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Úvod 

Téma absolventské práce zní: EKG očima záchranáře. Zvolil jsem si je, protože o 

jmenovaný obor se už delší dobu zajímám, pracuji v něm a je v mém zájmu se v něm 

zdokonalit.  

Dále mě také zajímá odbornost a připravenost záchranářů v této základní a 

velmi důležité vyšetřovací a diagnostické metodě. Hlavním cílem práce je zjistit, jaké 

jsou obecné znalosti záchranářů o EKG. EKG je základní, neinvazivní vyšetřovací 

metoda, které je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Pro záchranáře je tento způsob 

monitoringu každodenní rutinou, neboť výjezdy ke kardiovaskulárním indikacím jsou 

velmi časté. Záchranář by měl bezpodmínečně znát, jak defibrilovat, měl by poznat 

základní typy arytmií a léčbu s tím spojenou. 

Má práce má dvě hlavní části, část teoretickou a část praktickou. V teoretické 

části seznámím se základní anatomií a fyziologií srdce. Zmíním se o cévním zásobení 

srdce a také o převodním systému srdečním. Dále se zaměřím na základní typy 

přístrojů a jejich základní funkce, ve smyslu svodů a multifunkčních elektrod. Dále 

představím základní poruchy převodního systému srdečního a zaměřím se na základní 

poruchy srdečního rytmu. U každé z poruch rytmu uvedu možnosti léčby.  

V další části se budu věnovat velmi důležitému tématu, kterým je ischemie 

myokardu a akutní infarkt myokardu. Uvedu další alternativní možnosti léčby poruch 

srdečního rytmu, jako je defibrilace, synchronizovaná kardioverze a zevní 

kardiostimulace. 

V praktické části si čtenář může pročíst výsledky prováděného výzkumu. 

Výzkum bude prováděn pomocí skupiny záchranářů, zaměstnaných zdravotnickou 

záchrannou službou, formou anonymního dotazníkového šetření. V metodě dotazníku 

se zaměřím zejména na defibrilaci, určení základních typů arytmií a základní typy 

medikace u daných arytmií. K dispozici budou přehledně zpracované jednotlivé položky 

z dotazníku, na které respondenti odpovídali. Ke každé z položek bude zhotoven 

přehledný graf a tabulka s příslušnými výsledky.  

Věřím, že tato práce bude poučná pro všechny, kteří se jí rozhodnou přečíst. 

Pevně doufám, že práce nebude sloužit pouze jako prvek závěrečné práce 
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k absolutoriu, ale i jako nástroj k porozumění této základní, avšak velmi důležité 

problematice. 



 
 

8 
 

1 Cíl práce 

1.1 Hlavní cíl 

Zjistit znalosti záchranářů spojené s problematikou EKG. 
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2 Teoretická část 

2.1 Základy elektrokardiografie 

Elektrokardiografie (EKG) je neinvazivní, bezriziková zobrazovací metoda, která 

poskytuje velmi kvalitní diagnostické informace při akutních stavech v oblasti 

kardiologie. Je jedním z primárních vyšetření na urgentních příjmech, interních 

ambulancích, je součástí každého předoperačního vyšetření a také téměř standartním 

vyšetřením prováděným posádkou zdravotnické záchranné služby. Poskytuje velmi 

cenné a důležité informace při diagnostikování poruch srdečního rytmu, ischemií 

srdeční svaloviny, dále také pak při poruchách elektrolytové rovnováhy a anatomických 

změnách na srdci, např. při atrofii.  

Dalším důležitým pojmem v oblasti EKG je elektrokardiograf. Elektrokardiograf 

je přístroj, který zaznamenává křivku vyvolanou elektrickými potenciály v srdci, údaj 

poté interpretuje buďto přímo na displeji přístroje, nebo ho vypaluje pomocí elektrické 

energie na papír, který následně vyjíždí z přístroje. Elektrokardiografy procházejí 

neustálým vývojem, a proto se stále setkáváme s velmi častou modernizací přístrojů 

[DOBIÁŠ, 2013]. 

Dnešní moderní elektrokardiografy umožňují přenos EKG záznamu nebo celého 

souboru dat online přímo do kardiocentra, proto je možná přímá konzultace z terénu s 

invazivním kardiologem [ŠEBLOVÁ, KNOR a kol., 2013]. 

2.2 Anatomie a fyziologie srdce 

Srdce (cor) je dutý svalovitý orgán, kuželovitého tvaru, který je uložený 

v mediastinu, kde naléhá na bránici. Srdce má tři základní vrstvy: endokard, vnitřní 

vrstvu srdce, která představuje tenkou blánu obdobné stavby, jako je endotel v cévách; 

střední vrstvu tvořenou srdeční svalovinou, zvanou myokard, která zaručuje stah srdce; 

třetí vrstvu - epikard, jímž je pokryt povrch srdce. Epikard dále přechází ve vnější 

vazivový obal, zvaný perikard. Srdce můžeme rozdělit na hrot a bázi srdeční. Hrot je 

nejpohyblivější část srdce a ze srdeční báze odstupují velké cévy. Hmotnost srdce 

dospělého člověka je asi 330 gramů.  

Lidské srdce se skládá ze čtyř dutin: levé síně (atrium sinister), pravé síně 

(atrium dexter), levé komory (ventriculus sinister) a pravé komory (ventriculus dexter). 
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Mezi pravou síní a pravou komorou se nachází trojcípá chlopeň (valva tricuspidalis), 

mezi levou síní a levou komorou je dvojcípá chlopeň (mitrální). Mezi levou a pravou 

částí srdce se nachází přepážka (septum), která zabraňuje jakémukoliv spojení mezi 

těmito dvěma částmi. Oddělení levé a pravé části srdce je primárně důležité, aby 

nedošlo ke smíšení okysličené a neokysličené krve.  

Základním principem práce srdce a toku krve je, že odkysličená krev přitéká 

z tkání a orgánů těla horní a dolní dutou žílou do pravé síně. Po stažení pravé síně a 

zároveň otevření trojcípé chlopně je krev vypuzena do pravé komory. Z pravé komory, 

po uzavření trojcípé chlopně a otevření poloměsíčité chlopně (valva semilunaris), je 

krev vypuzena do plicní tepny (truncus pulmonalis), která se dále dělí na pravou plicní 

tepnu (arteria pulmonalis dextra) a levou plicní tepnu (arteria pulmonalis sinitra), 

následně krev doputuje do plic.  

V plících dochází k procesu okysličení krve a krev se vrací čtyřmi plicními žilami 

(venae pulmonales) do levé síně. Při následném otevření dvojcípé chlopně a zároveň 

uzavření poloměsíčité chlopně v srdečnici (aorta) je krev z levé síně vypuzena do levé 

komory. Poté naopak při uzavření dvojcípé chlopně, a zároveň otevření poloměsíčité 

chlopně v srdečnici, je krev z levé komory vypuzena do srdečnice a dále do tepen 

celého těla [Dylevský, 2011]. 

2.3 Cévní zásobení srdce 

V oblouku aorty odstupují koronární tepny, které přivádí pracovnímu myokardu 

kyslík a živiny.  Dělíme je na levou a pravou koronární tepnu.  

Levá koronární tepna vychází z levého předního aortálního sinu, prostupuje 

mezi ouškem levé síně a vývodním traktem pravé komory, dále se pak větví na přední 

sestupnou větev (ramus interventricularis anterior) a obtáčející větev (ramus 

circumflexus).  

Přední sestupná větev prochází mezikomorovým žlábkem k srdečnímu hrotu, 

z něj odstupují větve, které zásobují přední a částečně i boční svalovinu levé komory, a 

také tzv. septální a diagonální větve.  

Obtáčející větev je další hlavní větví levé koronární tepny. Prochází mezi 

síňokomorovým žlábkem a ouškem levé síně a levé komory, dále se ohýbá směrem 

dolů a dozadu a vytváří jednu nebo více marginálních větví.  
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Pravá koronární arterie vychází z pravého předního aortálního sinu. Prochází 

přední a pravou částí síňokomorového žlábku, dále se ohýbá směrem dolů, kde 

zpravidla odstupuje jedna nebo více větví zásobující pravou komoru. Následuje další 

ohyb, kde často odstupuje pravá marginální větev (ramus marginalis dexter). Druhá 

koncová větev prochází směrem dozadu a doleva, ohýbá se a probíhá částečně 

rovnoběžně se zadní sestupnou větví pod spodní stěnou levé komory [KOLÁŘ a kol., 

1999].  

