

intoxikovaný jedinec vyskočí z balkóna s bludným presvedčením, že dokáže lietať). 

 

Rozlišujeme suicídia biické, s motívom vychádzajúcim z reality. Príkladom je bilančná samovražda  na 

podklade racionálnych, logicky zdôvodnutiteľných príčin (napr. terminálne štádium somatického ochorenia). 

Patické suicídia vychádzajú z psychopatológie, teda prítomnosti duševnej poruchy (depresívna porucha, 

schizofrénia, adaptačné poruchy, poruchy osobnosti). 

Pojem rozšírenej samovraždy sa vzťahuje na situácie, kedy jedinec pred ukončením svojho života usmrtí blízke 

osoby za určitým účelom, napr. ochrany pred utrpením alebo nebezpečím. Suicidálne správanie psychotikov 

(napr. pod vplyvom imperatívnych akustických halucinácií - hlasy pacientovi prikazujú, aby sa zabil) ma často 

drastický charakter a nezriedkavo bizarnú formu realizácie. 

Parasuicidálne konanie má účelový, demonštratívny charakter, bez vedomého cieľeného konania, v rámci 

volania o pomoc. 

So simuláciou samovražedného pokusu alebo vyhrážaním sa suicídiom sa stretávame pri vedomej motivácií 

získania určitých výhod (zvrátenie rozchodu „vydieraním“ partnera, vyhnutie sa väzbe). 

 

Pri depresívnom syndróme rozlišujeme vývoj samovražednej aktivity v závislosti od progresie hĺbky poruchy: 

1. samovražedné myšlienky nekonkrétneho obsahu, úvahy o nezmyselnosti života, pričom jedinec sa týmto 

myšlienkám ešte bráni, 

2. suicidálne tendencie, ktorým sa jedinec už nebráni, zaujíma voči nim pasívny postoj, 

3. suicidálne úvahy už obsahujú zaoberanie sa najvhodnejším spôsobom realizácie samovraždy, 

4. rozhodnutie uskutočniť suicídium býva sprevádzené vnútorným upokojením pacienta, zdanlivo klamlivým pre 

okolie, ktoré ho registruje ako zlepšenie stavu, 

5. realizácia - popisovaný vývoj samovražednej aktivity absentuje v prípade skratkového alebo impulzívneho 

konania  pri náhlych suicídiach. 

 

Indikátorom suicidálneho rizika je presuicidálny syndróm, ktorý spočíva v utiahnutí sa do seba, sociálnej 

izolácii, redukcii záujmov, pocitoch viny, sebaobviňovaní, s namierením agresie voči vlastnej osobe, 



 131

suicidálnych fantáziach). Ako ďalšie rizikové faktory suicidality sa uvádzajú - mužské pohlavie, vek viac ako 45 

rokov, anamnéza suicidálneho pokusu v minulosti, sebapoškodzovanie, zlý zdravotný stav, výskyt 

samovražedného konania v príbuzenstve, neistota, ohrozenie životnej línie (strata zamestnania, bývania, 

somatické ochorenie), patologické hráčstvo, dlhy, kriminálne tresty. 

 

Pri podozrení na pravdepodobnosť realizácie alebo opakovanie suicidálneho konania je indikovaná 

okamžitá hospitalizácia aj proti vôli pacienta. V prípadoch formovania suicidálneho konania alebo 

zdiagnostikovaní presuicidálneho syndrómu je v každom prípade nutné psychiatrické vyšetrenie, ktoré rozhodne 

o ďalších možnostiach liečby. V rámci psychofarmakoterapie pri urgentnej intervencii volíme krátkodobú 

pacifikáciu antipsychotikom (napr. levopromazím 25 mg i.m.), použitie benzodiazepínov je kontroverzné pre 

riziko parodoxnej reakcie s následnou dezinhibíciou správania. V prípadoch podozrenia na suicidálnu aktivitu je 

bezpečnejšie pacienta nastavovať na antidepresívnu liečbu v ústavných podmienkach, nakoľko antidepresívny 

efekt nastupuje s latenciou 2-3 týždňov, pričom najskôr dochádza k oživeniu psychomotoriky pri ešte 

pretrvávajúcej depresívnej nálade so zvýšeným rizikom suicídia (špeciálne u antidepresív s noradrenergným 

účinkom).  

 

Reaktívne stavy 

Ako reaktívne stavy označujeme podľa 10. revízie Medzinárodnej klasifikácie chôrob poruchy s kódom F43 - 

Reakcie na závažný stres a poruchy prispôsobenia, t.j. akútna reakcia na stres, posttraumatická stresová 

porucha a adaptačné poruchy. Ich spoločným menovateľom je prítomnosť závažného stresujúceho zážitku 

u zraniteľného jedinca. Na podobnú závažnú stresuúcu udalosť  ľudia reagujú variabilne.  

 

Pri akútnej reakcii na stres existuje jasné časové spojenie medzi neobvyklou záťažovou situáciou a nástupom 

príznakov. Príznaky odoznievajú v krátkej časovej dobe s ukončením pôsobenia stresora. Medzi neobvyklé 

záťažové situácie zaraďujeme tzv. stressful life events, napr. problémy manželské, pracovné, zdravotné, 

finančné, právne, úmrtie blízkej osoby, tehotenstvo a podobne. Z príznakov sa môžu manifestovať depresívne 

rozlady, úzkosť, zlosť, zúfalstvo, hyperaktivita, ale aj agitovanosť, zúženie vedomia,    dezorientácia, so 

sprievodnou vegetatívnou reakciou (tachykardia, potenie, výstup tlaku krvi). Symptómy zvyknú odoznievať 

väčšinou v priebehu  niekoľkých hodín až dní. V rámci krízovej intervencie vzniká priestor na krátkodobú 

intenzívnu psychoterapiu, pri závažnejších stavoch je možne prechodné podávanie sedatív alebo anxiolytík.  

 

Pri adaptačných poruchách príznaky nastupujú behom jedného mesiaca od stresovej situácie, ktorá nemá 

nezvyčajný alebo katastrofický charakter. Rozvíja sa u predisponovaných osôb a netrvá dlhšie ako 6 mesiacov. 

Liečba je podobná ako pri akútnej stresovej reakcii, niekedy je však nutné pridanie antidepresív.  

 

Posttraumatická stresová porucha vzniká s latenciou do 6 mesiacov od závažnej traumatickej udalosti 

katastrofického charakteru (vojna, požiar, mučenie, znásilnenie). Jedinci si traumatický zážitok opakovane 

vybavujú  a prežívajú v predstavách, snoch a vyhýbajú sa podnetom vo vzťahu s traumatickou udalosťou. 
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Akútne komplikácie liečby psychofarmakami 

V rámci psychofarmakoterapeutickej liečby duševných porúch sa stretávame s rôznym spektrom nežiadúcich 

účinkov - od subjektívne nepríjemných príznakov, ktoré navonok môžu pôsobiť dramaticky, ale reálne riziko 

nepredstavujú (napr. akútna dystónia) až po stavy vyžadujúce emergentnú intervenciu (neuroleptický malígny 

syndróm). 

 

Nežiadúce účinky antipsychotík súvisia s blokádom dopamínových receptorov v mezolibickom systéme 

a bazálnych gangliách.  Rozlišujeme akútny extrapyramídový syndróm, prejavujúci sa ako: 

- farmakologický parkinsonoid - zvýšenie svalového napätia a obmedzenie hybnosti, hypokineticko - 

hypertonický syndróm, flekčné postavenie končatín, pokojový tremor, chôdza o malých krokoch, dysartria; 

- akútna dystónia - svalové spazmy šijového, tvárového a okohybného svalstva (trizmus, torticollis, okulogýrne 

krízy, protrúzia jazyka až opistotonus), prípadne dysfágia a dysfónia pri postihnutí svalstva hltana a hrtana; 

- akatízia - vnútorný nepokoj postupne prechádzajúci do motorického korelátu, syndróm nepokojných nôh, 

prešlapovanie na mieste. 

 

V liečbe akútnej dystónie sa ako metóda prvej voľby sa používa parenterálne (i.m.) podanie anticholinergného 

parkinsonika biperidénu alebo antihistaminika prometazínu. Pri akatízií bývajú účinné  perorálne podávané 

benzodiazepíny alebo antihistaminiká. Farmakologický parkinsoid reaguje na komedikáciu antiparkinsonikami. 

Pri uvedných syndrómoch je však možný switch za iné atypické antipsychotikum s menšou incidenciou 

extrapyramídových nežiadúcich účinkov. 

 

Najzávažnejšia komplikácia liečby antipsychotikami s priamym ohrozením života je neuroleptický 

malígny syndróm s mortalitou cca 20-30 % v dôsledku metabolického rozvratu alebo akútneho renálneho 

zlyhania. Ide o idiosynkratickú reakciu na podanie antipsychotík alebo po náhlom vysadení, resp. pri 

prerušení liečby dopaminergnými antiparkinsonikami pri morbus Parkinsoni. Najčastejšie sa vyskytuje do 

4 týždňov liečby. Vyššiu incidenciu zaznamenávame pri incizívnych antipsychotikách, u mladých jedincov, 

mužov, pri organickom poškodení mozgu, pri kachektických a dehydratovaných pacientoch. Etiopatogenetický 

základ spočíva v nadmernej blokáde dopamínergnej neurotransmisie v striáte a hypotalame, aj na periférii, 

v sprievodnom presune kalcia do extracelulárneho kompartmentu s následnou bunkovou deštrukciou. 

 

Príznaky neuroleptického malígneho syndrómu sú: hypertermia nereagujúca na podanie antipyretík, 

vystupňovanie extrapyramídových symptómov - svalová rigidita, hyperkinézy, vegetatívna dysfunkcia 

(tachyartytmie, hypertenzia, profúzne potenie, tachypnoe, bledosť) a poruchy vedomia - pacienti bývajú 

mutistickí, stuporózni, negativistickí, s postupným prechodom do kómy. V laboratórnych nálezoch zisťujeme 

leukocytózu, bez zvýšenia sedimentácie, hyperkaliémiu (svalové nekrózy), vzostup sérovej kreatínfosfokinázy, 

vysoké hladiny katecholamínov, difúzne generalizované EEG abnormity. Primárne je nutné vylúčenie 

neuroinfekcie, aj zriedkavej letálnej Stauderovej katatónie. Liečba neuroleptického malígneho syndrómu patrí na 

jednotku intenzívnej starostlivosti s  kontinuálnym monitoringom vitálnych funkcií. Spočíva v okamžitom 

vysadení antipsychotík, podáva sa špecifické myorelaxans dantrolén  a  dopamínergné farmaká (bromokryptín, 

amantadín, lisurid). Pre riziko interkurentnej infekcie je vhodná ATB terapia, pri renálnom zlyhaní dialýza. 
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Pri liečbe antidepresívami môžu nastať nasledujúce akútne komplikácie: 

- anticholínergický syndróm,  

- serotonínový syndróm, 

- hypertenzná kríza. 

 

Anticholínergický syndróm vzniká na podklade blokády muskarínových receptorov pri liečbe klasickými 

antidepresívami (tricyklickými - amitiptylin, dosulepín, klomipramín) s anticholinergným pôsobením alebo pri 

komedikácií so skopolamínovými spazmolytikami, antiparkinsonikami, prípadne aj užívaní niektorých 

antipsychotík (klozapín, thioridazín), anticholinergných antiparkinsoník, event. antiepileptík a ich kombináciami.  

Rozlišujeme periférny anticholinergný syndróm, s nasledujúcimi príznakmi: suchosť slizníc, suchá 

začervenaná koža, tachykardia, retencia moča, obstipácia (výnimočne paralytický ileus), mydriáza, poruchy 

očnej akomodácie, tlmená peristaltika, znížené potenie, komorové arytmie); a centrálny anticholinergný 

syndróm prejavujúci sa nepokojom, úzkosťou a porucha vedomia v zmysle amentno-delirantných stavoch. 

V liečbe sú podávané inhibítory cholínesterázy (fyzostigmín v dávke 1-2 mg i.m. v rozpätí 30 min až 2 hod pre 

krátky polčas vylučovania, alebo distigmín v dávke 0,5 až 1 mg i.m. 1 x za 24 hod).  Nevyhnutné je riešenia 

stavu na jednotke intenzívnej starostlivosti. 

 

Serotonínový syndróm definujeme ako hyperserotonínergný stav. Vzniká pri podávaní vysokých dávok 

serotonínergných antidepresív, kombináciách antidepresív rôznych skupín (II. generačné antidepresíva, 

napr. klomipramín, SSRI s inhibítormi MAO - kontraindikovaná kombinácia, taktiež pri nedodržaní 

vynechávacieho intervalu po vysadení SSRI pri úprave medikácie) alebo pri komedikácií s inými liečivami 

(napr. lítium, inhibítory monoaminooxidázy, anorektiká). Prejavuje sa príznakmi gastrointestinálnymi (kŕče, 

hnačka, hypersalivácia), neurologickými (tremor, myoklonus, hyperreflexia, poruchy koordinácie), 

kardiovaskulárnymi (hypertenzia)  a psychickými (tachypsychizmus, logorrhoe, manická nálada, zmätenosť, 

agitovanosť). Liečba spočíva v detoxikácií - vysadení antidepresív a symptomatickom podávaní nešpecifických 

serotonínových antagonistov (lisurid), prípadne betablokátorov. 

 

Hypertonická kríza  súvisí s nadbytkom noradrenalínu v neuronálnych zakončeniach,  bývala častá v minulosti 

počas liečby klasickými inhibítormi monoaminooxidázy. Riziko hypertonickej krízy vzniká pri kombinácia 

inhibítorov monoaminoxidázy s noradrenergnými antidepresívami alebo pri nadbytku tyramínu v potrave 

(fermentované syry) a   nedodržiavaní diétnych opatrení počas liečby. Prejavuje sa vzostupom krvného tlaku, 

tachykardiou, bolesťami hlavy, dušnosťou, prípadne vracaním. Liečba je symptomatická (podávanie 

antihypertenzív). 

 

Intoxikácia lítiom 

Lítium má hlavné použitie v liečbe afektívnych porúch ako stabilizátor nálady. Jeho nevýhodou je malé rozpätie 

medzi terapeutickou a toxickou hladinou v sére (v akútnej fáze ochorenia 0,8-1,2 mmol/l), pričom toxické 

účinky sa v závislosti od interindividuálnej variability prejavujú od hladín 1,5-2,0 mmol/l v závislosti od 

stúpacujúcej litémie ako začínajúca dysartria, svalová slabosť, fascikulácie, tremor, somnolencia, hnačky, kóma, 

epileptické paroxyzmy, nystagmus, hyperreflexia, arytmie až kardiovaskulárny kolaps, kóma a nešpecifické 
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abnormit na EEG. Exitus nastáva pri litémií nad 4 mmol/l. Rizikové je predávkovanie v rámci suicidálneho 

úmysli. Pri renálnych poruchách vedú k toxicite aj terapeutické dávky. Z hľadiska toxicity lítia je riziková 

neslaná diéta, dehydratácia, teplota, účinok saluretík a antireumatík (indometacínu a diklofenaku). Liečba 

spočíva v rehydratácií, zvýšení osmotickej diurézy, hemoperfúzii a hemodialýze. 