Obr. 1 Cévní zásobení srdce – ventrální strana [NAŇKA, ELIŠKOVÁ, ELIŠKA, 2009] 

  

              

Obr. 2 Cévní zásobení srdce – dorzální strana [NAŇKA, ELIŠKOVÁ, ELIŠKA, 2009] 
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2.4 Převodní systém srdeční 

Převodní systém srdeční je tvořen pěti hlavními částmi. Chronologicky je řadíme 

jako sinusový uzel, síňokomorový uzel, Hisův svazek, pravé a levé Tawarovo raménko a 

Purkyňova vlákna, která končí ve svalovině komor. 

Sinusový uzel, též sinoatriální uzel (zkratka SA uzel), je primárním místem šíření 

vzruchu. Je situovaný mezi ústím horní duté žíly a pravé síně. Tyto vzruchy se rozdělí 

pro svalové buňky obou síní a aktivují síňokomorový uzel (atrioventrikulární uzel, 

zkratka AV uzel).  

Síňokomorový uzel zajišťuje zpomalení vzruchů ze síní na komory, tím 

zabezpečuje dřívější stah síní než komor, toto má vliv na účinné plnění komor ze síní. 

Hisův svazek se nachází v dolní části síňokomorového uzlu, za normálních 

okolností lze tuto část považovat za místo, kde dochází k převodu energie ze síní na 

komory. 

Dále ze společného svazku odstupuje pravé a levé Tawarovo raménko. Pravé 

raménko prochází pod endokardem, dále putuje mezikomorovou přepážkou a z ní na 

stěnu pravé komory, kde se větví do pleteně Purkyňových vláken, které průběžně 

zprostředkují stah svaloviny pravé komory. Velmi podobným způsobem se větví i levé 

raménko, které septem přechází na svalovinu levé komory, kde způsobuje stah. 

Při chronologické funkčnosti těchto částí hovoříme o tom, že se jedná o 

fyziologický sinusový rytmus [KOLÁŘ a kol., 2009]. 

2.5 Základní EKG přístroje 

Monitorace pomocí EKG zajišťují různé typy přístrojů, mezi nejznámější patří 

například ZOLL a LIFEPAK. V následujícím odstavci se budu zaměřovat na LIFEPAK 15, 

neboť patří mezi nejrozšířenější a nejpoužívanější v oblasti zdravotnické záchranné 

služby [vlastní]. 

LIFEPAK 15 

Jde o přístroj, který je velice všestranný a má mnoho různých funkcí. Mezi jeho 

základní funkce patří defibrilace, jak manuální, tak automatická, synchronizovaná 

kardioverze a zevní kardiostimulace; další funkcí je monitorace pomocí tří svodového 

EKG pro určení frekvence a rytmu, dále pak dvanácti svodového EKG pro určení 

ischemie (nedokrvení) myokardu; třetí funkcí je monitorace nasycení krve kyslíkem, 
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funkce pod zkratkou SpO2, dále SpMet, tato funkce určuje koncentraci 

methemoglobinu v krvi. Přístroj je schopný neinvazivního měření tlaku, zkratka NIBP 

(non invazive blood pressure), ale také invazivního měření tlaku, zkratka IBP (invazive 

blood pressure). Dále je schopný měřit množství vydechovaného CO2, funkce pod 

zkratkou ETCO2. 

Velmi užitečnou věcí, kterou je tento přístroj vybaven, je podpora SIM karty, 

která je uložena uvnitř přístroje. Díky této technologii je přístroj schopen, při 

nejasnostech na EKG záznamu data uložit a následně zaslat do příslušného 

kardiocentra, které je v přístroji nastaveno jako výchozí. Poté je možná konzultace 

s nezávislým pracovníkem kardiocentra [physio-control.cz, 1]. 

 

2.5.1 Elektrody a svody 

Při EKG vyšetření obvykle využíváme čtyři elektrody, které přikládáme na 

končetiny, a dále šest elektrod, které připevňujeme na příslušná místa na hrudníku. 

Elektrické potencionály srdce jsou zachyceny dvěma elektrodami, pak hovoříme o 

bipolárních svodech, nebo jednou elektrodou, to chápeme jako unipolární svody.  

Obvykle užíváme 12 svodů, které dle potřeby lze doplnit dalšími. Zaznamenávat 

z jednotlivých svodů můžeme jak postupně, tak i současně z více svodů.  

Standartní bipolární končetinové svody (Einthhovenovy): 

I. svod: pravá horní – levá horní končetina  

II. svod: pravá horní – levá dolní končetina 

III. svod: levá horní – levá dolní končetina 

Unipolární končetinové svody (Goldbergovy): 

aVR : pravá horní končetina 

aVL: levá horní končetina 

aVF: levá dolní končetina 

[KOLÁŘ a kol., 1999] 

 

Unipolární hrudní svody (Wilsonovy): 

V1 – 4. mezižebří vpravo od sterna 

V2 – 4. mezižebří vlevo od sterna 

V3 – mezi V2 a V4 



 
 

14 
 

V4 – 5. mezižebří v medioklavikulární čáře 

V5 – 5. mezižebří v přední axilární čáře 

V6 – 5. mezižebří ve střední axilární čáře 

[SOVOVÁ a kol., 2006] 

 

Unipolární hrudní svody zadní: 

V7 – elektroda přiložená ve stejné úrovni jako V4 v poloze zadní axilární čáry 

V8 – stejná úroveň, ale v prostoru levé skapulární čáry 

V9 – stejná úroveň, ale v prostoru vertebrální čáry 

[KOLÁŘ a kol., 1999]  

 

2.5.2 Multifunkční elektrody 

Multifunkční elektrody QUIK-COMBO jsou samolepící terapeutické elektrody, 

které jsou opatřené vodivým gelem. Tyto elektrody jsou určené k defibrilaci, 

synchronizované kardioverzi, monitorování EKG a ke kardiostimulaci.  

K umístění elektrod můžeme využít dvě základní polohy: předo – boční 

(anterolaterální), nebo předo - zadní (anteroposteriorní). Při anterolaterální poloze 

umísťujeme elektrodu STERNUM napravo od sterna těsně pod klíční kost, elektrodu 

APEX do střední axilární čáry. V případě anteroposteriorní polohy umísťujeme 

elektrodu STERNUM dopředu, na levé prekordium a elektrodu APEX dozadu za srdce, 

do infraskapulární (podlopatkové) oblasti [physio-control.cz, 1]. 

2.6 Normální elektrokardiogram 

Obvyklá metoda zápisu EKG křivky je na speciální papír, který je opatřen 

grafickým rastrem, díky tomu je možné změřit různé časové intervaly a výšky či 

hloubky výchylek. Rastr je svisle a vodorovně rozdělen slabými liniemi ve vzdálenosti 1 

mm. Každá pátá linie je pak zesílená tučnější čarou. Nejpoužívanější rychlost posunu 

papíru je 25 mm/s, při svislém členění představuje vzdálenost 1 mm mezi dvěma 

sousedními linkami časový interval 0,04 s, tedy 40 ms, a vzdálenost 5 mm sousedících 

tučných linek odpovídá 0,20 s, tj. 200 ms. 

Výchozím pojmem elektrokardiogramu je tzv. izoeletrická linie křivky, můžeme 

se tedy setkat s různými typy výchylek ve vertikálním směru této linie. Výchylky 
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směřující vzhůru označujeme jako pozitivní (elevace), výchylky směrem dolů od této 

linie potom označujeme jako negativní (deprese). Rychlé, slabé a ostře kreslené 

výchylky označujeme jako kmity, jedná se o kmit Q, kmit R a kmit S, kdy Q je první 

negativní kmit, R je první pozitivní kmit a S je druhý negativní kmit. Silně jsou pak 

vyznačené vlny (P, T, U). 

Při zkoumání EKG záznamu se především zajímáme o druh srdečního rytmu, o 

srdeční frekvenci a o polohu tzv. elektrické osy srdce. Dále pak soustředíme pozornost 

na jednotlivé vlny a kmity, kde sledujeme jejich směr, tvar, velikost a dobu trvání 

[KOLÁŘ a kol., 2009]. 

Obr. 3 Popis základního elektrokardiogramu [ikem.cz, 2] 

 

         

VLNA P 

Vlna P za normálních okolností představuje depolarizaci síní. Jedná se o 

výchylky, které nejčastěji směřují vzhůru (pozitivní) od izoelektrické roviny. Někdy se 

může propagovat i dolů (negativní). Při fyziologii netrvá déle než 0,11 s. Důležité pro 

praxi je, že pokud je vlna P přítomna alespoň v jednom svodu, jedná se o sinusový 

rytmus [KOLÁŘ a kol., 1999]. 

PQ INTERVAL 

Jedná se o část úseku, kdy dochází k depolarizaci síní, a následně začíná fáze 

depolarizace komor. Zmíněnému pojmu rozumíme jako vzdálenost začátku vlny P od 

samotného začátku ORS komplexu. Fyziologická doba trvání úseku je 0,12 s – 0,20 s. 

[stefajir.cz, 3]. 
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QRS KOMPLEX 

 Komplex QRS je pro diagnostiku velmi důležitý, měli bychom mu věnovat 

velkou pozornost, neboť v něm dochází k depolarizaci obou komor, a může nám 

mnohé nebezpečné patologie odhalit. Zejména nás zajímá šířka komplexu. Fyziologická 

doba trvání by neměla trvat déle než 0,12 s. [HAMPTON, 2013].  

ST ÚSEK 

Představuje část mezi koncem depolarizace komor a mezi nástupem jejich 

repolarizace. Zajímá nás zejména z hlediska horizontálního postavení k izoelektrické 

linii. Pokud směřujeme směrem dolů od linie, mluvíme tak o depresi úseku, pokud 

směřujeme nahoru od linie, hovoříme o elevaci úseku. ST úsek je velmi důležitý pro 

diagnostiku infarktu myokardu.  

VLNA T 

Zvýšenou pozornost bychom měli věnovat, pokud je tato vlna negativní. Špatně 

lze pomocí toho cokoliv diagnostikovat, pokud nejsou u pacienta další nežádoucí 

změny v klinickém obrazu. Negativní T vlny mohou být přítomny například u ischémie, 

plicní embolie, hypertrofie levé komory apod.  

QT INTERVAL 

Pojmem QT interval rozumíme vzdálenost od začátku QRS komplexu do konce 

vlny T. Velikost intervalu závisí na tepové frekvenci, proto se přepočítává pro 

standartní rytmus jako tzv. QTc. Fyziologická doba trvání QTc je 0,35 s – 0,45 s. Vliv 

některých léků dobu trvání QT intervalu prodlužuje. [stefajir.cz, 3]. 

VLNA U 

Vlna U představuje repolarizaci vnitřních vrstev myokardu. Objevuje se za vlnou 

T, je nepříliš výrazná a může být pozitivní nebo negativní. Zejména bývá patrná nejlépe 

ve svodu V2 a V3, ale může být viditelná i v jiných svodech [KOLÁŘ a spol., 2009]. 
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Obr. 4 Fyziologický sinusový rytmus [vlastní] 

 

2.7 Poruchy převodního systému 

Elektrická aktivita primárně vychází ze sinoatriálního (SA) uzlu, a dále se šíří 

svalovinou síní k atrioventrikulárnímu (AV) uzlu, dále na Hisův svazek, z jeho větví pak 

přes Tawarova raménka na komory. Elektrický převod této posloupnosti může být buď 

zpomalený, nebo blokovaný na jakékoliv úrovni.  

 V následující podkapitole si představíme tři základní typy poruch převodního 

systému [KOLÁŘ a kol., 2009]. 

2.7.1 Sinoatriální blokáda 

Sinoatriální (SA) blokádu chápeme jako poruchu převodu vzruchu ze sinusového 

uzlu na síně. Určujeme tři základní typy SA blokády. Ve většině případů je velmi obtížné 

je z EKG diagnostikovat, dá se říci, že je mnohdy nemožné je odhalit. 

Vlivem SA blokády může dojít k útlumu vzruchu ze sinusového uzlu a dochází 

tak k tzv. sinusové zástavě, její délku lze určit z EKG záznamu (viz obr. 5). Na EKG 

obrazu vidíme fyziologickou křivku, avšak na určitou dobu dochází k výpadku algoritmu 

P-QRS-T (viz obr. 5). 

Obr. 5 Sinusová zástava [ekg.kvalitne.cz, 4] 

 

 

SINOATRIÁLNÍ BLOKÁDA I. STUPNĚ: 

Dochází k prodloužení převáděného vzruchu z SA uzlu na síně. Z EKG záznamu ji 

nelze poznat. 
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SINOATRIÁLNÍ BLOKÁDA II. STUPNĚ: 

Má dva podtypy: 

I. typ -  Wenckebachovy periody – zkracuje se interval mezi vlnami P, až nakonec 

dochází k výpadku P vlny i QRS komplexu. 

Obr. 6 SA blok II. stupně, typ Wenckebach [ekg.kvalitne.cz, 5] 

 

 

II. typ -  Mobitzův typ – dochází k výpadku vlny P i QRS komplexu (viz obr. 7), ale 

nedochází k postupnému zkracování P-P intervalu. Pauza představuje dvojnásobek 

nebo vícenásobek normálního P-P intervalu. Může se projevovat jak pravidelně, tak 

nepravidelně. 

Obr. 7 SA blok II. stupně, typ Mobitz [ekg.kvalitne.cz, 5] 

 

 

SINOATRIÁLNÍ BLOKÁDA III. STUPNĚ: 

Jedná se o úplnou blokádu, kdy se vzruch z SA uzlu nešíří vůbec a vychází 

z jiného, náhradního místa pro šíření vzruchu, nejčastěji z atrioventrikulárního (AV) 

uzlu. Na EKG záznamu je pak viditelný jako tzv. Junkční rytmus (viz obr. 8), kdy jsou 

viditelné úzké QRS komplexy a negativní P vlny, vzruch se šíří na síně opačným 

směrem, nebo vlny P nejsou viditelné vůbec, neboť jsou skryty v QRS komplexu [KOLÁŘ 

a kol., 2009]. 

Obr. 8 Jeden z možných náhradních rytmů, tzv. Junkční rytmus [stefajir.cz, 6] 
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LÉČBA: 

Léčba je farmakologická nebo je indikována zevní kardiostimulace, popřípadě 

zavedení interního kardiostimulátoru [BĚLOHLÁVEK, 2014]. 

 

2.7.2 Atrioventrikulární blokády 

AV BLOKÁDA PRVNÍHO STUPNĚ: 

První typ blokády charakterizujeme typickým prodloužením PR intervalu, 

interval by za normálních okolností neměl trvat déle jak 0,20 s. Při poruše se hodnota 

intervalu prodlužuje nad uvedenou hodnotu (viz obr. 9). K prodloužení dochází tak, že 

depolarizační vlna vycházející z AV uzlu je převedena na komory, ale někde v průběhu 

převodu došlo ke zpoždění.  

Typ blokády I. stupně není stav ohrožující život, ale může být příznakem 

ischemické choroby srdeční, akutní revmatické karditidy nebo poruch elektrolytové 

rovnováhy [HAMPTON, 2013]. 

Obr. 9 AV blokáda I. stupně [vlastní] 

 

 

AV BLOKÁDA DRUHÉHO STUPNĚ: 

Jedná se o přerušovaný převod elektrického vzruchu ze síní na komory s častým 

výpadkem QRS komplexu po jedné P vlně. Rozlišujeme typ Wenckebachův a typ 

Mobitzův. 

Wenckebachův typ charakterizujeme viditelným prodlužováním PQ intervalu, 

až nakonec dojde k úplnému výpadku QRS komplexu po určité P vlně (viz obr. 10), RR 

interval se zkracuje. 
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Obr. 10 AV blokáda II. stupně, Wenckebachův typ [HAMPTON, 2007] 

 

 

Mobitzův typ je porucha, u které nemusí být nutně PQ interval prodloužený. 

Často je ale vidět výpadek QRS komplexu po jedné z P vln (viz obr. 11)  

[BULÍKOVÁ, 2015]. 

Obr. 11 AV II. stupně, Mobitzův typ [int-prop.lf2.cuni.cz, 7] 

 

 

AV BLOKÁDA TŘETÍHO STUPNĚ: 

Jedná se o nejvyšší stupeň AV blokády, kdy vedení vzruchu se síní na komory je 

úplně vyrušeno, síně i komory tedy pracují nesynchronně. P vlny nejsou vůbec vázány 

na QRS komplex (viz obr. 12)  

[KOLÁŘ a kol., 2009]. 
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Obr. 12 AV blokáda III. stupně [HAMPTON, 2013] 

 

 

2.7.3 Blokády Tawarova raménka 

BLOKÁDA PRAVÉHO TAWAROVA RAMÉNKA, RBBB (RIGHT BUNDLE BRANCH BLOCK): 

Neúplná blokáda má šířku QRS komplexu pod 0,11 s, pokud je šířka QRS 

komplexu větší než 0,11 s, hovoříme o úplné blokádě. 

V prvotní fázi probíhá normálně, poté se vzruch šíří na levou komoru a pak na 

pravou komoru, kde přichází opožděně. Vzruch se objeví jako kmit r´ nebo R´ ve V1, V2 

a kmit s nebo S ve V5, V6. Může se ukázat jako neúplná T vlna ve V1, V2 a deprese ST 

úseku V1, V3 [SOVOVÁ a kol., 2006]. 