 

Syndróm vyhorenia 

Burn-out syndróm (angl. burn-out, vyhorenie) je definovaný ako stav telesného, duševného a emočného 

vyčerpania, ktorý býva sprevádzaný stratou ideálov, energie, empatie a zmyslu. Vyhorenie nie je dôsledkom 

kumulácie izolovaných traumatických udalostí; súvisí s chronickým pôsobením situačných stresorov 

v kombinácii s nereálnymi a neprimeranými očakávaniami. Špecificky rizikové sú profesie orientované na 

pomoc druhým pre ich vysokú expozíciu emočnej záťaži a nárokom na profesionálny výkon. Súčasťou 

každodennej zdravotníckej praxe  je konfrontácia s ľudským utrpením, bolesťou, komplikáciami 

v diagnostickom i terapeutickom procese a smrťou. V prípade lekárskeho povolania je to v neposlednom rade 

riziko právnej zodpovednosti, sankciovania a medializácie pri pochybení, ale aj terapeutická bezmocnosť  

v prípade prognosticky závažných a nezvrátiteľných ochorení. 

Za rozvoj burn-out syndrómu zodpovedá nerovnováha medzi stresormi (zaťažujúcimi, stres indukujúcimi 

faktormi) a salutormi (faktormi umožňujúcimi riešenie situácie). Pri prevahe stresorov dochádza k nadlimitnej 

stresovej reakcii - distressu. Vyhorenie možno chápať ako terminálne štádium syndrómu GAS (general 

adaptation syndrome) popísaný Hansom Selyem, priekopníkom vo výskume stresových reakcií. 1.štádium GAS, 

alarm reaction, predstavuje klasickú útok/útek odpoveď (fight or flight response) s prvotnou aktiváciou osi 

hypotalamus-hypofýza-nadoblička. 2. štádium rezistencie je odpoveďou na prolongovanú expozíciu stresu, 

s charakteristickou nadprodukciou kortikosteroidov a zvýšením hladiny glukózy v krvi ako energetického 

substrátu. Pri pretrávajúcej expozícií stresu nastupuje 3. štádium exhauscie  - burn-out, kedy v dôsledku 

prehĺbenia maladaptívnych neuroendokrinných mechanizmov dochádza k energetickému vyčerpaniu organizmu. 

Symptómy syndrómu vyhorenia súvisia so základnými patofyziologickými mechanizmami stresovej 

odpovede, teda chronickou hyperaktiváciou  osi hypotalamus-hypofýza-nadobličky, sprevádzanej 

hyperkortizolémiou, zvýšenou produkciou stresových hormónov (adrenalínu a noradrenalínu) a sympatikotóniu. 

V stručnosti zo somatických symptómov sú to najmä ťažkosti kardiovaskulárne (arteriálna hypertenzia, 

ischemická choroba srdca), gastrointestinálne (dyspepsia) a imunitné (znížená odolnosť voči infekčným noxám, 

onkogenéza). Z psychický symptómov  pozorujeme iritabilitu, subdepresívnu alebo depresívnu náladu, úzkosť, 

redukciu motivácie k pracovným výkonom, apatiu, poruchy koncentrácie a pamäti, dyssomniu, pocity exhauscie, 

ale aj funkčné sexuálne poruchy.  Časté býva sekundárne zneužívanie alkoholu, farmák, nikotinizmus  alebo aj 

misúzus iných psychoaktívnych látok. V sociálnej sfére sú to prejavy redukovaného záujmu o pacientov, resp. 

klientov, nezainteresovanosť, poruchy v interpersonálnych vzťahoch nielen na pracovisku, ale aj v rodinnom 

prostredí. Je dôležité poznamenať, že v rámci uvedených symptómov je nutné diferenciálne diagnosticky odlíšiť 

depresívnu poruchu. 

Faktory precipitujúce vyhorenie z externého hľadiska sú ťažké pracovné podmienky, nadčasy, nedostatočná 

vybavenosť pracoviska, dôraz na profesionálny výkon, rozhodovanie v časovej tiesni, slabá motivácia 

zamestnancov, disharmonické vzťahy v pracovnom kolektíve. Z interných faktorov sú to predovšetkým 

osobnostné charakteristiky - k burn-out syndrómu sú vulnerabilné osobnosti zamerané na výkon a kariérny 
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úspech, s potrebou súťaženia, sebarealizácie, perfekcionistické alebo na druhe strane s nízkou frustračnou 

toleranciou. 

Vyhorenie sa dynamicky vyvíja - začiatočná fáza nadšenia je spätá s vysokými ideálmi, nereálnymi očakávania, 

angažovanosťou. Pri zlyhaní realizácie ideálov dochádza k stagnácií, subjekt má snahu zamerať sa na iné ciele. 

Fáza frustrácie je charakterizovaná spochybňovaním užitočnosti práce, pričom plynule prechádza pri 

neschopnosti zmeniť situáciu do fázy apatie a stratou zmyslu práce, odosobnením, odcudzením rezultuje 

v samotný burn-out syndróm. 

 

Základom zvrátenia vývinu syndrómu vyhorenia je prevencia. V pracovných podmienkách sa dbá na dobrú 

organizáciu práce, prehlbovanie spolupráce tímu, eliminácii stresorov na pracovisku, redukciu administratívnych 

činností, motiváciu zamestnancov samotným vedením. Na úrovni jedinca je základom primeranosť pracovných 

nárokov k svojim možnostiam, ochrana pred preťažovaním, určitá desenzitizácia k emočne sýteným situáciam, 

časové plánovanie, pravidelné prestávky, psychohygiena, nácvik relaxácie a zdravý životný štýl vo všeobecnosti.  

Pri rozvinutom burn-out syndróme prichádza k úvahu psychoterapeutická (napr. logoterapia, existenciálna 

analýza) a psychofarmakologická intervencia (antidepresíva typu SSRI alebo SNRI, pri poruchách spánku 

prechodne hypnotiká).  
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15. NÁHLE PRÍHODY BRUŠNÉ 

 

Definícia 

Náhle príhody brušné (NPB) sú akútne ochorenia brucha, ktoré sú charakteristické náhlym začiatkom, rýchlym 

priebehom a spravidla si vyžadujú neodkladný operačný výkon. Diagnózu je potrebné stanoviť čo najskôr, 

pretože pri oneskorenej operácii  chorému hrozí vážne poškodenie zdravia alebo i smrť.  

V klinickom obraze NPB dominujú nasledujúce príznaky: 

1. bolesť brucha, 

2. nauzea, 

3. zvracanie, 

4. zástava vetrov a stolice.  

Príznaky sú spravidla veľmi príznačné, môžu však byť  i úplne diskrétne a niektoré môžu chýbať.  

 

Rozdelenie nnáhlych príhod brušných (NPB)  

Neúrazové 

Zápalové  

• obmedzenie na orgán alebo jeho časť (apendicitída, akútna cholecystitída, akútna pankreatitída, akútna 

divertikulitída),  

• s propagáciou na okolie a vznikom ohraničenej - cirkumskriptnej peritonitídy (akútna cholecystitída 

s pericholecystitídou),  

• difúzna peritonitis. 

 

Ileózna - črevná nepriechodnosť 

• ileus mechanický (obturačný, obštrukčný) - z mechanického uzáveru čreva (nádor, cudzie teleso - napr. 

žlčový kameň v lumine čreva, útlak čreva zvonka, zrasty),  

• neurogénny (spastický, paralytický) - z poruchy črevnej inervácie,  

• uzáver tepny alebo žily čreva, ktoré vedú k ischemickému poškodeniu až odumretiu steny čreva, 

• krvácanie do GIT. 

 

Úrazové  

Poranenie zažívacej rúry 

Zo zažívacej rúry vyteká do okolia jej obsah. Podľa toho, kde k perforácii došlo, vzniká: 

• perforačná peritonitída (zápal pobrušnice z perforácie), 

• retroperitoneálna flegmóna (zápal sa šíri v riedkom väzive retroperitonea). 

 

Poranenie parenchymatóznych orgánov 

Nastáva vnútorné krvácanie do dutiny brušnej, vzniká hemoperitoneum. 

 

Zmiešaná forma 
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Vyšetrenie pacienta pri NPB  

Anamnéza 

Pri vyšetrovaní sa snažíme zistiť okolnosti vzniku ťažkostí, kedy presne začali a či ide o ťažkosti novovzniknuté, 

alebo vyskytujúce sa opakovane. 

 

Hodnotenie symptomatológie 

Bolesť 

Bolesť je základným príznakom v diagnostike NPB.  

1. Charakter a lokalizácia bolesti  

Bolesť viscerálna (orgánová, splanchnická, vegetatívna) vzniká nadmerným rozopätím alebo kŕčovitým sťahom 

hladkej svaloviny v stene dutého orgánu (črevo, žlčovod, uréter) alebo rozopätím obalov parenchymatóznych 

orgánov (pečeň, slezina). Táto bolesť sa šíri vegetatívnymi dráhami, nemá presnú kortikálnu projekciu, preto je 

neurčitá, tupého, pálivého alebo kolikovitého charakteru, nepresne lokalizovaná, chorý ju pociťuje vo väčšej 

oblasti brucha, ukazuje ju celou rukou. Bolesť môže v priebehu ochorenia meniť svoju lokalizáciu, napr.  pri 

apendicitíde je najskôr lokalizovaná v nadbrušku alebo v okolí pupku, neskôr sa presunuje do pravého podbrušia. 

Viscerálna bolesť sa vyskytuje  pri mechanickom ileu, pri renálnej alebo žlčovej kolike a pri postihnutí 

parenchýmových orgánov. Pri orgánovej bolesti hľadá chorý polohu, pri ktorej sa mu uľaví, chodí, prevaľuje sa 

na lôžku, nedochádza spravidla k svalovému napätiu. Lokalizácia orgánovej bolesti nemusí zodpovedať vo 

všetkých prípadoch skutočnej lokalizácii postihnutého orgánu. Do nadbruška je lokalizovaná bolesť z oblasti 

žalúdka, pečene, žlčových ciest a pankreasu, do oblasti mesogastria a pupku sa lokalizuje bolesť tenkého čreva, 

hrubého čreva s apendixom, vzostupného tračníka, časti priečneho tračníka, do podbrušia sa premieta ostatná 

časť hrubého čreva. Projekcia zodpovedá uloženiu základu orgánov v ranom ontogenetickom vývoji.  

 

Bolesť somatická (parietálna) vzniká dráždením nástenného peritonea (napr. vyliatym žalúdočným alebo 

črevným obsahom, žlčou, močom, zápalovým výpotkom). Je príznakom zápalu pobrušnice a postupuje 

somatickými nervami a dráhami, má ohraničenú kortikálnu projekciu, preto ju chorý vníma ako bolesť 

lokalizovanú a jej lokalizáciu je schopný ukázať prstom. Lokalizácia bolesti spravidla zodpovedá lokalizácii 

postihnutého orgánu a presne zodpovedá lokalizácii miesta, v ktorom je dráždená nástenná pobrušnica. Bolesť je 

najčastejšie kontinuálna, zväčšuje sa pri akomkoľvek pohybe alebo otrase peritonea. Chorý preto zachováva 

nemennú polohu, dýcha povrchne, bojí sa prehovoriť, zakašlať. Bráni sa zbytočnej manipulácii. V priebehu NPB 

môže dochádzať ku kombinácii oboch bolestí alebo jedna bolesť môže prechádzať do druhej (napr. viscerálna 

kolikovitá bolesť pri mechanickom ileu po vzniku únavy čreva prestane a začne kontinuálne somatická bolesť 

zo začínajúcej peritonitídy). Podobne viscerálna bolesť pri vzniku appendicitídy lokalizovaná do nadbruška, 

v ďalšej fáze ochorenia, keď sa zápal z apendixu šíri na okolitú pobrušnicu, sa mení na somatickú bolesť presne 

lokalizovanú v pravom podbrušiu.  

2. Intenzita bolesti – prudká, zničujúca, silná, inokedy slabá, neobťažujúca.  

3. Nástup bolesti - náhly z plného zdravia (napr. pri perforáciách zažívacej rúry) alebo postupný.  

4. Typické miesta vyžarovania bolesti pri postihnutí niektorých orgánov: 

• pri biliárnej kolike doprava, dozadu, pod rebrový oblúk až pod uhol pravej lopatky; 

• pri zápale slinivky naopak doľava alebo pásovite na obe strany a do chrbta; 
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• pri výpotku v pravom alebo ľavom subfréniu do  pravého alebo ľavého ramena (Oehleckerova známka); 

• pri renálnych kolikách pozdĺž močovodu do triesla a genitálu. 

Bolesť brucha je treba odlíšiť od bolesti mimobrušného pôvodu vystreľujúcej do brucha. Napr.:  

• pri infarkte myokardu, pneumónie alebo bazálnej pleuritíde, bolesť vystreľuje do nadbruška; 

• pri torzii testes alebo jeho prívesku, vystreľuje do triesla alebo podbrušia a môže odviesť pozornosť od 

skutočnej príčiny.  

5. Provokujúce a ukľudňujúce faktory 

Pohyb a aktivita zhoršujú bolesť spôsobenú dráždením peritonea. Pacient s peritonitídou vyhľadáva skôr polohu 

úľavovú a pokoj. Leží na chrbte alebo na boku s pokrčenými dolnými končatinami. Naopak, pacient s kolikou je 

nekľudný. Pri kašli, kýchnutí, otrase a pod. sa zhoršuje somatická bolesť pri peritonitíde, nezhoršuje sa však 

orgánová bolesť napríklad pri kolike.   

 

Nauzea, zvracanie 

Nauzea a zvracanie sú pravidelnými príznaky NPB. V začiatkoch bývajú  reflexného pôvodu, neskôr sú 

známkou hromadenia žalúdočného alebo črevného obsahu, pri nich zisťujeme frekvenciu zvracania, charakter 

zvratkov a vzťah zvracania k bolesti. 

Frekvencia zvracania - hojné zvracanie býva pri vysokých ileoch (uzáver v oblasti žalúdka, duodena), pri nízko 

nasadajúcich ileoch (napr. na hrubom čreve) sa zvracanie dostaví neskoršie alebo môže úplne chýbať. 

Charakter zvratkov - zvracanie s prímesou žlče (horké zvratky) nie je špecifické, naopak neprítomnosť žlče 

(kyslé zvratky) svedčí o prekážke nad Vaterskou papilou. Zvracanie môže chýbať u perforačných príhod. 

Zvracanie málo zmenenej potravy svedčí o vysokej prekážke. Ako miserere je označované zvracanie 

páchnuceho až fekulentne páchnuceho obsahu z distálneho ilea alebo hrubého čreva. Miserere je hodnotené ako 

prognosticky nepriaznivá známka. 

Vzťah zvracania k bolesti - u appendicitídy môže zvracanie  predchádzať nástupu bolesti. 