Blokádu pravého Tawarova raménka můžeme také charakterizovat jako rozštěp 

kmitu R v V1, to znamená, že největší odchylka QRS komplexu směřuje nahoru; záznam 

ukazuje patrný tvar písmena „M“ v QRS komplexu. Dalším příznakem blokády je 

rozšířený QRS komplex (viz obr. 13)  

[BENNETT, 2014]. 

Důležité je říci, že blokáda vzniká mimo jiné také při plicní embolii [BULÍKOVÁ, 

2015].  
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Obr. 13 Blokáda pravého Tawarova raménka [BENNETT, 2014] 

 

 

BLOKÁDA LEVÉHO TAWAROVA RAMÉNKA, LBBB (LEFT BUNDLE BRANCH BLOCK): 

Neúplnou a úplnou blokádu charakterizujeme stejně jako blokádu pravého 

raménka.  

Na EKG věnujeme pozornost QRS komplexu, který je typicky rozšířený, dále 

vzhledem k opožděné depolarizaci levé komory dochází k širokému rozštěpu kmitu R 

v levokomorových svodech (V5, V6, I a aVL), dále se objevuje negativní kmit Q opět 

v levokomorových svodech (viz obr. 14)  

[BENNETT, 2014]. 
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Obr. 14 Blokáda levého Tawarova raménka [BENNETT, 2014] 

 

2.8 Poruchy srdečního rytmu 

V úvodu je nejdůležitější si uvědomit dva základní pojmy: fyziologickou srdeční 

frekvenci a arytmii. Fyziologická hodnota srdeční frekvence je interval od 60 do 100 

úderů za minutu, zásadní je, že uvedená hodnota je klidová. 

Arytmií se rozumí porucha v navazujících srdečních stazích. Existují dva základní 

typy vzniku arytmií, a to z abnormální tvorby vzruchů, nebo poruchy ve vedení vzruchu 

v srdci. V zásadě k arytmiím počítáme i nepravidelnost srdeční frekvence (dysrytmii), 

také zrychlení srdeční frekvence (tachykardii) nebo zpomalení srdeční frekvence 

(bradykardii)  

[KOLÁŘ a kol., 2009]. 

2.8.1 Sinusová bradykardie 

Typicky se na EKG projevuje pravidelný rytmus, srdeční frekvence je nižší jak 

60/min. P vlny náleží každému QRS komplexu (viz obr. 15). 
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Obr. 15 Sinusová bradykardie s frekvencí 39/min [wikiskripta.eu, 8] 

 

  

LÉČBA: 

Při nízkém srdečním výdeji, při poruchách vědomí, závrati, slabosti nebo 

hypotenzi je indikován Atropin v úvodní dávce 0,5 mg intravenózně (IV), do celkové 

maximální dávky 3 mg.  

Závěrem je potřeba říci, že zejména u trénovaných jedinců, závodních potápěčů 

apod. se hodnota srdeční frekvence v klidu pohybuje mezi 50 - 60 tepy za minutu, 

proto s tímto jevem musíme počítat [BYDŽOVSKÝ, 2013]. 

 

2.8.2 Sinusová tachykardie 

Na EKG je opět pravidelný rytmus, P vlny předchází každému QRS komplexu, 

avšak srdeční frekvence je větší jak 100/min., výjimečně větší jak 160/min (viz obr. 16) 

[MCCANN, MOREAU, ROBINSON a kol., 2008]. 

Obr. 16 Sinusová tachykardie s frekvencí 138/min [wikiskripta.eu, 9] 

 

 

2.8.3 Supraventrikulární extrasystoly 

Pojmem extrasystola se rozumí předčasný stah srdce (předčasná kontrakce). 

Dochází k tomu, že část srdce se depolarizuje dříve, než by obvykle měla. 

Supraventrikulární extrasystoly mají typický obraz, kdy nacházíme jeden či více 

QRS komplexů, které vypadají nepravidelně. Při normálním rytmu jsou QRS komplexy 

obvykle štíhlé (0,12 s) a každému QRS komplexu předchází P vlna. Pokud vychází 

supraventrikulární extrasystola ze sinusového uzlu, vlna P má obvyklý tvar, pokud 

vzniká v jiném místě síně, její tvar je abnormální oproti jiným P vlnám na záznamu. 
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Pokud dojde k supraventrikulární extrasystole, dochází za QRS komplexem 

k tzv. neúplné kompenzační pauze. Tento pojem chápeme tak, že součet vzdáleností 

QRS komplexu před extrasystolou a za ní je menší, jak dvojnásobek vzdálenosti 2 

normálních QRS komplexů (viz obr. 17)  

[stefajir.cz, 10]. 

Obr. 17 Supraventrikulární extrasystola [stefajir.cz, 10] 

 

 

LÉČBA:  

Většinou se nejedná o závažnou situaci a běžně se extrasystoly vyskytují u 

každého z nás, někteří je mohou vnímat nepříjemně [HAMPTON, 2013]. 

 

2.8.4 Flutter síní 

Flutter síní může rozdělit na dva základní typy: 

I. typ: vzniká na základě krouživého pohybu v pravé síni, v tzv. reentry okruhu. Na EKG 

typicky viditelné flutterové vlny o frekvenci 250-300/min, převod na komory bývá 

většinou blokován v poměru 2:1 a 3:1. 

II. typ: na EKG záznamu jsou flutterové vlnky o frekvenci 350-400/min  

[SOVOVÁ, ŘEHOŘOVÁ, 2004]. 

Obr. 18 Flutter síní [vlastní] 
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LÉČBA: 

Při léčbě je více způsobů, flutter síní je citlivý na kardioverzi, proto provádíme 

tento výkon a snažíme se navodit sinusový rytmus. Další možnost je zachování stávající 

arytmie a navodit antikoagulační léčbu, protože při této arytmii hrozí vznik krevní 

sraženiny (trombu)  

[stefajir.cz, 11]. 

 

2.8.5 Fibrilace síní 

Fibrilaci síní chápeme jako nezávislé kontrakce v síních. AV uzel je neustále 

zásobován depolarizačními vlnami odlišné intenzity a depolarizace se dále šíří 

v nepravidelných intervalech. Typický obraz na EKG je, že nejsou patrné vlny P, je 

viditelná pouze nepravidelná linie. Důležitá je celková nepravidelnost rytmu, QRS 

komplexy jsou od sebe různě daleko (viz obr. 19). 

[stefajir.cz, 12]  

Obr. 19 Fibrilace síní [stefajir.cz, 12] 

 

LÉČBA: 

Léčba fibrilace síní má více možností. Důležité je vědět, že máme pacienty, kteří 

mají chronickou fibrilaci síní a žijí s ní. Pokud dochází ke zhoršení stavu pacienta, 

primární je zvrácení na sinusový rytmus pomocí kardioverze [HAMPTON, 2013]. 

Další způsob léčby je farmakologický, a to zejména Esmololem, Digoxinem, lze 

také podat Amiodaron. Důležité je říci, že bychom měli počítat se vznikem sraženiny 

(trombu), proto bychom měli také nasadit antikoagulační léčbu [ikem-kardioblogie.cz, 

13]. 
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2.8.6 Ventrikulární extrasystoly 

Komorové extrasystoly jsou na EKG záznamu typicky charakterizovány 

prodlouženým QRS komplexem, nad 0,12 s, a mají abnormální tvar (viz obr. 20). 

Komorové extrasystoly jsou nebezpečné v tom, že mohou potencionálně vyvolat 

fibrilaci komor [HAMPTON, 2013].  

Obr. 20 Běh komorových extrasystol v průběhu sinusové tachykardie [BENNETT, 2014] 

 

 

LÉČBA:  

Většinou se nejedná o závažnou situaci a běžně se extrasystoly vyskytují u 

každého z nás, někteří je mohou vnímat nepříjemně. Zvýšenou pozornost pak 

věnujeme salvě extrasystol, u čtyř a více to charakterizujeme jako komorovou 

tachykardii a měli bychom jí i tak léčit [stefajir.cz, 14]. Viz následující kapitola [vlastní]. 

 

2.8.7 Komorová tachykardie 

Komorovou tachykardii charakterizujeme jako pravidelnou frekvenci komor nad 

160/min, obvykle do 220 až 260/min. Ke zmíněnému jevu dochází tak, že ložisko 

vzruchu ve svalovině komor se depolarizuje vysokou frekvencí. Vzruchy se šíří 

svalovinou komor jinou cestou než fyziologickou, tudíž jsou QRS komplexy široké a 

lehce nepravidelné. Na EKG záznamu jsou typicky viditelné QRS komplexy různého 

tvaru, podle místa vzniku a na záznamu nenajedeme žádnou vlnu P (viz obr. 21). Je 

potřeba říci, že za komorovou tachykardii (KT) lze považovat také salvu čtyř a více 

předčasných komorových stahů (extrasystol). KT lze rozdělit také podle toho, zda je 

hmatný pulz, tedy na KT s pulzem nebo bezpulzovou.  