 

Poruchy vetrov a stolice  

Poruchy vetrov a stolice typické pre ileózne príhody. 

Zmena frekvencie a konzistencie stolice  

K zástave vetrov a stolice však nemusí dôjsť pri vysokom ileu, môže sa vyprázdňovať dlhý úsek čreva pod 

prekážkou. Hnačka môže byť prítomná pri akútnej gastroenteritíde, appendicitíde u detí, akútnej divertikulitíde 

a môže spôsobiť diagnostické rozpaky. Ultrazvukové vyšetrenie brucha tu pomáha stanoviť správnu diagnózu. 

CAVE : V období epidemického výskytu hnačiek je zaznamenávaný i častejší výskyt appendicitíd! 

Striedanie hnačiek a obstipácie môže byť príznakom organickej, spravidla nádorovej stenózy hrubého  

čreva. 

Zmena farby stolice a patologické prímesi  

• Krv 

V prípade nálezu nenatrávenej červenej krvi (enteroragia), si všímame, či je krv iba na povrchu stolice 

(hemoroidy), alebo je zmiešaná so stolicou (zdroj uložený vyššie). Za melénu označujeme stolicu sfarbenú na 

čierno krvou, ktorá je natrávená a zmenená činnosťou črevných baktérií. Stolica je čierna a lesklá a nápadne 
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nasladlo páchne. Meléna býva pri krvácaní do vyšších etáži zažívacej rúry, napr. zo žalúdočného alebo 

dvanástorníkového vredu.  

• Krv s hlienom 

Invaginácia u detí (malinové želé), kolitídy, proktitídy u dospelých, trombózy a. mesaenterica superior. 

• Acholická stolica 

Šedá stolica vzhľadu ílu – treba myslieť na obštrukciu žlčových ciest.  

 

Menštruácia a sexuálny cyklus - vzťah bolesti k menzes, napríklad bolesť v podbrušku uprostred cyklu medzi 

dvoma menštruáciami môže byť z prasknutého a krvácajúceho Graafovho folikulu. 

 

Iné orgánové systémy a bolesť brucha 

Kardiopulmonálne 

Pneumónie, emfyzém a infarkt myokardu môžu byť príčinou bolestí brucha u starších pacientov. Vírusovému 

ochoreniu alebo pľúcnemu infektu môže byť predchádzať alebo ho sprevádzať mezenteriálna lymfadenitída 

s bolesťou v pravom podbrušku, hlavne u detí.  

Neuromuskulárny systém 

Bolesť brucha môže sprevádzať ochorenie chrbtice – spondylogénna bolesť stavcov, osteomyelitída, tumory 

alebo degeneratívne ochorenia, ako i postraumatické poškodenia svalov.  

Uropoetický systém 

Jednostranná kolikovitá bolesť brucha s hematúriou alebo i bez nej, vyžarujúca do testes na rovnakej strane 

svedčí pre urolitiázu. Zástava močenia alebo pretekajúci mechúr môžu svedčiť o retencii moču u mužov. Bolesť 

pri močení (pálenie rezanie)  nasvedčuje, že ide o močový infekt. 

Cievny systém 

Bolesť brucha môže byť spôsobená disekciou hrudnej aorty, perforáciou, alebo expanziou aneuryzmy brušnej 

aorty.  

Hematologický systém 

Kríza alebo slezinový infarkt pri mesiačikovitej anémii, lymfóm, leukémie.  

Endokrinný/metabolický pôvod bolesti brucha 

NPB môže imitovať akútna diabetická ketoacidóza, porfýria, ako aj Adisonská kríza.  

 

Symptomatológiu NPB môžu komplikovať: 

a) steroidy, 

b) ATB, antipyretiká, analgetiká.  

V minulosti platila zásada, že pokiaľ diagnóza nie je stanovená a náhlu príhodu brušnú nie je možné vylúčiť, 

nemali by byť podávané ani antibiotiká, ani analgetiká alebo iné lieky tlmiace bolesť. Vzhľadom na to, že je 

neetické ponechať pacienta trpieť od bolesti, je táto zásada prehodnocovaná. Moderné analgetiká pri dôkladnom 

poznaní ich účinkov neoddialia stanovenie adekvátnej diagnózy. 

 

Fyzikálne vyšetrenie pacienta 

Celkový vzhľad pacienta 
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1.  stav výživy, 

2.  stav hydratácie, 

3.  chôdza pacienta (pri somatickej bolesti, napr. pri peritonitíde je pacient v predklone, drží si brucho). 

 

Poloha pacienta na lôžku  

Ak pacient leží strnulo, bojí sa zakašlať, alebo nehybne na chrbte či na boku s pokrčenými DK nasvedčuje, že 

ide o peritonitídu. Nepokoj, metanie sa a pod., keď chorý hľadá, ale nemôže nájsť úľavovú polohu, napovedajú, 

že ide o koliku.  

 

Vzhľad tváre  

Facies Hippocratica (peritonealis) - popolavá alebo nažltlá farba tváre, halonované oči, zašpicatený nos, oschlé 

sliznice, studený lepkavý pot sú typické pre pokročilý zápal pobrušnice.   

 

Pulz 

Tachykardia obyčajne sprevádza krvácanie, zápalovú NPB, naopak bradykardia nasvedčuje o biliárnej 

peritonitíde. 

 

Teplota 

Môže byť normálna u nezápalových NPB, subfebrílie pozorujeme u začínajúcich zápalových príhod, febrílie 

u pokročilých zápalových príhod, peritonitíd, a močových infektov.  

 

Dychová frekvencia 

Tachypnoe je častejšie pri NPB, Kussmaulovo dýchanie u diabetickej ketoacidózy.  

 

Krvný tlak  

Hypertenzia môže sprevádzať silnú bolesť, hypotenzia môže byť spôsobená deficitom tekutín, krvácaním.  

 

Vyšetrenie srdca a pľúc  

Tieto vyšetrenia sú potrebné za účelom vylúčenia pleuritídy, pneumónie, infarktu myokardu.  

 

Vyšetrenie brucha:  

Pri vyšetrení brucha postupujeme podľa zásad ”5P”: pohľadom, – pohmatom, – poklepom, – posluchom, –  per 

rectum. Pacienta uložíme na lôžko na chrbát s mierne pokrčenými DK. Pred vyšetrením vyzveme pacienta, aby 

zakašlal. Chorý pri podráždení pobrušnice ukáže miesto maximálnej bolestivosti. Toto miesto vyšetrujeme ako 

posledné.  

 

1. Vyšetrenie brucha pohľadom 

Chorý je vyzlečený od pŕs do polovice stehien a všímame si:  

a) dýchacie pohyby brušnej steny – či sa dýchacia vlna šíri normálne od nadbruška a k obom trieslam, pri 

zápaloch pobrušnice dýchacia vlna cez postihnuté miesto nepostupuje; 
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b) jazvy - vypovedajú o predchádzajúcich operáciách, po ktorých by mohli byť v brušnej dutine zrasty; 

c) miesta najčastejšej herniácie; 

d) viditeľné vlny usilovnej peristaltiky. Viditeľná usilovná peristaltika so súčasnými kolikovitými bolesťami 

bezpečne potvrdzuje mechanický ileus možno ju identifikovať len u štíhlych osôb s ochablou brušnou stenou; 

e) vyklenutie brucha v celom rozsahu nasvedčuje o ileu na tračníku,  vyklenutie po stranách brucha o ileu na 

tračníku pri funkčnej Bauhinskej valvule, vyklenutie v okolí pupku o ileu tenkého čreva, člnkovité vtiahnutie 

brucha a nehybne ležiaci chorý býva pri  perforácii GIT-u a u difúznych peritonitíd, s narastajúcim ileom sa 

brucho nafúkne; 

f) nažltlé sfarbenie kože v okolí pupku sa objavuje pri pankreatitíde, modré umbilikálne oko pri hemoperitoneu. 

 

2. Vyšetrovaním brucha pohmatom zisťujeme:  

a) napätie brušnej steny; 

b) svalové nastie; 

c) bolestivosť; 

d) rezistenciu. 

 

3. Vyšetrenie brucha poklepom - za normálnych okolností je poklop brucha diferenciálne bubienkový: 

a) poklep bubienkový - nad plynom vo voľnej dutine brušnej alebo v rozpätej črevnej kľučke; 

b) vymiznutie pečeňového  zatemnenia pri väčšom množstve plynu vo voľnej dutine peritoneálnej 

(pneumoperitoneum); 

c) poklop stemnený nad výpotkom alebo solídnou hmotou (zmena hranice poklopového stemnenia pri  výpotku 

pri polohovaní pacienta); 

d) bolesť pri poklepe, t. j. Pléniesova známka (jedna zo známok peritoneálneho dráždenia, ktoré nasvedčujú 

o dráždení nástenného peritonea).  

 

4. Vyšetrenia brucha posluchom 

Za normálnych okolností počujeme fyziologické zvuky črevnej peristaltiky.  

a) zosilnené zvuky je možné pozorovať pri usilovnej peristaltike čreva nad překážkou; 

b) mŕtve ticho v bruchu (u paralytického  ileu, v neskoršej  fáze mechanického ilea pri unavenom čreve).  

 

5. Vyšetrenie per rectum 

Hodnotí sa: 

a) inšpekcia análnej oblasti; 

b) tonus zvierača - ochablý u ileov,  peritonitíd, zvýšený u fisúr, lokálnych zápalov; 

c) stena ampuly - polyp, tumor, rezistencia; 

d) Douglasov priestor - za normálnych okolností sa nevyklenuje a nie je bolestivý; 

e) prostata - zväčšená, elastická u benígnych nádorov tvrdá, hrboľatá s nepohyblivou sliznicou rekta nad 

karcinómom a v jeho blízkosti; 

f) čapík maternice - bolestivosť pri pohybe čapíkom pri gynekologických zápaloch; 

g) obsah ampuly - hodnotíme podľa stôp stolice na rukavici po ukončení vyšetrenia. 
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Príznaky peritoneálného dráždenia 

Vznikajú dráždením nástennej pobrušnice. Môžu byť lokalizované na ohraničenej časti brušnej steny 

(ohraničená - cirkumskriptná peritonitis) alebo sú difúzne (difúzny zápal pobrušnice). Majú základný 

význam pri stanovení diagnózy peritonitíd.  

Patria sem:  

a) reflexné svalové stiahnutia – défense musculaire; 

b) bolestivý poklop brucha – Pléniesova známka; 

c) Blumbergova známka –  bolesť (v mieste palpácie) po rýchlom oddialení palpujúcej ruky;  

d) Rovsingova známka – pôvodne definovaná ako príznak typický pre appendicitis, t.j. bolesť v appendikálnej 

oblasti pri plošnom tlaku  ruky v ľavom podbrušku.  

 

Ďalšie vyšetrenia 

1. Moč (chemicky a sediment) na odlíšenie urologických ochorení. Zapálený apendix priliehajúci na uréter alebo 

močový mechúr môže byť príčinou patologického nálezu v moči.  

2. Počet leukocytov eventuálne kompletný KO. Leukocytóza je prítomná nielen pri zápale, ale i v počiatočných 

fázach krvácania, keď ešte nie je viditeľný pokles v červenej zložke krvi. Neprítomnosť leukocytózy, napr. 

u oslabených pacientov  nevylučuje NPB!!! 

3. RTG brucha v stoji eventuálne v ľahu s horizontálnym chodom lúčov, voľný plyn v peritoneálnej dutine 

pozorujeme pri perforačných príhodách, naopak, patologické zastrenie sa objavuje pri krvácaní do dutiny 

brušnej.  

4. RTG a EKG hrudníka – k vylúčeniu vnútrohrudných ochorení. 

5. Biochemické vyšetrenia – pečeňové testy, amylázy, urea, kreatinín, CRP. 

 

Akútne bolestivé syndrómy 

Akútny bolestivý syndróm v nadbrušku 

1. Akútna apendicitída – bolesť sa postupne presúva z nadbruška alebo oblasti pupku do pravej  bedrovej jamy. 

Ak je apendix uložený subhepatálne, bolesť nemigruje, preto je možná zámena s akútnou cholecystitídou, 

podozrenie treba mať aj u mladých osôb (zápal žlčníka je u nich zriedkavý).  

2. Akútna cholecystitída – začína často ako biliárna kolika, postihnuté bývajú osoby stredného veku po diétnej 

chybe, bolesti sú lokalizované spravidla pod pravým rebrovým oblúkom, propagácia doprava dozadu. 

3. Perforácia duodenálneho alebo žalúdočného vredu – predchádza jej obyčajne vredová anamnéza,  u 1/5 

chorých  je však perforácia prvým prejavom choroby. Prichádza ako náhla prudká bolesť s doskovitým 

défense. Na rtg. brucha v stoji pozorujeme pneumoperitoneum – vzduch pod bránicou.  

4. Vysoký ileus pozorujeme pri prekážke do žalúdka alebo do duodena, máva búrlivý priebeh, mohutné 

zvracanie, vyklenutie v žalúdočnej oblasti.  

5. Akútna pankreatitída – šokujúca krutá bolesť s propagáciou doľava, často po diétnej chybe u osoby 

s anamnestickým údajom o žlčových kameňoch. Častá býva alterácia celkového stavu.  

6. Mimobrušné ochorenia so symptomatológiou bolesti v nadbrušku – infarkt myokardu, pleuritis, bazálna 

pneumónia. Vždy je potrebné vyšetriť srdce a pľúca!  
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Akútne bolestivý syndróm pravého podbruška 

1. Najčastejšie akútna apendicitída. 

2. Akútna adnexitída – často nadväzuje na menštruáciu, chýba zvracanie a chuť do jedla. Vyšetrenie per rectum 

nám pomôže diagnostikovať prípadný zápalový tumor adnex, bolestivý pohyb čapíkom.  Často býva 

u chorých so zavedeným IUDI, ktoré môže byť príčinou i ďalších komplikácií.  

3. Mezenteriálna lymfadenitída u detí a mladistvých, často prebieha pararelne s infekčným ochorením. Pri 

akýchkoľvek rozpakoch indikovať operáciu.  

4. Mimomaternicové tehotenstvo – v anamnéze je absencia 1 – 2 menštruácií, niekedy nepatrné krvácanie - 

event. hnedý výtok z pošvy. Rýchly, dramatický priebeh so známkami prudkého vnútorného krvácania, šoku. 

Pri podozrení IHNEĎ na operačný sál – pri oneskorení môže dôjsť k ohrozeniu života. 

5. Akútna cholecystitída – pri zablokovanom cystiku obrovský žlčník môže dosahovať až do podbrušia, alebo 

zápalový výpotok stečie do podbruška popri vzostupnom tračníku.  

6. Pravostranná renálna kolika – bolesť sa šíri z lumbálnej oblasti ventromediálne do triesla až do testes, bývajú 

ťažkosti pri močení, nález v moči.  

7. Pravostranná pyelonefritída  – teplota, triaška, pyúria, bolestivý tapottement.  

8. Perforácia GD vredu – žalúdočný obsah steká pozdĺž  radixu mezentéria do pravej jamy bedrovej. Chorý je 

indikovaný na operáciu ako akútna appendicitis a až operačný nález ukáže skutočnú príčinu ochorenia. 