Bezpulzová KT je okamžitou indikací ke kardiopulmonální resuscitaci (KPR) a 

včasné defibrilaci. Velmi zvláštním typem KT je Torsade de pointes (viz obr. 22), jde o 
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nepravidelnou KT, u které se rytmicky mění amplituda komorových komplexů, měnící 

svůj tvar [BULÍKOVÁ, 2015]. 

Obr. 21 Komorová tachykardie [vlastní] 

 

 

 

Obr. 22 Torsade de pointes [stefajir.cz, 15] 

 

 

LÉČBA: 

V iniciální fázi se podávají antiarytmika, např. Amiodaron. Pokud při akutním 

stavu dojde ke ztrátě vědomí, postupuje se jako při klasické KPR, při které se provádí 

defibrilace nebo synchronizovaná kardioverze. 

Při častém opakování této arytmie se zavádí kardioverter (defibrilátor) 

[stefajir.cz, 15]. 

 

2.8.8 Flutter komor 

U flutteru komor poruchy dochází k velmi vysoké frekvenci, a to 200-250/min 

[SOVOVÁ a kol., 2006], avšak v jiné literatuře jsem se dozvěděl, že frekvence může být 

až 300/min [KOLÁŘ a kol., 2009]. Důležité je, že při uváděné frekvenci pracuje srdce 
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neefektivně, protože diastola trvá tak krátce, že plnění komor zcela ustává [KOLÁŘ a 

kol., 2009]. 

Obr. 23 Flutter komor [BENNETT, 2014] 

 

 

LÉČBA: 

Flutter komor zpravidla přechází do fibrilace komor, léčbou je tedy defibrilace 

[HAMPTON, 2013]. 

 

2.8.9 Fibrilace komor 

Patří mezi nejčastější typ arytmie. Jedná se o chaotické míhání srdce, jeho 

frekvence je kolem 400/min (viz obr. 24), při takové rychlosti srdce nemá žádný 

minutový výdej a pracuje úplně neefektivně, pochopitelně velice rychle dochází ke 

ztrátě vědomí.  

Obr. 24 Fibrilace komor [vlastní] 

 

 

LÉČBA: 

Léčbou je nepochybně okamžitá defibrilace, je zapotřebí provést úplný restart 

srdce, neboť pracuje s takřka nulovým srdečním výdejem, jedná se o stav ohrožující 
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život [BYDŽOVSKÝ, 2008]. Dále je indikována farmakologická léčba, a to Adrenalin a 

antiarytmikum, zástupce Amiodaron po 3. neúspěšném defibrilačním výboji. 

V poslední řadě je potřeba zmínit implantaci interního kardioverteru (defibrilátoru), 

který předchází vzniku komorové fibrilace [BYDŽOVSKÝ, 2013]. 

 

2.8.10 Bezpulzová elektrická aktivita 

Bezpulzová elektrická aktivita (PEA), zkratka PEA pochází z anglického pulsless 

electrical activity. Jak už název napovídá, jedná o stav, kdy je pacient v bezvědomí, má 

srdeční zástavu s nepřítomným pulzem, avšak na EKG záznamu nacházíme elektrickou 

aktivitu srdce (viz obr. 25). PEA má velice špatnou prognózu [stefajir.cz, 16]. 

Obr. 25 Bezpulzová elektrická aktivita [stefajir.cz, 16] 

 

   

LÉČBA: 

Při bezpulzové elektrické aktivitě nemá smysl defibrilace, je indikována 

nepřetržitá KPR a podávání Adrenalinu [BYDŽOVSKÝ, 2013]. 

 

2.8.11 Asystolie 

Jedná se o úplnou zástavu srdce, stav, kdy srdce nepracuje. Obraz na EKG 

odpovídá rovné křivce v izoelektrické linii (viz obr. 26), ale je potřeba říci, že není úplně 

dokonale rovná, dokonale rovná je v případě špatného styku s pacientovou kůží. 
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Obr. 26 Srdeční zástava – Asystolie [stefajir.cz, 17] 

    

 

LÉČBA: 

Je indikována KPR a po každých 3 – 5 min podáván Adrenalin [BYDŽOVSKÝ, 

2013]. 

2.9 Ischemie myokardu a akutní infarkt myokardu 

Ischemie myokardu je způsobená zúžením nebo ucpáním koronární tepny 

srdce. Pokud dochází k přechodnému zúžení koronární tepny, jev nazýváme jako 

angina pectoris. Pokud dojde k úplné neprůchodnosti, mluvíme o infarktu myokardu. 

Rozlišujeme dva základní typy, STEMI infarkt a NON - STEMI infarkt, v následující 

kapitole si jednotlivé typy představíme [BULÍKOVÁ, 2015]. 

 

2.9.1 Infarkt myokardu s ST elevacemi (STEMI) 

Jak už název kapitoly napovídá, dochází na EKG záznamu k abnormalitě v oblasti 

ST úseku, která postupuje do elevace, poté se objevují kmity Q a dále dochází k inverzi 

vln T. ST úsek se postupně vrací do základní linie, důležitá je doba trvání, která je různě 

dlouhá, ale většinou se pohybuje mezi 24 – 28 hodinami. Inverze vln T bývá často 

trvalá. V raném stádiu lze na EKG záznamu vidět tzv. Paardeho vlnu, která je typická 

pro akutní formu infarktu myokardu (viz obr. 27)  

[HAMPTON, 2013]. 
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Obr. 27 Akutní infarkt myokardu s ST elevacemi [kardioblogie.blogspot.cz, 18] 

 

 

2.9.2 Infarkt myokardu bez ST elevací (NON – STEMI) 

Pokud infarkt nezasáhne celou šířku srdeční stěny a nevytvoří tzv. elektrické 

okno, dochází k inverzi vln T bez vzniku kmitů Q (viz obr. 28), o tomto jevu hovoříme 

jako o NON - STEMI, protože nedochází k elevaci ST úseku [HAMPTON, 2013]. 

Obr. 28 NON-STEMI [stefajir.cz, 19] 

 

 

Důležité je říci, že se provádí laboratorní vyšetření tzv. kardioenzymů, např. troponinu 

nebo myoglobinu, které je nutné vyšetřit při každém podezření na akutní infarkt 

myokardu, protože se stává, že na EKG záznamu se infarkt neobjeví tak jasně, jako je 

na příkladech. Uvedené kardioenzimy nám celkem s jistotou odhalí infarkt myokardu. 

 

Léčba: 

Při léčbě infarktu myokardu je indikována antikoagulační léčba ve formě 

Heparinu, dále antiagregancia - kyselina acetylsalicylová a clopidogrel. Při hypertenzi u 
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infarktu myokardu jsou indikována vazodilatancia, např. Isoket®. Dále kyslík a 

analgetika dle potřeby [BYDŽOVSKÝ, 2013] 

V kardiocentru se provádí perkutánní transluminální koronární angioplastika 

(anglická zkratka PTCA), kdy za pomocí moderní techniky dochází k uvolnění ucpané 

tepny za pomocí stentu. Dále se provádí tzv. BYPASS, kdy se vytváří přemostění mezi 

tepnami k nepoškozené oblasti srdce. 

V poslední řadě je potřeba říci, že obrovskou roli hraje čas. Svalovina myokardu 

je velmi citlivá na nedostatek živin a velmi rychle reaguje. Měli bychom tedy včas tuto 

patologii rozpoznat a velmi brzo začít s terapií [KOLÁŘ a kol., 2009]. 

 

Obr. 29 Fáze AIM [ekg.kvalitne.cz, 20] 

 

LOKALIZACE INFARKTU: 

V1, V2, III, aVF – pravá komora 

V3, V4, II – septum 

V5, V6, I, aVL – levá komora 

Přední infarkt: změny ve V2 – V5 

Spodní infarkt: změny ve III a aVF 

Laterální infarkt: změny ve I, aVL, V6 

Zadní infarkt: dominantní R ve V1 

[BULÍKOVÁ, 2015] 
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Obr. 30 Přibližná projekce jednotlivých svodů na plochu srdce [ekg.kvalitne.cz, 20] 

 

 

2.10 Defibrilace 

Je pojem, kterým se rozumí zrušení nežádoucího srdečního rytmu, např. 

fibrilace komor nebo bezpulzová komorová tachykardie. Současně dochází 

k depolarizaci všech buněk pracovního myokardu. Při úspěšné defibrilaci dochází 

k obnovení normální srdeční akce (sinusového rytmu). 