9. Karcinóm céka a vzostupného tračníka – s obštrukciou čreva a distenziou céka  pri domykavej Bauhinovej 

chlopni.  

10. Morbus Crohn – obvykle sa spája s hnačkami, teplotami, ale pri izolovanom postihnutí terminálneho ilea 

môže simulovať skutočnú appendicitis.  

 

Akútny bolestivý syndróm ľavého podbruška 

1. Najčastejšou príčinou je ľavostranná renálna kolika.  

2. Ileus pri karcinóme sigmy – v anamnéze sú obvykle poruchy vyprázdňovania a striedania zápchy a hnačiek, 

enteroragia. 

3. Ľavostranná apendicitída – „pri mesenterium commune“, pri „situs inversus“, pri dlhom apendixe, ktorého 

zapálený koniec dosahuje až do ľavého podbruška.  

4. Divertikulitída  – pripomína ľavostrannú apendicitídu, bolesti často kolikovité (spazmy hrubého čreva.!), 

v stolici krv a hlien.  

5. Ľavostranná adnexitída.  

6. Ľavostranná extrauterinná gravidita. 

7. Colitis ulcerosa – hnačky s krvou a hlienom. 

Akútny uzáver mezenterálnej tepny spôsobený jej embóliou, prípadne trombózou. Vyskytuje sa u starších 

osôb s ochorením kardiovaskulárneho aparátu. Typická je diskrepancia medzi intenzitou ťažkostí pacienta 

a slabým fyzikálnym nálezom na bruchu. Väčšinou ide o prudkú bolesť epi-, mezo- alebo hypogastria 

s kolikovitými exacerbáciami, nepresne lokalizovanú, spočiatku bez známok peritoneálneho dráždenia. Stolica 

s prímesou krvi, neskôr  prejavmi črevnej gangrény (horúčka, perit. dráždenie, palpačná bolesť brucha). Takýto 

pacient je indikovaný na urgentnú chirurgickú intervenciu. 
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Najčastejšie diagnostické chyby v teréne:  

1. Podozrenie na NPB nie je vyšetrené prednostne. 

2. Nevenuje sa dostatočná pozornosť anamnéze. 

3. Nezaistí sa trvalé sledovanie pacienta s brušnou symptomatológiou (menlivosť príznakov). U pacientov 

s nejasným nálezom na bruchu musíme zaistiť sledovanie.  

4. Pacient nie je doporučený na chirurgické vyšetrenie.  

5. Pacient nie je posudzovaný individuálne (deti, tehotné, starci). 

6. Hľadajú sa len klasické  príznaky NPB (niekedy môžu chýbať). 



16. ÚRAZY 
 
POLYTRAUMY  
 

Úvod 

V posledných desaťročiach zreteľne pribúda počet úrazov spôsobených vysokoenergetickými 

mechanizmami. Tieto úrazy majú spravidla charakter ťažkých úrazov.  

K nim patria: 

• polytraumy, 

• mnohopočetné poranenia, 

• závažné monoporanenia. 

Sú spojené s vysokou mortalitou, morbiditou a často i invaliditou. 

V technicky vyspelých štátoch v štatistikách sa dostala úmrtnosť v dôsledku úrazov vo vekovej kategórii do 

40 rokov na popredné miesto. Veľmi tragická je skutočnosť, že úrazy sú jednoznačne najčastejšou príčinou úmrtí 

detí.  

Prednemocničná fáza terapie a plynulá náväznosť nemocničnej fázy na ňu, má pre osud ťažko raneného zásadný 

význam (zlatá hodinka). 

Úmrtnosť v dôsledku na ťažkých úrazov možno znížiť nielen zlepšením kvality liečebnej starostlivosti, ale tiež 

zlepšením jej organizačného zaistenia. 

 

Definícia 

Za ťažké poranenia pokladáme polytraumy, mnohopočetné poranenia a závažné monoporanenia. Polytrauma je 

súčasné poranenie viacerých telesných systémov či oblastí, pričom aspoň jedno z nich bezprostredne 

ohrozuje život pacienta. 

 

Závažné poranenia v jednotlivých oblastiach: 

• hlava – komočno-kontúzny syndróm, intrakraniálne krvácania, zlomeniny lebky alebo tvárovej kostnej časti; 

• hrudník – sériové zlomeniny rebier (viac než 3), zlomeniny sterna, poranenia vnútrohrudných    

• orgánov; 

• brucho – poranenia vnútrobrušných a retroperitoneálnych orgánov; 

• pohybový aparát – poranenia panvového kruhu, acetabula, chrbtice, dlhých kostí, dislokované  

• vnútrokĺbné  zlomeniny a dilacerácia končatín, okrem poranenia prstov. 

Závažné monoporanenia – bezprostredne ohrozujú život (ťažké poranenia mozgu, predĺženej miechy, pľúc 

a pod.). 

Frekvencia výskytu – v technicky vyspelých štátoch sa kalkuluje 1000 ťažkých úrazov na milión obyvateľov 

ročne. 

 

Delenie ťažkých úrazov podľa príčin:  

• dopravné – motorové i nemotorové vozidlá, bicykle, hromadné dopravné prostriedky – často ide o zranenia 

viacerých osôb súčasne, úrazy chodcov predovšetkým v mestských aglomeráciách; 
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• športové – treba počítať s vyššou agresivitou, vyššími rýchlosťami v nových druhoch športu (paragliding, 

snowboard, ultraľahké lietadlá a pod.); 

• úrazy v poľnohospodárstve a v lesníctve – prevrátenie mechanizačných prostriedkov, transportné pásy, pády 

stromov; 

• pracovné – pády z výšky, zavalenie; 

• domáce – pády na klzkej podlahe, pády z výšky (suicídia?); 

• kriminálne i spojené s terorizmom – pribúdajú bodné a strelné poranenia – potrebné je počítať i s rizikom 

explózií. 

 

Jednotlivé druhy úrazov kladú špecifické nároky pre poskytnutie odbornej zdravotnej pomoci, hlavne 

z hľadiska prístupnosti miesta nehody ako i z hľadiska ohrozenia ošetrovateľského týmu počas záchrannej 

akcie. V niektorých prípadoch je potrebné  vyžiadať súčinnosť s hasičmi (technická prvá pomoc) a políciou 

(zaistenie miesta nehody – asistencia pyrotechnika alebo toxikológa). 

 

K úmrtiu na ťažké úrazy najčastejšie dochádza:  

• v prvých minútach na mieste nehody, 

• v prvých hodinách po prijatí do nemocnice, 

• po viac ako týždni od úrazu na septické komplikácie a multiorgánové zlyhanie. 

Odhaduje sa, že na mieste nehody zomiera až 20 % ťažko ranených. Niektorým úmrtiam by bolo možno 

zabrániť včasnou adekvátnou prvou pomocou. 

 

Za neodvrátiteľnú príčinu smrti  pokladáme ťažké poranenia mozgu, predĺženej miechy a roztrhnutie  veľkých 

ciev (aorta, v. cava). 

Za odvrátiteľnú príčinu smrti  pokladáme obštrukcie horných dýchacích ciest, tenzný pneumotorax 

a tamponádu srdca. 

 

Ťažké úrazy sú sprevádzané hemoragicko-traumatickým šokom. Zásady ošetrenia na mieste nehody majú začať 

s jeho terapiou a zabrániť jeho rozvoju.  

Hemoragicko-traumatický šok 

Podrobný popis patologicko-fyziologických vzťahov pri hemoragickom šoku bol podaný v príslušnej 

kapitole. Zdôrazňujeme, že šoku treba predchádzať a zahájiť adekvátnu liečbu ešte pri dobrej cirkulácii 

tam, kde sa dá predpokladať, že sa šok rozvinie, a nečakať na fázu dekompenzácie. 

 

Pomoc na mieste nehody 

Cieľ: zaistiť vitálne funkcie, brániť rozvoju úrazového šoku, pripraviť pacienta na transport. 

 

Postupujeme zásadne podľa systému ABC (podrobne viď  kap. Neodkladná resuscitácia). 

Airway 

Uvoľnenie dýchacích ciest, vyčistenie dutiny ústnej, zabránenie zapadnutiu koreňa jazyka záklonom hlavy. 

CAVE: zlomenina krčnej chrbtice. Pri poruche vedomia, ale aj v prípade ak nie je možné udržať priechodnosť 
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dýchacích ciest, je potrebné zaviesť aspoň vzduchovod. Optimálna je endotracheálna intubácia po priamej 

laryngoskopii. V krajnej núdzi je vhodná koniotómia alebo punkcia trachey. 

 

Breathing 

Umelé dýchanie z pľúc do pľúc ústami alebo nosom, u najmenších detí do úst a nosa súčasne. Pri účelnom 

vybavení použiť resuscitačnú rúšku alebo tvárovú masku. Optimálne je použitie ručného dýchacieho prístroja so 

samorozpínacím vakom. 

 

Circulation 

Pri náhlej zástave krvného obehu – nepriama srdečná masáž podľa zásad neodkladnej resuscitácie. Pri funkčnom 

krvnom obehu je prioritou zastavenie vonkajšieho krvácania a nahradenie krvnej straty vnútrožilovo infúznymi 

roztokmi. 

 

Disability – diagnosis 

Až po zaistení základných životných funkcií prikročíme k orientačnej diagnostike. Postupujeme systematicky 

„od hlavy po päty“. Oprávnená teoretická požiadavka na vyzlečenie pacienta v záujme riadneho vyšetrenia jeho 

poranenia je nezriedka v terénnych podmienkach ťažko realizovateľná.  

 

Zastavenie krvácania 

V algoritme terapeutických intervencií nasleduje kontrola krvácania ihneď po zaistení vitálnych funkcií a po 

prvej diagnostike všetkých poranení. Pri závažnom poranení má zastavenie krvácania prioritu. 

 

Rozlišujeme krvácanie: 

• vonkajšie, 

• vnútorné. 

Zdrojom vonkajšieho krvácania sú rôzne druhy rán. Silne môžu krvácať najmä rany na hlave a rany, ktoré 

otvárajú varixy predkolenia. Asi 90 % krvácaní je možné zastaviť kompresným obväzom doplneným masívnou 

tamponádou a eleváciou končatiny. Turniket nesmie zraniť mäkké tkanivá, preto má byť mäkko podložený – 

stiahnutie musí byť energické, pretože inak dôjde iba ku stlačeniu žíl, zatiaľ čo tepna je komprimovaná neúplne 

a vznikne tak nechcené zvýšenie krvácania na periférii. Čas naloženia turniketu musí byť dokumentovaný a doba 

ischemizácie periférie nemá prekročiť 60 min. Potom je treba turniket povoliť, pričom obvykle pokračujúce 

krvácanie býva už menej hrozivé a je možné mu zabrániť len kompresným obväzom a tamponádou. 

Diskutabilné pri poranenia periférnych veľkých ciev je naloženie cievnej svorky (peán). Peán nesmie byť 

naložený »naslepo«, ale iba pod kontrolou zraku úplne cielene na viditeľnú cievu. Z toho dôvodu je jeho použitie 

v teréne skôr výnimočné. Za výnimočnej situácie, pri ranách v oblasti krku (a. carotis  a. subclavia) a triesla 

(a. femoralis) je niekedy potrebné tepnu stlačiť digitálne priamo v rane.  

 

Vnútorné krvácanie nie je možné kontrolovať v prednemocničnej fáze. Iba pri zlomeninách panvového  kruhu 

typu »open book« je možné panvu stiahnuť do vákuového matracu. Docielime tak kompresiu v oblasti 
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sakroiliakálneho skĺbenia, ktorý je zdrojom masívneho retroperitoneálneho krvácania z presakrálnych žilných 

pletení. 

 

Nahradenie krvnej straty 

Doplňovanie strateného objemu je nutnou súčasťou protišokovej terapie. Žilový prístup pokladáme za tzv. 

linku života, najlepšie je zaviesť dve hrubšie intravenózne kanyly. 

K dispozícii v prednemocničnej fáze terapie sú kryštaloidy a koloidy. 

Náhradu začíname kryštaloidmi. Vhodný je Ringer-laktát alebo Hartmannov roztok. Fyziologický roztok je 

menej výhodný, pretože zvyšuje aciditu. Pri veľkých krvných stratách je treba kryštaloidy podať energicky – pod 

tlakom. Sleduje sa efekt na stabilitu obehu. Pokračovať je možné koloidmi, ktoré zostávajú dlhšie v obehu 

(Haemaccel). Dobré skúsenosti sú s roztokom HAES-steril 6%, 10% (hydroxyetylškrob). 

 

Druhotné vyšetrenie  

Realizuje sa ako náhle je stav poraneného stabilizovaný. Postupujeme pri ňom systematicky, kraniokaudálne 

(včítane chrbta, bokov, stehien). 

Pri vyšetrení hlavy pohľadom a palpáciou (nevynechať okcipitálnu oblasť) hodnotíme vonkajšie poranenia, 

rozsah a hĺbku (zatvorené/otvorené poranenia), hmatné nerovnosti  na kalve (fraktúry kalvy), abnormnú 

pohyblivosť v tvárovej časti (fraktúry maxillofaciálneho  komplexu). 

Hľadáme známky fraktúry lebečnej bázy, zameriame sa na likvoreu z nosa, ako i z vonkajšieho zvukovodu 

(otvorené KCP).  Ťažko sa rozpozná prímes ikvoru v krvi.  

Vždy sa zameriame na možné poranenia  chrbtice – hlavne krčnej! Pri podozrení na poranenie chrbtice 

konáme vždy tak, ako by bola zlomenina preukázaná (ale aj na základe anamnézy pri úrazoch hlavy 

a hrudníka). 

 

Kraniocerebrálne poranenia (KCP) v urgentnej medicíne 

Kraniocerebrálne poranenia (KCP) predstavujú v súčasnosti celosvetovo významný podiel na celkovej 

úrazovosti (morbidite i mortalite).  

 

Incidencia a charakteristika KCP 

Hospitalizácia pre KCP – 150 – 20 osôb/100 000 obyvateľov/rok 

Mortalita u KCP – 14 – 30 osôb/100 000 obyvateľov/rok 

KCP sú najčatejšie vo veku 15 – 35 rokov 

Pomer mužov a žien – 2,5 : 1 
 

Najčastejšou príčinou sú dopravné nehody. Postihnutí bývajú predovšetkým mladí ľudia, muži častejšie než 

ženy. Izolované kraniocerebrálne poranenia sú pomerne zriedkavé a väčšinou sú súčasťou polytraumatizmu.   
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Obrázok 28: Miesto vzniku najčastejších KCP 
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Obrázok 29: Primárne a sekundárne poranenia 
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Dôsledkom tejto kombinácie je i vysoká mortalita pri KCP, ktorá má charakteristické časové rozloženie: 
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• Okamžité úmrtia  (v priebehu sekúnd až minút po poranení)  vznikajú obvykle v dôsledku neriešiteľného 

poranenia mozgu alebo kmeňa (34 – 40%), prípadne v kombinácii s poraneniami srdca alebo hlavných ciev. 

• Včasné úmrtia (do 4 hodín) sú obvykle výsledkom krvnej straty alebo poruchy priechodnosti dýchacích 

ciest (18 – 30%). Tento časový interval zahrňuje tzv. “zlatú hodinu“, kedy je možné mortalitu ovplyvniť 

korektnou resuscitáciou predovšetkým respiračného a kardiovaskulárneho systému. 

• Neskoré úmrtia – v nemocnici (v prvých  24 hodinách) umiera 18 - 21%.  

• V ďalšom priebehu –  počas dní až týždňov zomierajú pacienti väčšinou na MOF (multiorgánové zlyhanie). 

 

Tabuľka 14: Kraniocerebrálne poranenie 

A) Primárne poranenie B) Sekundárne poranenie 

1. Fraktúra lebky 

- edém mozgu 

- fraktúra klavy 

- fraktúra báze lebečnej 

 

- kongescencia mozgových ciev 

(turgescencia) 

 

2. Fokálne poranenie 

- kontúzia mozgu 

- intracerebrálny hematóm 

- akútny subdurálny hematóm 

- epidurálny hematóm 

- hypoxia mozgového tkaniva 

 

3. Difúzne poranenie mozgu 

- komócia mozgu 

- difúzne axonálne poranenie 

 

 

Kraniocerebrálne poranenia predstavujú dynamický proces charakterizovaný morfologickou a funkčnou 

dezintegráciou  mozgu a okolitých tkanív vyvolaný pôsobením  kinetickej energie  na lebku a mozog. 

Z časového a etiologického hľadiska rozlišujeme: 

- poranenia primárne a 

- poranenia sekundárne. 

Primárne poranenia sú bezprostredným dôsledkom pôsobenia mechanického inzultu v prvých sekundách po 

poranení. Ich rozsah nie je možné terapeuticky pozitívne ovplyvniť. Naopak  vznik primárnych poranení spúšťa 

kaskádu mechanizmov, ktoré jednak zhoršujú akútne poranenia mozgu a jednak vedú ku vzniku sekundárnych 

mozgových poškodení, ktoré môžu naďalej exacerbovať vplyvom intracerebrálnych alebo extracerebrálnych 

príčin, predovšetkým hypotenzie a hypoxémie.  

Kinetická energia akceleračno-deceleračného poranenia je najskôr absorbovaná lebkou, čo vedie ku vzniku 

zlomenín kostí lebky. Pod miestom ich maximálneho pôsobenia dochádza k lokálnemu poškodeniu mozgu (coup 

poškodenie). V dôsledku vzniknutého zrýchlenia naráža mozog na kontralaterálnej strane na vnútornú stenu 

lebky za vzniku contre-coup poškodenia.  

Okrem priameho poškodenia kostných štruktúr dochádza k poraneniu mozgových obalov, neurónov,  

podporných gliálnych buniek s následným uvoľnením endogénnych neurotransmiterov a voľných radikálov 

a k rozvoju edému mozgu. Cievne poškodenia sú zdrojom intrakraniálneho krvácania – epidurálneho, 
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subdurálneho, intracerebrálneho a subarachnoidálneho. Zvláštnou formou primárnych mozgových lézií sú 

difúzne axonálne poranenia dlhých dráh v bielej mozgovej hmote s následnou apoptózou. 

Rozvoj sekundárnych mozgových poškodení spôsobuje po vyčerpaní intrakraniálnych kompenzačných 

mechanizmov vzostup intrakraniálneho tlaku (ICP), pokles mozgového perfúzneho tlaku (CPP) a redukcii 

prietoku krvi mozgom (CBF). Signifikantný pokles CBF rezultuje v ďalšej progresii mozgovej ischémie 

a v rozvojuivazogénneho a cytotoxického edému. 

Popri týchto mechanizmoch sa pridružujú i príčiny  extrakraniálne, hlavne  hypoxémia, hyperkapnia 

a hypotenzia, ktoré naďalej prehlbujú hypoxémiu a ischémiu mozgu.  

 

Poranenia mozgu zároveň ovplyvňujú mnohé orgánové systémy, na ktoré musíme zamerať pozornosť už pri 

prvotnom vyšetrení. 

 

Tabuľka 15: KCP a jeho vplyv na ďalšie orgánové systémy 

Respiračný systém 

Vzostup pľúcnych pravoľavých Saratov 

Centrálny neurogénny pľúcny edém 

Kardiovaskulárny systém 

Zvýšený tonus sympatiku 

Cushingov reflex 

Hypotenzia 

Ostatné systémy 

Disseminovaná intravaskulárna koaguláza 

Hypokalémia 

Hyponatrémia 

Hypoglykémia 

Diabetes insipidus 

 

Hlavné ciele liečby KCP sú: 

- zabrániť vzniku sekundárnych poškodení, 

- včas  diagnostikovať ich rozvoj, 

- neodkladne liečiť  sekundárne mozgové poškodenia s cieľom redukovať ich rozsah.  

 

Faktory vedúce ku vzniku sekundárnych lézií 

1. Hypotenzia   systolický tlak < 95 mm HgHypoxémia 

2. Hypoxémia   PaO2 < 8 kPa/SaO2 < 92% 

3. Globálna ischémia  CPP < 50 mm Hg, Cl < 2l/min/m2 

4. Regionálna ischémia  

5. Anémia   ideálny Hk = 0,3, HB = 100 – 110 g/l 

6. Hypertermia   zvyšuje CMRO2 o 8% na 1°C 

7. Medzná hyperkapnia  vzostup CBF a ICP 
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8. Medzná hypokapnia  redukcia CBF 

9. Medzná hypoxia  vzostup a ICP 

10. Hyperglykémia  intracelulárna laktátová acidóza a zhoršenie neurologického defektu. 

 

Základným predpokladom úspešnej liečby KCP je včasná a účinná resuscitácia na mieste nehody, na ktorú 

nadväzuje bezpečný transport do nemocničného zariadenia, ktoré je schopné poskytnúť ranenému potrebnú 

starostlivosť.  

 

Prvotné vyšetrenie/ošetrenie je najdôležitejšou fázou. Účelný postup vyjadruje akronym ABCD: 

 

Tabuľka 16: Akronym ABCD 

Airway and cervical spine control zaistenie priechodnosti dýchacích ciest a kontrola krčnej 

chrbtice 

Breathing and ventilation  zaistenie dýchania a umelá pľúcna ventilácia 

 

Circulation and haemorrhage control kontrola krvného obehu a krvácania 

 

Disability (Displaced brain) or neurological 

status 

neurologické vyšetrenie 

Exposure depending on environment vyšetrenie celého pacienta 

 

Airway and cervical spine control – zaistenie priechodnosti dýchacích ciest je prvoradé. Súčasne vyšetrujeme 

i na potenciálne poranenie krčnej chrbtice hlavne tam, kde došlo k poraneniu nad úrovňou kľúčnej kosti, 

predovšetkým pri dopravných nehodách, pri pádoch z výšky (väčšej než je výška raneného) a skokoch do vody. 

 

Breathing and ventilation – súčasne vyšetrujeme krk, kontrolujeme či nie je deviovaná trachea, rozšírené krčné 

žily a či sa hrudník symetricky nadychuje. 

CAVE: V dôsledku poranenia hrudníka 25% zranených nevyhnutne umiera, ale 75% zranených môže byť 

zachránených prvotným ošetrením! 

 

Circulation and haemorrhage control – popri kontrole obehu, prípadne nepriamej srdcovej masáže, je nutné 

zastaviť krvácanie a doplniť krvný objem. 

Hypotenzia pri KCP je spravidla dôsledkom hypovolémie, a nie poranenia mozgu. 

Sekundárna hypotenzia  po izolovanom poranení mozgu je neobvyklá a obyčajne končí fatálne. 

 

Relatívna tachykardia u pacienta s mydriatickými zrenicami môže signalizovať: 

• nepoznanú stratu krvi (z panvy, hrudníka, brucha), 

• spinálne poškodenie v spojení s KCP vedie v dôsledku vazodilatácie a zníženého venózneho návratu  

k hypotenzii  a „spinálnemu šoku“, 

• nepoznanú tamponádu perikardu alebo i tenzný pneumotorax. 
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Disability or neurological status predstavuje jednoduché minineurologické vyšetrenie 

Tabuľka 17: AVPU – vyšetrenie úrovne vedomia poraneného 

A – Alert pri vedomí 
V – Voice responsive reaguje na výzvu 
P – Pain responsive reaguje na bolesť 
U – Unresponsive nereaguje 
 

Stav jeho zreníc poukazuje na Displaced brain – stupeň poškodenia mozgu. 

 

Obrázok 30: Stav zreníc a klinický význam 

P      L              Stav zreníc Klinický význam

+      +             Obe pupily úzke Normálny nález
reagujú na osvit

(+)   +             P - rozšířená                       Pravostranná "mass
spomalená reakcia lesion"
L - úzká, reagujúca

(-)    +             P - široká, nereagujúca Zhoršenie

(-)   (-)            P+L - stredne široké,         Lézia stredného mozgu
nereagujúce (tentoriálna herniácia)

(-)   (-)            P+L - široké nereagujúce Medulárna lézia
(terminálny stav)
Lokálna trauma
CAVE atropin/deriváty

Stav zreníc a klinický význam

 

 

Za abnormálne považujeme rozdiel priemeru zreníc o viac než 1 mm (stav môže byť podmienený lokálnym 

poranením oka). Normálna reakcia je rýchla konstrikcia papíl. Spomalená odpoveď môže znamenať poranenie 

mozgu. 

Zhodnotenie aktuálneho  neurologického stavu je potrebné pre neskoršie posúdenie dynamiky procesu.  

Cave! Úroveň vedomia je nielen výrazom neurologického stavu, ale môže byť ovplyvnená i mierou 

hypovolémie a hypoperfúzie mozgu ! 

 

Vyšetrenie motorickej aktivity (hybnosť končatín)  

nález klinický význam 

monoparéza priame poranenie končatiny, 

lézia periférneho nervu 

hemiparéza intrakraniálne poranenie 

paraparéza miešna lézia 
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Pri vyšetrení hodnotíme: spontánnosť pohybu končatín na vonkajší podnet, rýchlosť odpovede, symetriu 

hybnosti. 

Minineurologické vyšetrenie umožňuje určiť stupeň poškodenia mozgu. Opakované vyšetrenia detekujú 

dynamiku procesu. Pokles GCS o 2 body svedčí o zhoršovaní stavu. Pokles o 3 body o je známkou zlej prognózy 

a zdôrazňuje naliehavosť okamžitej liečby. 

 

Dramatickým zmenám GCS často predchádzajú: 

- ťažké alebo silnejúce bolesti hlavy, 

- rozšírenie zreníc alebo vývoj jednostrannej slabosti končatiny. 

 

Resuscitačná starostlivosť prebieha súčasne s prvotným vyšetrením a zahrňuje:  

• aplikáciu kyslíka pomocou masky alebo ručného kriesiaceho prístroja s rezervoárom, prípadne transportným 

ventilátorom; 

• zaistenie vstupu do žilového riečiska – vhodné sú najmenej dve i.v. kanyly o širokom priemere a  zahájenie 

infúznej terapie, obyčajne Ringerov roztok, 10%  HAES. Roztoky glukózy  sú kontraindikované pre možnosť 

zhoršovania neurologického nálezu; 

• polohovanie  

- dôležitá je drenážna poloha hlavy, horná polovica tela zvýšená o 25°, za podmienky, že pacient nie je 

ohrozený aspiráciou (bdelý alebo intubovaný) a obehovo stabilizovaný; 

- ak pacient nie je ohrozený aspiráciou (bdelý alebo intubovaný), ale je hypotenzný, je vhodné ho uložiť do  

vodorovnej polohy; 

• analgéziu – ak je krvný tlak normálny alebo zvýšený, možno podať Fentanyl 0,1 – 0,2 mg frakcionovane 

alebo kontinuálne; 

• sedáciu – vhodné sú benzodiazepímy; 

• intubáciu. 

Indikácia intubácie 

1. kvantitatívna porucha vedomia, GCS menej ako 8; 

2. kvantitatívna porucha vedomia pri polytraumatizme; 

3. kvantitatívna porucha vedomia s respiračnou insuficienciou, centrálna neurogénna hyperventilácia; 

4. prevencia aspirácie; 

5. nekooperatívny pacient vyžadujúci sedáciu. 

 

• terapia intrakraniálnej hypertenzie – liečbu intrakraniálnej hypertenzie zahajujeme ak klinické ukazatele 

jasne preukážu, že došlo k vnútrolebečnej  hypertenzii. V praxi riešime v zásade tri situácie: 

- Cushingov reflex (systolická hypertenzia + bradykardia), 

- ipsilaterálna či bilaterálna pupilárna dilatácia, 

- zrejmé zhoršenie neurologického stavu, ktoré nie je možné pripésať extrakraniálnym faktorom. 

CAVE: u pacientov so systolickým tlakom <<<<60 mm Hg symptomatológia je bez validity! 
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Prítomnosť jedného či viacerých z uvedených príznakov indikuje zahájenie liečby intrakraniálnej hypertenzie. 

Liekom „prvej voľby“ pre osmotický a reologický účinok je 20% Manitol, v iniciálnej dávke 0,25 – 1,0 g/kg 

t.hm. v priebehu 10 – 30 min.  a ďalej 0,25 g. Furosemid podávame po 2 – 4 hodinách podľa aktuálneho stavu. 

Kvantitatívna porucha vedomia bez príznakov intrakraniálnej hypertenzie alebo transtentoriálnej 

herniácie si vyžaduje: 

• obnovenie normovolémie, 

• normalizáciu TK, 

• normalizáciu SaO2, 

• normalizáciu ventilácie, 

• analgosedáciu. 

 

Treba trvale sledovať vitálne funkcie : dychovú frekvenciu, P, TK, plnenie pulzu, SpO2! 

 

Poranenia chrbtice 

Chrbtica je zraňovaná najčastejšie v úseku krčnom a na jej prechode z hrudnej do driekovej časti. K poraneniam 

krčnej chrbtice najčastejšie dochádza pri dopravných nehodách, hlavne pri nárazoch na vozidlo zozadu a pri 

pádoch z výšky. 

CAVE:  Pozor na možnosť iatrogenného poranenia miechy pri uvoľňovaní poraneného z vozidla a jeho 

transporte. Snažme sa zabrániť flexii i nadmernej extenzii krčného úseku chrbtice a  torakolumbálneho 

prechodu! 

Krčnú chrbticu má podopierať pevný golier (napr. typ Philadelphia), ktorý prikladáme v neutrálnej polohe 

v miernom osovom ťahu za hlavu a pretiahnutím za ramená. Hrudnú a bedrovú chrbticu najlepšie znehybní 

vákuový matrac. 