Defibrilační výboj rozdělujeme na bifázický a monofázický, dnes se používá 

takřka výhradně bifázický. Energie bifázického výboje se pohybuje v rozmezí 150 - 360 

J. U dětí je to 2 - 4 J/kg. 

Postup: 

Zapneme přístroj, umístíme elektrody na určené místo – elektrodu STERNUM 

umísťujeme parasternálně pod pravou klíční kost, elektrodu APEX umísťujeme do 

úrovně 6. žebra laterálně vlevo. Musíme dbát na to, aby plocha elektrod byla řádně 

potřena vodivým gelem. Dále nastavíme příslušnou hodnotu defibrilační energie a 

nabijeme přístroj tlačítkem CHARGE. Přístroj oznámí své nabití varovným akustickým 

signálem, v této části bychom měli dbát na bezpečí a nikdo by se pacienta neměl 

dotýkat. Po bezpečnostním opatření, pomocí tlačítka SHOCK, podáme defibrilační 

výboj [BYDŽOVSKÝ, 2013]. 
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2.11 Kardioverze 

Kardioverze je synchronizovaný výboj s vysokým napětím a nízkou intenzitou. 

Nejčastější indikací pro kardioverzi jsou supraventrikulární tachykardie s oběhovým 

selháváním a komorové tachykardie s hmatným pulzem. Podle dnešní normy je 

nejúčinější strategií úvodní bifázický výboj 120 - 150 J při fibrilaci síní a komorové 

tachykardii, dále 70 - 120 J při supraventrikulární tachykardii a flutteru síní. Při 

neúspěšnosti kardioverze, to znamená nenavození sinusového rytmu, zvažujeme 

postupné zvýšení elektrického výboje. Pacient je během výkonu v krátké celkové sedaci 

(např. Hypnomidate®, Midazolam, Propofol). 

Postup: 

Nalepíme elektrody končetinových svodů. Na pádlové elektrody naneseme 

vodivý gel, v případě multifunkčních elektrod nemusíme. Elektrodu označenou jako 

STERNUM umístíme vpravo od hrudní kosti, těsně pod klíční kost, elektrodu APEX 

umístíme na srdeční hrot, přesněji do úrovně 5-6 mezižebří laterálně vlevo. Na přístroji 

zmáčkneme tlačítko SYNCH, následně se ORS komplexy označí šipkami a výboj bude 

synchronizován s EKG křivkou. Na přístroji nastavíme příslušnou intenzitu výboje, 

nabijeme přístroj na určenou energii tlačítkem CHARGE. Provedeme bezpečností 

opatření a to tak, že se ujistíme, že se pacienta nikdo nedotýká, a hlasitě upozorníme 

na podání výboje. Výboj provedeme tlačítkem SHOCK. 

Při úspěšné kardioverzi bychom měli vyrušit příslušnou arytmii a navodit 

sinusový rytmus. Při neúspěšném pokusu se provede další výboj s postupným 

zvyšováním elektrické energie, provedeme však maximálně 3 pokusy za sebou [REMEŠ, 

TRNOVSKÁ a kol., 2013]. 

U arytmií trvajících déle jak 48 hodin je nutné snížit riziko možného vzniku 

trombózy nebo tromboembolie, které by mohly vést ke vzniku cévní mozkové příhody. 

Pacientovi je tedy 3 týdny před výkonem indikována antikoagulační terapie, nebo se 

provádí echokardiografické vyšetření k odhalení přítomnosti trombu v srdečních síních 

[HABERL, 2012]. 
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2.12 Kardiostimulace 

Kardiostimulace je metoda, která je indikována zejména při bradykardii, která 

má snížený srdeční výdej a nereaguje na farmakologickou léčbu. Dále při nestabilním 

AV bloku II. stupně a AV bloku III. stupně. 

Postup: 

Lze provádět i za plného vědomí pacienta, ale doporučuje se farmakologická 

sedace. Nalepíme elektrody končetinových svodů, poté nalepíme stimulační elektrody. 

Negativní elektrodu (anterior) umísťujeme na levou stranu hrudníku v oblasti 

srdečního hrotu, pozitivní elektrodu (posterior) umísťujeme na levou stranu hrudníku 

pod lopatku. Na přístroji stiskneme tlačítko PACER, nastavíme stimulační frekvenci 

RATE a stimulační proud CURRENT (0 - 200 mA). Důležité pro účinnost zevní stimulace 

je hmatný pulz na arteria carotis. Stimulaci provádíme za neustále kontroly na 4 - 

svodovém EKG [REMEŠ, TRNOVSKÁ a kol., 2013]. 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Úvod do praktické části 

Praktická část mé absolventské práce se skládá z výzkumu a jeho následného 

vyhodnocení. Výzkum spočívá v ověření základních znalostí záchranářů v oblasti 

elektrokardiografie. EKG je základní vyšetřovací metoda, která je velmi frekventovaně 

využívána v oblasti přednemocniční neodkladné péče, dá se říci, že práce s EKG 

přístrojem je každodenní rutinou. 

Výzkum bude zjišťovat pravdivost celkem tří hypotéz, které jsem zvolil před 

začátkem psaní této práce, a volil jsem je tak, aby co nejlépe přiblížily danou 

problematiku. 

Cílem výzkumu je zjistit znalosti záchranářů spojené s problematikou EKG. 

3.2 Hypotézy 

1. 80 % a více procent respondentů umí u pacienta zvolit správnou defibrilační  energii. 

2. 80 % a více procent respondentů umí správně určit srdeční arytmii. 

3. 80 % a více procent respondentů zná správné dávkování, účinek a indikaci léků 

spojených s problematikou EKG. 

3.3 Dotazníkové šetření 

Pro daný výzkum jsem se rozhodl zvolit metodu kvantitativního výzkumu za 

pomocí anonymního dotazníkového šetření. Anonymní dotazník obsahoval celkem 10 

položek, kdy u každé položky byla vždy uzavřená odpověď, a pouze jedna z možností 

byla správná.  

Dotazník byl vytvořen pouze v elektronické podobě za pomocí portálu Survio. 

Rozhodl jsem se pro uvedenou metodu, neboť je pro vyplňování dotazníků 

nejjednodušší a nejrychlejší. Dále byl dotazník předán na vedení Zdravotnické 

záchranné služby Libereckého kraje, odkud byl rozeslán na jednotlivé výjezdové 

základny celého Libereckého kraje. 

Dotazníkové šetření probíhalo v období od 1. 12. 2015 do 3. 1. 2016. Tedy 

v době již aktuálních Guidelines 2015. 
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3.4 Respondenti 

Výzkum této práce jsem se rozhodl směřovat na Zdravotnickou záchrannou 

službu Libereckého kraje, proto se mými respondenty stali nelékařští zdravotničtí 

pracovníci, tedy záchranáři, na jednotlivých výjezdových základnách, po celém 

Libereckém kraji.  

Tento personál byl osloven na základě kladného rozhodnutí vedení organizace 

(viz příloha č. 2), kdy bylo rozhodnuto, že organizace souhlasí s provedením tohoto 

výzkumu. 

Dotazník byl rozeslán celkem 119 respondentům, z tohoto celkového počtu se 

mi vrátilo 84 dotazníků, z čehož vyplívá, že návratnost činila 70,59 %.  

3.5 Analýza a interpretace získaných dat 

Otázka č. 1: 

„Jakou použijete defibrilační energii u dětského pacienta podle aktuálních guidelines?“ 

Graf č. 1 – defibrilační energie u dětského pacienta [vlastní] 

 

        

Tabulka č. 1 – defibrilační energie u dětského pacienta [vlastní] 

Odpověď Absolutní počet % podíl 

5 - 7 J/kg 7 8,3 % 

8 - 10 J/kg 3 3,6 % 

2 - 4 J/kg 74 88,1 % 

stejná jako u dospělého 0 0,0 % 

       

8,3 % 

3,6 % 

88,1 % 

0,0 % 

Defibrilační energie u dětského 
pacienta 

5 - 7 J/kg

8 - 10 J/kg

2 - 4 J/kg

Stejná jako u dospělého
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V první otázce byli respondenti dotazováni na použití správné defibrilační energie u 

dětského pacienta podle aktuálních guidelines. Z výše uvedených výsledků vyplývá, že 

správnou odpověď 2 – 4 J/kg označilo 74 respondentů, v grafu 88,1 %, což je správná 

odpověď. Celkem 7 respondentů označilo odpověď 5 – 7 J/kg, v grafu tedy 8,3 %. 

Možnost 8 – 10 J/kg zvolili celkem 3 respondenti, což v grafu odpovídá 3,6 %. Poslední 

nabízená možnost je zastoupena 0,0 %. 