Ak zistíme motorický alebo senzitívny výpadok funkcie končatín, predpokladáme miechovú léziu. Ak je možno 

– je potrebné podať – ihneď metylprednisolon, napr. Solu-Medrol – bolus 30 mg/kg do 250 ml fyziologického 

roztoku. Podávať v priebehu 15 min i.v. a pokračovať v pomalej infúzii v dávke 5,4 mg/kg do 24 hod. Efekt 

Solumedrolu je závislý od včasnosti jeho nasadenia. Po 6–8 hod. od úrazu účinnosť už nie je zaručená. 

 

Poranenia hrudníka 

Závažné poranenia hrudníka vedú už na mieste nehody k respiračnej tiesni. Z tohto dôvodu je potrebná 

rýchla diagnostika a rozhodnutie hneď na mieste nehody. Pri závažnom poranení s ohrozením života 

postupujeme podľa ABC. Aby sa zábranilo hypoxii alebo sa zmiernila je potrebná: 

• analgézia, 

• intubácia s následnou pomocnou či riadená ventiláciou, 

• punkcia hrudníka. 

 

Sériové zlomeniny rebier (> 3) sú veľmi bolestivé a obmedzujú dychové exkurzie. Vhodná je analgézia, 

užitočná je poloha v polosede, pokiaľ tomu nebránia ďalšie pridružené poranenia. Vhodné je uloženie raneného 

na poranenú stranu, čím sa umožnení lepšie kompenzačné rozvíjanie neporanenej strany hrudníka. 
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Blokové vylomenie hrudnej steny (tzv. nestabilný hrudník) je dôsledkom dvojitej sériovej zlomeniny rebier 

(v dvoch paralelných líniách). Vylomený segment nesprevádza dychové exkurzie hrudnej steny, takže pri 

inspíriu zdanlivo zapadá a pri exspíriu vystupuje, fenomén paradoxného dýchania, čo je možné zistiť  pohľadom. 

Prvé ošetrenie spočíva v pomocnej alebo riadenej ventilácii s miernym pretlakom – tzv. pneumatická vnútorná 

dlaha. 

 

Zlomenina sterna – máme ju na zreteli pri ohraničenej bolesti nad sternom, niekedy je hmatná i schodovitá 

dislokácia. V prednemocničnej fáze terapie si nevyžaduje zvláštne opatrenia. Ku zlomenine dochádza pri 

pôsobení veľkej energie a je potrebné vždy myslieť tiež na možnosť vážneho poranenia vnútorných orgánov. 

Subkutánny emfyzém rozpoznáme podľa krepitácie v podkoží. Obvykle je spôsobený zlomeninou rebier, keď 

jeden z úlomkov poraní pľúca. Pokiaľ rozsah emfyzému nie je veľký, nevyžaduje si žiadne zvláštne ošetrenie, 

pretože sa počas niekoľkých dní spontánne resorbuje. V ojedinelých prípadoch sa stretávame s hrozivo 

narastajúcim a šíriacim sa i do krku, brucha a do trieslí emfyzémom. Kauzálna liečba je závislá od rozsahu 

poranenia pľúc. 

 

Hemotorax 

Ku krvácaniu do pleurálneho priestoru dochádza najčastejšie pri poraneniach interkostálnych artérii alebo 

a. mammarie interne. Iba v 15 % býva príčinou krvácania poranenie veľkých ciev alebo srdce. Krv v pleurálnom 

priestore stláča pľúca a obmedzuje pľúcnu ventiláciu. Klinicky sa hemotorax prejavuje oslabením až vymiznutím 

dýchacích fenoménov, s dyspnoe a cyanózou. Krvácanie nad 1000 ml vyvoláva hypovolemickú hypotenziu 

a ventilačné zlyhanie. 

 

Pneumotorax  

Komplikuje až polovicu závažných poranení hrudníka. Vzduch sa do pleurálnej dutiny dostáva z alveolov 

poranených pľúc, zriedkavejšie z poranených bronchov alebo pri perforácii pažeráka. Býva kombinovaný 

s hemotoraxom a je označovaný ako pneumohemotorax. 

Ak je klinická diagnostika pneumohemotoraxu v teréne jasná a celkový stav pacienta kritický, je indikovaná 

evakuačná punkcia hrudníka, a to pri hornom okraji šiesteho rebra v prednej axilárnej čiare alebo, čo je ešte 

lepšie, zavedenie hrudného drénu (hrudný set).  

 

Tenzný (pretlakový) pneumotorax vzniká ventilovým mechanizmom pri poranení pľúc otvorením väčšieho 

bronchu alebo otvorením pleurálneho priestoru navonok. Vzduch sa do pleurálneho priestoru dostáva pri každom 

inspíriu a hromadí sa v ňom. Najskôr dochádza ku kolapsu pľúc a následne k posunu mediastína na protiľahlú 

stranu. Zmenší sa funkčná plocha pľúc, zvýšený vnútrohrudný tlak obmedzí venózny návrat, poklesne objem 

srdca, čím vzniká závažná hypotónia až zástava obehu. 

 

Klinické príznaky  

• jednostranné vymiznutie dýchacích fenoménov i pri korektnej intubácii, 

• jednostranné vymiznutie dychových exkurzií, 

• hypersonorný poklep, 
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• naplnenie krčných žíl, 

• cyanóza a známky dychovej insuficiencie, 

• hypotenzia, 

• pri umelej ventilácii výrazný nárast ventilačného tlaku, 

• deviácia trachey kontralaterálne. 

 

CAVE: Tenzný pneumotorax akútne ohrozuje život raneného! 

Prvé lekárske ošetrenie spočíva v punkčnej dekompresii zvýšeného vnútrohrudného tlaku v druhom medzirebrí 

v medioklavikulárnej čiare silnou kanylou. Kanylu je vhodné opatriť jednoduchým improvizovaným ventilom 

z rozstrihnutého prsta chirurgickej rukavice . 

Rozhodujúci pre indikáciu punkcie je klinický nález – čakanie na rtg snímok je stratou času a môže viesť 

k ohrozeniu života. 

 

Otvorený pneumotorax je nebezpečný obzvlášť vtedy, ak komunikácia poranených pľúc s vonkajším 

prostredím je väčšia než 2/3 priemeru trachey. V takom prípade uniká vzduch cestou najmenšieho odporu mimo 

pľúc a ventilácia sa stáva neefektívnou. Zmenené podmienky intratorakálneho tlaku pri dychových exkurziách 

môžu navodiť rytmické posuny mediastína (»vlanie mediastína«), čo zhoršuje nielen pľúcnu ventiláciu, ale 

i krvný obeh. 

V prednemocničnej fáze ošetrenia sa prikladá nepriedušný obväz, ktorý neuzatvára ranu úplne, ale z troch strán, 

aby sa vytvoril ventilový systém a nevznikal tenzný pneumotorax. 

 

Hemoperikard – srdcová tamponáda 

K tamponáde perikardu dochádza pri otvorených poraneniach (bodné, strelné), pri tupých poraneniach srdca je 

výnimočná. Pamätajme, že strelná alebo bodná rana nemusí vždy svojou lokalizáciou zodpovedať oblasti srdca! 

Záleží na priebehu bodného či strelného kanála. 

 

Klinické príznaky:  

• rozšírené krčné žily, 

• hypotenzia, 

• tlmené srdcové ozvy. 

Tamponáda bezprostredne ohrozuje život, evakuačná punkcia perikardu rýchlo zlepší cirkuláciu.  

 

Technika punkcie: Vpich tesne pod mečovým výbežkom, ihlu (lepšie kanylu) o dĺžke cca 12 cm smerovať na 

dolný uhol ľavej lopatky so sklonom 45 stupňov od horizontály. Pri zavádzaní ihly striekačkou aspirovať. Ak je 

vybavenie zodpovedajúce, je správne zaviesť do perikardu pri punkcii drenážnu cievku . 

 

Poranenia brucha 

Pri uzavretých poraneniach je možné na mieste nehody len orientačne poranenie diagnostikovať a pamätať na 

to, že pacient bude pravdepodobne akútne operovaný, keďže hrozí hemoragický šok. 



 158

Pri prvom vyšetrení hľadáme vonkajšie známky poranenia brušnej steny – odreniny, podkožné hematómy 

(otlačky bezpečnostných automobilových pásov a pod.). U pacientov pri vedomí zisťujeme lokalizáciu palpačnej 

bolestivosti brušnej steny a nález dokumentujeme, pretože miesto a intenzita bolesti sa môže meniť. Klasické 

peritoneálne príznaky sa na mieste nehody ťažko hodnotia, pretože sa spravidla iba začínajú rozvíjať a sú ťažko 

odlíšiteľné od reflexného napnutia steny od bolesti. 

Pri otvorených poraneniach je potrebné prekryť ranu sterilným obväzom. Pri eviscerácii útrob nereponovať, 

priložiť iba vlhké rúšky, brániť zaschnutiu a dbať, aby nedošlo k podchladeniu pacienta. 

 

Poranenia končatín 

Rany na končatinách sa kryjú iba sterilným obväzom. Postup zastavovania krvácania je popísaný 

v predchádzajúcich kapitolách. 

Ak z rany vyčnievajú akékoľvek cudzie telesá, je vhodné ich v rane ponechať a nesnažiť sa ich obtiažne 

extrahovať. Pri snahe o extrakciu môžu byť poranené ďalšie tkanivá a zvýši sa rozsah krvácania. 

 

Zlomeniny – pri prvom vyšetrení posudzujeme nielen klinické známky zlomeniny, ale tiež obeh a nervové 

zásobenie periférie.  

CAVE:  Nie je poranená len kosť, ale celá končatina ako anatomický celok! 

Pri diafyzárnych zlomeninách sa snažíme o zamedzenie tlaku dislokovaných úlomkov na kožu, pretože hrozí 

porucha výživy, a tým následné komplikácie pri definitívnom operačnom riešení v nemocnici. Transportná 

fixácia (optimálna je vákuová dlaha) má byť priložená za primeraného ťahu a protiťahu. 

Pri ošetrení prominujúcich kostných úlomkov u otvorených zlomenín sa o ich repozíciu nesnažíme, šetrnejšie je 

ich krytie vlhkou gázou a sterilným obväzom. 

 

Luxáciu kĺbov nie je vhodné v teréne reponovať. Jedinou výnimkou je zadná luxácia kolenného kĺbu do 

popliteálnej jamky, pretože hrozí výrazné riziko poškodenia nervovo-cievneho zväzku. Repozičný manéver býva 

relatívne jednoduchý za použitia ťahu a protiťahu. Nesmie sa reponovať priamym tlakom v podkolení. Repozíciu 

je možné zjednodušiť iba tlakom na proximálnu tretinu predkolenia. 

Poranené kĺby znehybníme v patologickej polohe dlahami. 

 

Panvu vyšetrujeme tlakom na lopatu bedrovej kosti a na symfýzu. Pri klinických zjavných zlomeninách typu 

»otvorenej knihy« sú roztrhnuté presakrálne žilové plexy, čo je sprevádzané veľkým krvácaním. Preto je treba 

panvu „zatvoriť“ zo strán. Najľahšie je to možné docieliť použitím vákuového matraca. V teréne je to jediná 

možnosť ako zmierniť hrozivú krvnú stratu. 

 

Amputáty 

Na mieste nehody je niekedy potrebné riešiť i otázku amputátu a jeho prípravu pre reimplantáciu. Týka sa to 

hlavne úplne oddelených prstov horných končatín. 

Amputát sa zabalí do vlhkej gázy namočenej do fyziologického roztoku. Nepoužívajú sa žiadne dezinfekčné 

prostriedky. Amputát sa uloží do plastikového vaku, ktorý musí byť vodotesne uzatvorený. Celý vak sa potom 
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ponorí do iného plastikového vaku alebo vhodnej nádoby s ľadovou vodou, približne s teplotou 4 °C – pomer 2/3 

vody na 1/3 ľadu. Takto opatrený amputát môže byť reiplantovaný do 12 i viac hodín od úrazu. 

 

Transportná imobilizácia končatín 

• Crammerova dlaha – jednoduché priloženie, fixácia málo vyhovujúca; 

• extenčná dlaha – teoreticky výhodná, prakticky málo používaná, pretože jej naloženie je pomerne zložité; 

• vákuová dlaha a matrace – optimálny imobilizačný prostriedok; 

• golier pre krčnú chrbticu, napr. typ Philadelphia. Mäkké typy golierov sú nedostatočné. 

Transport 

Transportnú polohu raneného treba zvoliť podľa charakteru poranenia. 

 

Všeobecne platí 

• pacient s poranením hrudníka s ventilačnou tiesňou má byť transportovaný v polosede; 

• narastajúci intrakraniálny tlak je možné čiastočne obmedziť eleváciou hornej časti tela o 30 stupňov; 

• aspirácii zatekaním krvi alebo zvratkov je možné zabrániť stabilizovanou polohou raneného na boku (viď 

kapitolu o KPR); 

• transport do nemocnice má byť rýchly, nie však unáhlený. 

 

CAVE:  Na mieste nehody je nutné zaistiť vitálne funkcie, imobilizovať poranené končatiny a zahájiť 

objemovú náhradu krvi a až po týchto zákrokoch  raneného prevážať ! 

Lekár výjazdovej skupiny ZZS musí dobre uvážiť kde bude ťažko zraneného transportovať. Ťažko ranený 

nemá byť pokiaľ možno transportovaný na chirurgické oddelenie najbližšej nemocnice, ale do najbližšej 

kompetentnej nemocnice – traumacentra.  

Na špecializovanom oddelení je možné totiž zaistiť kvalifikovanú definitívnu pomoc bez nutnosti neskoršieho 

vynúteného sekundárneho transportu na pracovisko vyššieho typu. Sekundárny transfer predstavuje terapeutickú 

a diagnostickú pauzu. 

Cieľová nemocnica má byť rádiofonicky informovaná o prevoze raneného. 

 

 

POPÁLENINY A POLEPTANIA 

Definícia 

Popáleniny a poleptania sú poranenia spôsobené vysokými teplotami alebo žieravinami (kyseliny a zásady - 

lúhy). Podľa spôsobu, ako k nim došlo, rozoznávame niekoľko druhov popálenín. 

Suché – spôsobené plameňmi alebo horúcimi telesami. Zvláštnym druhom popálenia je popálenie trením, napr. 

spôsobené trením o lano, povraz, ale i popálenie kože nadmerným slnečným žiarením (solárne). 

Mokré – tieto popáleniny voláme „opareniny“ a sú spôsobené parou alebo horúcimi tekutinami. 

Chemické popáleniny alebo poleptania sú relatívne časté pretože ľudia denne prichádzajú do styku s rôznymi 

chemikáliami majúcimi žieravé účinky na kožu a sliznicu či už v priemysle, v domácnostiach, v záhradách alebo 

pri remeselníckych prácach. 
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Stupeň popálenia  

1. začervenanie, 

2. pľuzgiere, 

3. poškodenie kože v celej hrúbke (podkožného tkaniva a hlbších štruktúr), 

4. zuhoľnatenie. 