 

Otázka č. 2: 

„Jaký je správný rozsah defibrilační energie bifázickým přístrojem u dospělého pacienta 

podle aktuálních guidelines?“ 

Graf č. 2 – rozsah defibrilační energie u dospělého pacienta [vlastní] 

 

      

Tabulka č. 2 – rozsah defibrilační energie u dospělého pacienta [vlastní] 

Odpověď Absolutní počet % podíl 

110 J - 310 J 0 0,0 % 

130 J - 400 J 5 6,0 % 

170 J - 360 J 0 0,0 % 

150 J - 360 J 79 94,0 % 

            

V této otázce byli respondenti dotazování na správný rozsah defibrilační energie u 

dospělého pacienta. Graf ukázal jednoznačné výsledky. Nejvíce respondentů, tedy 79, 

zvolilo odpověď 150 J – 360 J, což je správná odpověď, procentuálně odpovídá 94,0 %. 

0,0 % 
6,0 % 

0,0 % 

94,0 % 

Rozsah defibrilační energie u 
dospělého pacienta 

110 J - 310 J

130 J - 400 J

170 J - 360 J

150 J - 360 J
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Další odpověď zastoupená 5 odpověďmi byla 130 J – 400 J, v grafu odpovídá 5,0 %. 

Ostatní dvě odpovědi 110 J – 310 J a 170 J – 360 J nezvolil nikdo, jsou tedy tyto 

odpovědi zastoupeny 0,0 %. 

 

Otázka č. 3: 

„Na jakou maximální hodnotu můžete vystupňovat defibrilační energii bifázickým 

přístrojem u dospělého pacienta podle aktuálních guidelines?“ 

Graf č. 3 – maximální defibrilační energie [vlastní] 

 

      

Tabulka č. 3 – maximální defibrilační energie [vlastní] 

Odpověď Absolutní počet % podíl 

310 J 1 1,2 % 

360 J 66 78,6 % 

390 J 2 2,4 % 

400 J 15 17,9 % 

     

Ve třetí otázce byli respondenti dotazováni, na jakou maximální hodnotu mohou 

vystupňovat defibrilační energii. Nejvíce zastoupená odpověď byla 360 J, což v grafu 

odpovídá 78,6 %, to byla správná odpověď. Odpověď 400 J zvolilo celkem 15 

respondentů, v grafu 17,9 %. Poměrně vyrovnaně dopadly poslední dvě odpovědi, 

odpověď 390 J zvolili dva respondenti, v grafu 2,4 % a odpověď 310 J zvolil pouze jeden 

respondent a je v grafu procentuálně zastoupená 1,2 %. 

1,2 % 

78,6 % 

2,4 % 

17,9 % 

Maximální defibrilační energie 

310 J

360 J

390 J

400 J
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Otázka č. 4: 

„Co představuje tato křivka na EKG záznamu?“ 

 

           [vlastní] 

Graf č. 4 – co představuje křivka na EKG záznamu [vlastní] 

 

              

Tabulka č. 4 – co představuje křivka na EKG záznamu [vlastní] 

Odpověď Absolutní počet % podíl 

Komorová tachykardie 5 6,0 % 

Komorová fibrilace 79 94,0 % 

Fibrilace síní 0 0,0 % 

Flutter komor 0 0,0 % 

 

V této otázce měli respondenti podle obrázku zvolit správnou odpověď z daných 

možností. Výsledky dopadly velmi přesvědčivě. Celkem 79 respondentů označilo 

odpověď komorová fibrilace, což je správná odpověď, v grafu procentuálně vyjádřená 

94,0 %. Odpověď komorová tachykardie byla zastoupena 5 respondenty, v grafu 

odpovídá 6,0 %. Zbylé dvě odpovědi, fibrilace síní a flutter komor, nezvolil žádný 

z respondentů, jsou tedy zastoupeny 0,0 %. 

 

6,0 % 

94,0 % 

0,0 % 

0,0 % 

Co představuje křivka na EKG 
záznamu 

Komorová tachykardie

Komorová fibrilace

Fibrilace síní

Flutter komor
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Otázka č. 5: 

„Co představuje tato křivka na EKG záznamu?“ 

 

               [vlastní] 

Graf č. 5 – co představuje křivka na EKG záznamu [vlastní] 

 

 

Tabulka č. 5 – co představuje křivka na EKG záznamu [vlastní] 

Odpověď Absolutní počet % podíl 

Komorová tachykardie 64 76,2 % 

Bezpulzová elektrická aktivita (PEA) 11 13,1 % 

Komorová fibrilace 7 8,3 % 

Torsade de pointes 2 2,4 % 

 

V páté otázce byli respondenti dotazováni, co představuje křivka na obrázku. Celkem 

64 respondentů zvolilo správnou odpověď, komorovou tachykardii, v grafu znázorněná 

76,2 %. Druhá v pořadí, nejvíce zastoupená odpověď, byla bezpulzová elektrická 

aktivita (PEA), celkem 11 respondentů volilo tuto možnost, v grafu odpovídá 13,1 %. 

Odpověď komorová fibrilace zvolilo 7 respondentů z celkového počtu, procentuálně 

76,2 % 

13,1 % 

8,3 % 
2,4 % 

Co představuje křivka na EKG 
záznamu 

Komorová tachykardie

Bezpulzová elektrická
aktivita

Komorová fibrilace

Torsade de pointes
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v grafu znázorněná 8,3 %. A jako poslední, nejméně zastoupená odpověď, celkem 2 

respondenti zvolili torsade de pointes, v grafu odpovídá 2,4 %. 

 

Otázka č. 6: 

„ Co představuje tento EKG záznam?“ 

 

                                                                                        [kardioblogie.blogspot.cz, 18] 

Graf č. 6 – co představuje EKG záznam [vlastní] 

 

 

Tabulka č. 6 – co představuje EKG záznam [vlastní] 

Odpověď Absolutní počet % podíl 

Blokáda pravého Tawarova raménka 5 6,0 % 

AV blokáda III. stupně 4 4,8 % 

Akutní infarkt myokardu 75 89,3 % 

AV blokáda I. a II. Stupně 0 0,0 % 

 

6,0 % 
4,8 % 

89,3 % 

0,0 % 

Co představuje EKG záznam 
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V další otázce byli respondenti dotazování, co představuje daný EKG záznam. Celkem 

75 respondentů označilo odpověď akutní infarkt myokardu, což byla správná odpověď, 

procentuálně v grafu znázorněná 89,3 %. Odpověď blokáda pravého Tawarova 

raménka zvolilo celkem 5 respondentů, v grafu odpovídá 6,0 %. Poslední početně 

zastoupená odpověď byla AV blokáda III. stupně, tuto možnost zvolili celkem 4 

respondenti, v grafu zastoupená 4,8 %. Odpověď AV blokáda I. a II. stupně neměla u 

respondentů žádné zastoupení, odpovídá tedy v grafu 0,0 %. 

 

Otázka č. 7: 

„Jaké množství atropinu byste podali při těžké bradykardii, se srdeční frekvenci pod 

40/min?“ 

Graf č. 7 – dávkování Atropinu při bradykardii [vlastní] 

 

 

Tabulka č. 7 – dávkování Atropinu při těžké bradykardii [vlastní] 

Odpověď Absolutní počet % podíl 

0,2mg, do celkové dávky 3mg 1 1,2 % 

0,5mg, do celkové dávky 1mg 20 23,8 % 

0,5mg, do celkové dávky 3mg 58 69,0 % 

0,5mg, do celkové dávky 4mg 5 6,0 % 

 

V sedmé otázce byli respondenti dotazováni na dávkování Atropinu při těžké 

bradykardii. Z výsledků vyplývá, že nejvíce byla zastoupená možnost 0,5 mg, do celkové 

dávky 3 mg, konkrétně tedy 58 respondentů zvolilo tuto možnost, v grafu procentuálně 

1,2 % 

23,8 % 

69,0 % 

6,0 % 

Dávkování Atropinu při bradykardii 

0,2 mg, do celkové dávky
3 mg

0,5 mg, do celkové dávky
1 mg

0,5 mg, do celkové dávky
3 mg

0,5 mg, do celkové dávky
4 mg
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odpovídá 69,0 %, což byla správná odpověď. Dále v počtu 20 odpovědí je zastoupená 

možnost 0,5 mg, do celkové dávky 1 mg, v grafu odpovídá 23,8 %. Další odpověď, tedy 

0,5 mg do celkové dávky 4 mg, zvolilo celkem 5 respondentů, v grafu znázorněná 9,0 %. 

Poslední možnost 0,2 mg, do celkové dávky 3 mg, označil jeden respondent, v grafu 

tedy odpovídá 1,2 %. 