 

Pre prvú pomoc nie je dôležité rozdelenie popálenín podľa stupňov ani podľa príčiny, ktorá ju vyvolala. Prvú 

pomoc treba poskytovať okamžite, teda ešte pred tým, ako na koži vzniknú prvé príznaky a bez ohľadu, či je 

popálenina mokrá, suchá, alebo ide o poleptanie. 

 

Výpočet rozsahu popálenej plochy (platí tzv. pravidlo 9). 

Dospelí     Deti (1 – 4) 

Hlava a krk   9 %     hlava 17 %, krk 2 % 

Hrudník   2 x 9 %    26 % 

Brucho    2 x 9 %    2 x 2,5 % 

Horné končatiny   2 x 9 %    2 x 9,5 % 

Dolné končatiny   4 x 9 %     2 x 15 % 

Genitálie   1 %     1 % 

Iný orientačný výpočet: veľkosť dlane postihnutej osoby je 1 % povrchu tela. 

 

Príznaky popálenín 

1. bolesť po dotyku horúceho telesa (popálenina), alebo horúcej kvapaliny (oparenina), 

2. začervenanie kože, 

3. objavenie sa pľuzgierov, 

4. pri popálenine väčšej ako dlaň postihnutého možnosť vzniku šoku. 

 

Príznaky poleptania 

Kyseliny aj zásady sú žieraviny, spôsobujú rovnaké poškodenie s rovnakými príznakmi: 

1. pálivá bolesť kože so zmenenou farbou, 

2. pri poleptaní očí postihnutý pociťuje urputnú bolesť, nie je možné otvoriť oči, kŕč očného svalstva, 

3. po vypití žieraviny bolesť a pálenie v ústach, pažeráku a žalúdku, zmeny farby perí a okolia úst. 

 

Prvá pomoc bez pomôcok pri popálení 

Všeobecným cieľom prvej pomoci je znížiť účinok tepla (chemikálie), zabrániť infekcii, zmierniť bolesť, 

oddialiť nástup šoku, čo v praxi znamená: 

a) okamžite počas 10-20 minút chladiť studenou vodou, aj popáleniny s rozsahom do 50 % povrchu tela, pričom 

treba zohľadniť možné podchladenie postihnutého, 

b) po ochladení prikryť nepriľnavým obväzom, čistou tkaninou, mikroténovým vreckom alebo fóliou na 

potraviny, 

c) myslieť na protišokové opatrenia, 
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d) zariadiť prevoz na definitívne ošetrenie. 

Studená voda z vodovodu je dostatočne chladná na zastavenie šírenia popáleniny do hĺbky a šírky. 

 

Prvá pomoc bez pomôcok pri poleptaní 

a) práškové a tuhé (suché) žieraviny najprv odstraňovať mechanicky (na sucho), 

b) tekuté žieraviny odstraňovať 20 minút jemným prúdom čistej vody, 

c) pri zasiahnutí odevu vyzliekať šaty zároveň s oplachovaním, 

d) oči vyplachovať väčším množstvom vody (1-2 litre), uistiť sa, že pacient nemá kontaktné šošovky, ak má, je 

potrebné ich vybrať, 

e) po vypití žieraviny podávať malé dúšky čistej vody, nevyvolávať vracanie, (mlieko a živočíšne uhlie nie sú 

vhodné, neutralizačné roztoky sú kontraindikované). 

 

Prehriatie a tepelný úpal 

Prehriatie a úpal spôsobené nadmerným teplom je ochorenie vyskytujúce sa hlavne v oblastiach s vyššou 

teplotou a je im možné zabrániť. Najťažšie formy – vyčerpanie z tepla a tepelný úpal môžu byť spôsobené aj 

dehydratáciou, stratami elektrolytov a zlyhaním termoregulácie. 

Prehriatie – je akútna hypertermia následkom dehydratácie. Vznikne, ak sa organizmus pri extrémnych 

vonkajších podmienkach nestačí ochladzovať alebo pri zvýšenej produkcii tepla v organizme. Ak zlyhá 

termoregulácia, dochádza k vzniku tepelného úpalu. 

Tepelný úpal je hypertermia so zlyhaním termoregulácie. Býva sprevádzaná zlyhávaním dôležitých orgánov 

a postihnutím CNS, dochádza teda k multiorgánovému zlyhaniu a zastaveniu činnosti srdca. Malígna 

hypertermia sa vyskytuje zriedkavo. Predpokladá sa, že ide o ochorenie vyvolávajúce poruchu metabolizmu 

vápnika vo svalových bunkách. Jednou z príčin môže byť anestézia halogenovými uhľovodíkmi, ale i podanie 

svalových relaxancií. 

 

Prvá pomoc 

Základom úspešnosti liečby je čím skôr preniesť pacienta do chladného prostredia a sledovať jeho základné 

životné funkcie (vedomie, dýchanie a cirkuláciu). Chladenie pacienta je potrebné začať okamžite (potierať 

vlažnou vodou a ovievať na urýchlenie odparovania, prikryť pacienta vlhkou plachtou a pod.). 

 

Omrzliny 

Definícia 

Omrzlina je lokálne chladové poranenie charakteristické zmrznutím tkanív. Najčastejšie sa vyskytuje 

u bezdomovcov, ale i u ľudí pracujúcich vo vonkajšom prostredí a športovcov. Negatívnu úlohu hrá i požívanie 

alkoholu prípadne omamných látok, ktoré zmenšujú u postihnutých pocit chladu. 

 

Klinický obraz 

V postihnutej časti tela vzniká pocit chladu a tuhosti, štípania, pálenia, tŕpnutia. Pri ohrievaní môže byť bolesť 

pálivá až elektrizujúca. Najčastejšie postihnutými časťami tela sú nohy a ruky, ale omrzliny sa vyskytujú aj na 

lícach, nose, ušiach a očnej rohovke. 
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Príznaky začínajú bledosťou časti tela ohrozenej omrzlinou (skôr vidí druhá osoba ako cíti postihnutý), postupne 

dochádza k mramorovaniu kože s cyanotickým nádychom, k páleniu, svrbeniu, bolesti. Podobne ako pri 

popáleninách rozlišujeme stupne postihnutia. 

Prvý stupeň omrzlín postihuje len epidermis, štvrtý stupeň zasahuje celú vrstvu kože až do 

hlbokých štruktúr. 

I. stupeň - začervenanie, edém, voskový vzhľad, tvrdé biele pláty a strata citlivosti, 

II. stupeň - začervenanie, edém, tvorba pľuzgierov s čírou tekutinou, 

III. stupeň - pľuzgiere naplnené krvou, 

IV. stupeň - poškodenie zasahuje svaly, šľachy aj kosti. 

 

Iné príznaky - výrazný opuch, bolesti kĺbov, bledosť alebo cyanotické zafarbenie, hyperémia, nekróza kože 

a gangréna. 

 

Liečba 

• najskôr ošetriť stavy ohrozujúce život (poruchy vedomia, dýchanie, krvný obeh), 

• nahradiť mokrý odev suchým, zabaliť do termofólie, zabrániť stratám tepla, 

• ohrievanie začať čím skôr - končatinu (nos, ucho) zabaliť do obväzu alebo inej textílie, prsty a ruky 

vložiť do záhybu axily, 

• nemasírovať omrzliny teplou rukou a snehom, nepodávať alkohol a sedatíva, pretože alkohol 

vazodilatáciou v koži zvyšuje straty tepla a sedatíva bránia triaške a tvorbe tepla, 

• podávať teplé nealkoholické nápoje (čaj, vývar) a vysokoenergetické potraviny (cukor, med, čokoláda), 

• lokálne ošetrenie - gázové vložky medzi omrznuté prsty na zabránenie macerácie kože, 

• pri omrzlinách dolných končatín je vhodné kráčať opatrne pre zvýšené riziko poranenia a zlomenín 

(fragilita pri podchladení). 

 

ÚRAZY ELEKTRICKÝM PRÚDOM A BLESKOM 

Úrazy elektrickým prúdom nie sú časté, ale môžu zanechať nepriaznivé následky na organizme. Ľudské telo 

zasahujú rôzne. Poranenia sa navzájom líšia, a ich jediným spoločným menovateľom je zasiahnutie elektrickým 

prúdom. 

Priemerne sa vyskytuje asi 0,55 úmrtia na 100 000 obyvateľov za rok následkom zasiahnutia elektrickým 

prúdom. Na zasiahnutie bleskom zomrie na svete ročne asi 1 000 ľudí, v horách pripadá priemerne 1 smrť 

spôsobená bleskom na 2 mil. návštevníkov. 

Abnormálne prúdenie elektrónov ľudským telom spôsobuje poranenie alebo smrť následkom depolarizácie 

membrán svalov a nervov, vyvolaním smrtiacich elektrických rytmov v srdci i mozgu ako aj vytvorením 

elektrických popálenín teplom a roztrhnutím bunkových obalov. 

Prúd prenikajúci mozgom spôsobuje depolarizáciou mozgových buniek až bezvedomie. Najčastejšie to 

pozorujeme pri zasiahnutí bleskom alebo pri aplikácii jednosmerného prúdu. Striedavý prúd môže vyvolať 

zastavenie cirkulácie krvi interferenciou s fyziologickou elektrickou aktivitou srdca, ktorá je podmienkou jeho 

efektívnej mechanickej činnosti. Každý prechod prúdu telom človeka môže vyvolať rozpad svalov a upchatie 

obličiek produkty rozpadu svalov, následkom čoho dochádza k obličkovému zlyhaniu. 
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Prechod prúdu môže spôsobovať elektrické popáleniny na základe tvorby tepla prechodom 

elektrónov. 

 

Blesk 

Prežívanie po zásahu bleskom predstavuje asi 50 %. Pri zastavení srdca je účinná kardiopulmonálna resuscitácia. 

Pri dlhodobom zastavení krvného obehu a dýchania sa zvyšuje riziko trvalého poškodenia mozgu, vegetatívnych 

stavov a mozgovej smrti. Pri zásahu bleskom dochádza k explózii, ktorá spôsobuje tupé poranenia.  

 

Úraz elektrickým prúdom nízkeho napätia 

Bez zastavenia činnosti srdca 

Táto situácia najčastejšie nastáva u detí, ktoré sa dotknú poškodených káblov elektrických spotrebičov. 

Popáleniny v ústach sú často rozsiahle a vyžadujú plastickú korekciu. 

Po zastavení srdca 

Potrebná je kompletná KPR, pacienti musia byť sledovaní na jednotkách intenzívnej starostlivosti. 

 

Úraz vyvolaný vysokým napätím 

Vo všeobecnosti pacienti po kontakte s vysokým napätím majú ťažké popáleniny. 

Postihnutie srdca a rozpad svalovej hmoty sú spravidla sekundárne. Dôsledkom popálenín je okrem zástavy 

srdca i vyradenie činnosti obličiek spôsobené upchávaním obličkových ciev produktmi rozpadu svalov. 

 

Jednosmerný prúd 

K týmto úrazom dochádza najčastejšie u mladých jedincov pri nechcenom dotyku s vedením napätia nad 

železničnou (trolejbusovou) traťou, ktorá je uzemnená. Vyvolaný elektrický okruh spôsobí zuhoľnatenie svalov 

a elektrické popáleniny. 

 

Prvá pomoc – prednemocničná starostlivosť 

Zvláštnosti poskytovania prvej pomoci pri úrazoch elektrickým prúdom závisia od druhu poranení. Styk 

s elektrickým prúdom môže zapríčiniť: zastavenie dýchania, zastavenie činnosti srdca, bezvedomie, popáleniny, 

zlomeniny, rany. Všetky tieto uvedené následky styku elektrickým prúdom sa môžu vyskytovať jednotlivo alebo 

aj spolu s ďalšími z nich. Podobne ako pri autonehodách nemôžeme povedať, že je pre ne typické len 

pohmoždenie hrudníka nárazom na volant, tak ani pri úrazoch elektrickým prúdom nemôžeme povedať aký druh 

poranenia je pre ne typický. 

 

Prvou aktivitou je oddeliť postihnutého od okruhu prúdu. 

Vo vonkajšom prostredí 

Pri elektrickom vedení padnutom na zem treba pred poskytnutím prvej pomoci vypnúť prúd. Prerušenie prúdu 

alebo elektrického vodiča ponechať špecializovanej službe zabezpečenej prostredníctvom tiesňovej linky „112“. 

Zabrániť prístupu osôb do nebezpečnej zóny. Pri napätí nad 1 000 V je možné „preskočenie“ prúdu až 18 

metrov. 

V uzavretom priestore 
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Pri podozrení na kontakt s elektrickým prúdom je nutné vypnúť vypínač, istič, hlavný vypínač (bytový, 

domový). 

Používanie improvizovaných izolačných pomôcok ako drevená rúčka, gumené rukavice, státie na suchých 

novinách, pneumatike a podobne je len núdzovým, a nie celkom spoľahlivým riešením. 

U pacientov so zastavením dýchania a krvného obehu nasleduje kardiopulmonálna resuscitácia. Paralýza svalov 

po zásahu elektrickým prúdom môže vyžadovať niekoľko hodín trvajúcu ventiláciu. 

Pacienti v bezvedomí bez zastavenia obehu krvi si vyžadujú sledovanie dýchania a prípadne podporné dýchanie. 

Je potrebné myslieť i na druhotné poranenia spôsobené pádmi (zlomeniny, pohmoždenia) ku ktorým dochádza 

na základe kŕčov svalstva a vyžadujú liečbu ako identické poranenie vyvolané inou príčinou. 

 

Transport 

Všetci postihnutí s anamnézou zasiahnutia prúdom vysokého napätia musia byť prednostne hospitalizovaní 

v popáleninovom centre. Podobne aj pacienti s popáleninami v ústach po zásahu elektrickým prúdom nízkeho 

napätia by mali byť podľa možnosti vyšetrení v popáleninovom centre. 

Všetci, u ktorých sa stretávame s anamnézou bezvedomia, zastavením činnosti srdca, abnormalitami na EKG, 

s poranením mäkkých častí a popáleninami si vyžadujú sledovanie, lebo možnosť zhoršenia stavu tu ostáva. 
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18. PRÁVNE MINIMUM  

 

„B ěda bude pacientovi, 

 přestane-li být lékař sebevědomě odvážným  

a začne být právnicky opatrným“ 

(Prof. Jirásek) 

 

Častá kriminalizácia lekárskej praxe môže mať za následok, že sa dostane do mantinelov právneho poriadku 

a strachu z právnych následkov konania lekárov. V podstate neexistuje inštitúcia, ktorá by sa nás zastala, tlak 

médií je proti nám,  médiám ide spravidla len o atrakciu, nie o pravdu, ľahko skreslia skutočnosť, nerozumejú 

tomu. Ide im o to, vytvoriť produkt, ktorý sa dobre predáva. Ak sa obrátia o vyjadrenie experta od písacieho 

stola, ktorý Vašu prácu a podmienky nepozná, môžu z Vás vopred vyrobiť kriminálny živel. 

Pri podaní trestného oznámenia občan neplatí poplatok a nesie iba veľmi diskutabilné riziko trestného 

stíhania pre trestný čin krivého obvinenia podľa ustanovenia §345 Trestného zákona (úspešná žaloba na 

ochranu osobnosti je u nás ilúziou). Dopad na naše konanie ukážu len nasledujúce roky. Je preto dôležité, aby 

lekári vedeli adekvátne čeliť obvineniam bez toho, aby ich to psychicky a profesijne zničilo. 

Treba si uvedomiť, že na lekárskych fakultách ale i na farmakologických ako i nelekárskych zdravotníckych 

programoch sa zdravotníckemu právu venuje minimálny priestor.  

Aké sú teda trestnoprávne dôsledky práce zdravotníkov? V predkladanom texte si dovoľujeme predostrieť 

niektoré trestnoprávne otázky, ktoré sa pri dokazovaní viny lekárov a ostatných pracovníkov v súvislosti 

s výkonom povolania môžu vyskytnúť. I keď súčasná judikatúra skôr uvažovala o lekároch, pri posudzovaní 

zodpovednosti logicky bude sa posudzovať i úroveň vzdelania v danej problematike i nelekárske profesie (vedel, 

alebo vedieť mal). 

Výkon lekárskej činnosti sa v súčasnosti považuje za okolnosť vylučujúcu protiprávnosť. Lekár nie je 

trestnoprávne zodpovedný za riadne indikované a vykonané výkony. 

Avšak – akýkoľvek lekársky zákrok, ktorý bol vykonaný bez súhlasu pacienta, alebo v rozpore s jeho súhlasom 

sa považuje za protiprávny, a to i v prípade, že bol vykonaný odborne úplne bezchybne a prispel k liečbe 

pacienta (výnimkou je tzv. stav krajnej núdze). 

V poslednej dobe sa lekár stáva terčom sťažností podávaných pacientmi a ich príbuznými hlavne  na Úrad pre 

dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ale i na orgány samosprávy, prípadne na Lekársku komoru. 

 

Citácia z listu členom predsedníctva Lekárskej komory (informácia o poplatkoch a príspevkoch) zo dňa 

13.10.2008: 

„V roku 2007 komora zaznamenala narastajúci počet sťažností na zdravotnú starostlivosť poskytnutú členmi 

komory. Orgány komory si pritom boli plne vedomé toho, že hnacím motorom zvýšeného počtu sťažností a až 

trestných oznámení smerujúcich voči lekárom, nebolo zhoršenie kvality práce, ale cielená kampaň smerujúca 

k negatívnej stránke zvyšovania právneho povedomia pacientov spočívajúca v nabádaní pacientov na podávanie 

sťažností a trestných oznámení na lekárov s cieľom dosiahnutia finančného profitu za údajné poškodenie 

zdravia.“ 
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Dnes už nie je zriedkavosťou, kedy je voči lekárovi začaté trestné stíhanie v súvislosti s výkonom jeho 

povolania, prípadne vedené občianske a súdne konanie o náhradu škody, spôsobenej lekárom pri poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti. V takýchto prípadoch sa lekár musí brániť proti nárokom iných osôb, prípadne sa musí 

snažiť si presadiť svoje práva. Právna cesta je jedinou možnosťou, ako môže lekár chrániť svoje profesionálne 

a osobné záujmy. V právnom spore samozrejme má každý záujem dosiahnuť pre seba čo najpriaznivejší 

výsledok. 

 

Ako to vyzerá v praxi. 

Oznamovateľ podá trestné oznámenie na Policajné oddelenie alebo na Prokuratúre. Vyšetrovateľ následne vydá 

uznesenie o začatí trestného stíhania, ktoré obsahuje opis skutku s jeho zákonným označením, nie však ešte 

konkrétneho obvineného. Obvinený je osoba, proti ktorej sa vedie trestné stíhanie. Do toho postavenia sa 

dostáva vtedy, keď vyšetrovateľ na podklade trestného oznámenia alebo zistených skutočností po začatí trestného 

stíhania dostatočne odôvodnený záver, ž e trestný čin spáchala určitá osoba, vydá uznesenie o vznesení 

obvinenia, t.j. že sa táto osoba stíha ako obvinený (výraz „dostatočne“ treba vykladať tak, že sa nevyžaduje 

istota, ale stačí dostatočne odôvodnená pravdepodobnosť), ktoré doručí konkrétnemu obvinenému, a ten je 

potom predvolaný na výsluch (nie na vypočutie). Obvinený má právo požiadať o primeraný odklad prvého 

výsluchu na účely prípravy obhajoby – o tejto skutočnosti musí byť poučený. Odpis uznesenia o vznesení 

obvidńenia zašle vyšetrovateľ do 48 hodín prokurátorovi.  

Vznesením obvinenia sa realizuje ústavná zásada, že nikto nemôže byť stíhaný inak, ako zo zákonných dôvodov 

a spôsobom, ktorý ustanovuje zákon. Obvinenému zaručuje zákon široké obhajovacie práva. 

Napriek tomu, je povinný obvinený sa na predvolanie na výsluch dostaviť a ak tak neurobí bez dostatočného 

ospravedlnenia, možno ho predviesť – na to a iné následky neustanovenia sa musí byť v predvolaní upozornený. 

 

Akým najzávažnejším obvineniam môže byť vystavený lekár : 

1. úmyselné trestné činy – ak páchateľ chcel v zákone uvedeným spôsobom porušiť alebo ohroziť chránený 

záujem (priamy úmysel), alebo vedel, že svojim konaním môže také porušenie alebo ohrozenie spôsobiť 

a pre prípad, že to spôsobí, bol s tým uzrozumený (nepriamy úmysel). Zavinenie v oboch uvedených formách 

úmyslu je zložené kombináciou zložky vedomostnej (páchateľ vedel, že môže následok spôsobiť) a zložky 

vôľovej (chcel následok spôsobiť, resp. s možnosťou spôsobenia následku bol uzrozumený). V prípade 

lekára ide najčastejšie o trestný čin ublíženia na zdraví podľa ustanovenia § 155 (úmyselné spôsobenie 

ťažkej ujmy na zdraví) a §156 Trestného zákona (úmyselné ublíženie na zdraví); 

Ťažkou ujmou na zdraví je zmrzačenie, strata alebo podstatné zníženie pracovnej spôsobilosti, ochromenie 

údu, strata alebo podstatné oslabenie funkcie zmyslového ústrojenstva, poškodenie dôležitého orgánu, 

zohyzdenie, vyvolanie potratu alebo usmrtenie plodu, mučivé útrapy a porucha zdravia trvajúca dlhší čas. 

Ublížením na zdraví je také poškodenie zdravia iného, ktoré si objektívne vyžiadalo lekárske vyšetrenie, 

ošetrenie alebo liečenie, počas ktorého bol nie iba na krátky čas sťažený obvyklý spôsob života poškodeného 

(§123 Trestného zákona); 

 

2. nedbanlivostné trestné činy –  o nedbanlivostný trestný čin pôjde v prípade, že páchateľ vedel, že môže 

spôsobom v zákone uvedeným porušiť alebo ohroziť záujem, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že 
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také porušenie alebo ohrozenie nespôsobí (vedomá nedbanlivosť), alebo nevedel, že svojim konaním môže 

porušenie alebo ohrozenie spôsobiť, hoci o tom vzhľadom na okolnosti a svoje osobné pomery vedieť mal 

a mohol (nevedomá nedbanlivosť). 

Za konanie sa však považuje i zanedbanie takého konania, na ktoré bol páchateľ podľa okolností a svojich 

pomerov povinný, teda považuje i porušenie dôležitej povinnosti vyplývajúcej z páchateľovho zamestnania, 

postavenia alebo funkcie mu uloženej podľa zákona. V prípade lekára ide najčastejšie o trestný čin ublíženia 

na zdraví podľa ustanovenia § 157 (spôsobenie ťažkej ujmy na zdraví z nedbanlivosti) a §158 Trestného 

zákona (ublíženie na zdraví z nedbanlivosti).  

 

V našom prípade sa pod pojmom chránený záujem rozumie „záujem na ochrane zdravia ľudí“. 

Súčasná prax je taká, že súdne konanie k nadobudnutiu platného rozhodnutia trvá niekoľko rokov a počas toho 

obdobia je lekár pod obrovským tlakom. V prípade malých kolektívov je nezanedbateľným faktom i tlak okolia 

a pochybovanie  o pravde lekára. 

 

Lekár spravidla: 

- prepadne panike po začatí trestného stíhania, 

- začne analyzovať daný prípad avšak cez emocionálny zorný uhol, 

- niektorí v každom pacientovi začnú vidieť potenciálneho sťažovateľa, 

- najvážnejšie je však to, že časť lekárov začne o sebe pochybovať. 

 

Ako sa správať, keď je lekár predvolaný na výsluch ako obvinený, resp. ako sa správať, ak je lekárovi doručené 

predvolanie na výsluch obvineného.  

- neprepadajte panike, nakoľko trestných oznámení pribúda, bude to patriť medzi časté  formy 

vyžitia lekárov; 

- nechoďte na výsluch bez advokáta. 

Je potrebné si uvedomiť si, že prostredie polície je lekárom cudzie, a nie je nám obyčajne naklonené (je to 

atmosféra v spoločnosti - kriminalizovať lekárov). Obyčajne to vedie k rozhorčeniu, najmä v prípade, keď má 

lekár pocit, že pre pacienta urobili maximum. Doporučuje sa advokáta kontaktovať už po doručení uznesenia 

o vznesení obvinenia. Obvinený si môže zvoliť ktoréhokoľvek advokáta zapísaného do zoznamu advokátov 

Advokátskej komory.  

 

Z praxe však môžeme konštatovať, že praktický výber advokáta je často kľúčovým rozhodnutím v celom 

konaní. Tak ako lekár vo svojom špecializačnom odbore sa nechce vyjadrovať napríklad k problematike z iného 

špecializačného odboru, tak i v advokátskej obci existujú špecializácie. Môže sa stať tragédiou, ak lekára 

obhajuje advokát s praxou v obchodnom práve,  ktorý podcení dôsledky odsúdenia pre lekára a závažnosť celého 

konania. 

 

Uvedomujeme si isté rozdiely v zákonoch SR a ČR, ale podstatné postupy sú zhodné. 



 168

Podľa ustanovenia § 121 ods. 2 Trestného poriadku pred výsluchom musí byť obvinený poučený, že má právo 

vypovedať, odoprieť výpoveď, právo zvoliť si obhajcu, právo požiadať o ustanovenie obhajcu, právo žiadať, aby 

sa obhajca zúčastnil na výsluchu a bez jeho prítomnosti nevypovedať.  

Ak je lekár vypočutý bez advokáta a vyšetrovateľ mu ponúkne dohodu s prokurátorom o vine a treste, nie je 

vhodné na ňu pristúpiť s pocitom, že to chce mať čím skôr za sebou. Týmto spôsobom lekár príde o zamestnanie. 

Pre prácu v EÚ je potrebné potvrdenie o bezúhonnosti a lekárskej praxi za posledných päť rokov (Certificate 

of Good Standing, CofGS), ktoré vydáva SLK (Slovenská lekárska komora) a kde bezpodmienečnou 

podmienkou na vydanie certifikátu CofGS) je o.i. i žiadny záznam v registri týkajúci sa disciplinárneho postihu 

akéhokoľvek druhu. 

Podľa ustanovenia § 213 písm. b) Trestného poriadku iba prokurátor je oprávnený uzatvoriť s obvineným 

dohodu o vine a treste, a to iba v prípade, ak výsledky vyšetrovania dostatočne odôvodňujú záver, že skutok je 

trestným činom a spáchal ho obvinený, ktorý sa k spáchaniu skutku priznal (§232 ods. 1 TP). Vyšetrovateľ 

uzatvárať dohodu o vine a treste nemôže, pričom ju obvinenému nesmie ani „ponúkať“. Vyšetrovateľ je však 

povinný poučiť obvineného o možnosti uzatvoriť dohodu o vine a treste s prokurátorom. 

 

Prostriedky súdu 

Samosudca môže na základe obžaloby vznesenej prokurátorom, obsahujúcej príslušnú dokumentáciu a posudok, 

príp. posudky súdnych znalcov vydať trestný rozkaz – jedná sa o rozhodnutie o vine  obžalovaného bez 

pojednávania, trestom je často trest odňatia slobody s odkladom - „podmienečný trest“. Proti tomuto rozhodnutiu 

je možné podať odpor, v dôsledku čoho sa trestný rozkaz zruší a vo veci je nariadené pojednávanie.  

V ČR sa stalo, že tento polročný podmienečný trest sa  po podaní odporu  na doporučenie zamestnávateľa zmenil 

na základe posudku znaleckého ústavu na trojročný trest nepodmienečne do väznice s ostrahou, 6 ročný zákaz 

činnosti... 

Ak sú proti Vám použité posudky znalcov  v príslušnom odbore, máte právo sa obrátiť vy, alebo Váš obhajca na 

ktoréhokoľvek znalca zapísaného v zozname znalcov na ministerstve spravodlivosti v príslušnej odbornosti. 

Pozor! Znalcom je len ten, kto je zapísaný v zozname znalcov, ktorý je uverejnený na serveri MS (ČR, 

SR). 

Opakovane sa stáva, že i vyšetrovateľ operuje s posudkami, o ktorých prehlasuje, že sú znalecké, ale nespĺňajú 

podmienky dané príslušným zákonom – niektorí kolegovia neváhajú použiť nepríslušný, prípadne falošný titul 

i so štátnym znakom.  

 

Zhrnutie 

JUDr. Jan Mach vo svojej publikácii Lékař a právo, odporúča v prípade právnych problémov sa správať 

nasledovne: 

 

1. Ak je proti Vám zahájené trestné stíhanie a neuznávate svoju vinu, vždy ihneď podajte sťažnosť proti 

uzneseniu (v ČR stačí i tzv. banketní), odpor proti trestnému príkazu alebo odvolanie proti 

odsudzujúcemu rozsudku. Ak je podaná žaloba o náhradu škody a vydaný platobný rozkaz, podajte 

ihneď odpor. 
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2. Výpoveď pre políciu si vopred pripravte a policajtovi ju nadiktujte alebo predložte. Nepripustite, aby ju 

sám chaoticky a „policajným jazykom“ formuloval. 

 

3. Proti útokom na svoju profesnú česť sa máte právo brániť jednak podľa mediálnych zákonov, tak 

i žalobou na ochranu osobnosti i trestným oznámením pre ohováranie. 

 

4. Ak ste lekár a člen ČLK (České lékařské komory), využívajte právnej kancelárie ČLK i možnosti 

vyžiadať si odborný posudok vedeckej rady ČLK (v SR vstup SLK do právnych problémov nie je tak 

rozsiahla).  

ny problém (trestné oznámenie, žaloba, sťažnosť), nereagujte chaoticky. Vždy si najskôr ujasnite odbornú 

stránku veci – došlo, či nedošlo k odbornému alebo právnemu pochybeniu? Je daná príčinná súvislosť 

s následkom? Aká je dôkazná situácia? Podľa to zvoľte ďalší postup. 
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