 

Otázka č. 8: 

„Adrenalin má účinek:“ 

Graf č. 8 – účinek Adrenalinu [vlastní] 

 

 

Tabulka č. 8 – účinek Adrenalinu [vlastní] 

Odpověď Absolutní počet % podíl 

Vazokonstrikční, navozuje hypotenzi 5 6,0 % 

Vazokontrikční, navozuje hypertenzi 59 70,2 % 

Vazodilatační, navozuje hypertenzi 15 17,9 % 

Žádná z uvedených možností 5 6,0 % 

 

V další otázce byli respondenti dotazování na účinek Adrenalinu. Nejvíce byla 

zastoupená odpověď: vazokonstrikční, navozuje hypertenzi, konkrétně 59 odpovědí, 

procentuálně znázorněná 70,2 %. Odpověď vazodilatační: navozuje hypertenzi, zvolilo 

15 respondentů, v grafu odpovídá 17,9 %. Odpověď vazokonstrikční: navozuje 

hypotenzi a odpověď: žádná z uvedených možností byla shodně zvolena 5 

respondenty, v grafu jsou tyto výsledky znázorněny 6,0 %. 

6,0 % 

70,2 % 

17,9 % 

6,0 % 

Účinek Adrenalinu 

Vazokonstrikční, navozuje
hypotenzi

Vazokonstrikční, navozuje
hypertenzi

Vazodilatační, navozuje
hypertenzi

Žádná z uvedených
možností
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Otázka č. 9: 

„Jaké léky jsou indikovány při akutním infarktu myokardu?“ 

Graf č. 9 – medikace při akutním infarktu myokardu [vlastní] 

 

 

Tabulka č. 9 – léky při akutním infarktu myokardu [vlastní] 

Odpověď Absolutní počet % podíl 

Benzodiazepiny, sympatomimetika, analgetika 9 10,7 % 

Antikoagulancia, antiagregancia, analgetika 69 82,1 % 

Sympatomimetika, antiarytmika, analgetika 6 7,1 % 

Žádné 0 0,0 % 

 

V deváté otázce byli respondenti dotazováni, jaké léky jsou indikovány při akutním 

infarktu myokardu. Odpověď: antikoagulancia, antiagregancia a analgetika zvolilo 

z celkového počtu celkem 69 respondentů, což byla správná odpověď, v grafu 

procentuálně zastoupená 82,1 %. Celkem 9 respondentů označilo odpověď: 

benzodiazepiny, sympatomimetika a analgetika, v grafu odpovídá 10,7 %. Další 

možnost: sympatomimetika, antiarytmika a analgetika zvolilo 6 respondentů, v grafu je 

vyjádřena 7,1 %. Možnost žádné, nezvolil žádný z respondentů, odpovídá tedy 0,0 %. 

  

10,7 % 

82,1 % 

7,1 % 
0,0 % 

Medikace při akutním infraktu 
myokardu 

Benzodiazepiny,
sympatomimetika,
analgetika
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Otázka č. 10: 

„Jaká skupina léků je indikována při bezpulzové elektrické aktivitě?“ 

Graf č. 10 – medikace při bezpulzové elektrické aktivitě [vlastní] 

 

 

Tabulka č. 10 – léky při bezpulzové elektrické aktivitě [vlastní] 

Odpověď Absolutní počet % podíl 

Sympatomimetika 26 31,0 % 

Antiarytmika 5 6,0 % 

Žádné 48 57,1 % 

Parasympatolytika 5 6,0 % 

 

V poslední otázce byli respondenti dotazování na to, jaké léky jsou indikovány při 

bezpulzové elektrické aktivitě. Nejvíce respondentů, celkem 48, zvolilo možnost: 

žádné, v grafu je procentuálně zastoupená 57,1 %. Druhou nejčastější odpověď: 

sympatomimetika, označilo celkem 26 respondentů, což je správná odpověď, v grafu 

procentuálně odpovídá 31,0 %. Poslední dvě možnosti měly shodné zastoupení 

v odpovědích respondentů: antiarytmika a parasympatolytika, zvolilo po 5 

respondentech, v grafu jsou tyto možnosti vyjádřeny po 6,0 %. 
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3.6 Vyhodnocení hypotéz 

Hypotéza č. 1 80 % a více procent respondentů umí zvolit u pacienta správnou 

defibrilační energii. V průměru z otázek č 1, 2, 3 celkem 86,9 % respondentů umí zvolit 

správnou defibrilační energii v daných situacích. Hypotéza č. 1 se potvrdila. 

Hypotéza č. 2 80 % a více procent respondentů umí správně určit srdeční 

arytmii. V průměru z otázek 4, 5, 6 celkem 86,5 % respondentů správně určilo danou 

arytmii. Hypotéza č. 2 se potvrdila. 

Hypotéza č. 3 80 % a více procent respondentů zná správné dávkování, účinek a 

indikaci léků spojených s problematikou EKG. V průměru z otázek č. 7, 8, 9, 10 pouze 

63,1 % respondentů správně určilo správné dávkování, účinek a indikaci léků spojených 

s problematikou EKG. Hypotéza č. 3 se nepotvrdila.  

Podrobnější vyhodnocení dotazníku najdete v kapitole diskuze. 
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4 DISKUZE 

Název mé absolventské práce nese jméno EKG očima záchranáře. Téma jsem si 

zvolil cíleně z několika důvodů.  

O problematiku ohledně EKG se zajímám už od 1. ročníku studia na této škole. 

Věděl jsem, že mé znalosti v této oblasti jsou na velmi nízké úrovni, proto jsem se 

rozhodl, prostřednictvím absolventské práce získat nové znalosti a celkově se v této 

posunout na vyšší úroveň.  

Dalším důvodem byla zvědavost, na jaké úrovni jsou v dané oblasti záchranáři. 

EKG je jednou z hlavních a klíčových diagnostických metod, která je v přednemocniční 

neodkladné péči velmi frekventovaně využívána. Každý záchranář tuto vyšetřovací 

metodu používá velmi rutinně a měl by být perfektně připraven a znát veškeré 

souvislosti a problematiku s tím spojenou. Výjezdy ke kardiovaskulárním indikacím jsou 

velmi časté, proto bezchybné zvládnutí základní metody je pro záchranáře jednou z 

hlavních priorit.  

Dále jsem chtěl svojí prací pomoci zejména studentům, kteří by mohli 

uvedenou tématiku využít jako studijní nástroj. 

V teoretické části jsem nasbíral co nejvíce informací ohledně anatomie a 

fyziologie srdce, dále o cévním zásobení srdce a převodním srdečním systému.  

Následně jsem sbíral informace ohledně obecných principů fungování EKG, 

shromažďoval jsem informace o poruchách převodního srdečního systému a o 

jednotlivých typech srdečních arytmií a o průvodní terapii.  

Práci jsem se snažil psát co nejsrozumitelněji, aby měl čtenář k dispozici rychlou 

orientaci v textu a aby měl text posloupnost a srozumitelnost. Vzhledem k tomu, že na 

dané téma jsem měl k dispozici dostatek literatury, někdy jsem se setkával s rozdílnými 

názory v některých souvislostech, avšak je potřeba říci, že to bylo v zcela 

zanedbatelném množství a v zásadních informacích jsem konflikt mezi údaji neshledal. 

Snažil jsem si danou informaci ověřovat u více zdrojů, abych dosáhl jistoty z hlediska 

kvality a validity jednotlivých informací. V jednotlivých kapitolách jsem čerpal z 

odborné literatury, které jsem měl dostatek. Dále jsem čerpal z internetových zdrojů. 

Vzhledem k tomu, že jsem měl dostatečné množství literatury, nebyl jsem nucen sahat 

po cizojazyčných zdrojích. 
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V praktické části jsem zjišťoval, jaké jsou znalosti záchranářů spojené s 

problematikou EKG v Libereckém kraji. K ověření cíle jsem zvolil kvantitativní výzkum 

za pomocí dotazníkového šetření. Dotazník jsem vytvořil v elektronické podobě. Z 

mého pohledu byla volba metody a elektronické podoby dotazníku nejvhodnější, neboť 

dotazník v elektronické podobě je pro respondenty pohodlnější a rychlejší. Celkem ze 

119 respondentů se výzkumu zúčastnilo 84 respondentů. 

Hlavním cílem této práce bylo zjistit znalosti záchranářů o EKG z hlediska 

správné volby defibrilační energie, rozpoznání daného typu arytmie a určení základní 

medikace spojené s terapií jednotlivých arytmií. Cíl byl, dle mého názoru, splněn.  

V první hypotéze jsem se domníval, že více jak 80 % respondentů umí zvolit 

správnou hodnotu defibrilační energie v daných situacích. Tato hypotéza byla 

potvrzena. V průměru z otázek č. 1, 2, 3 celkem 86,9 % respondentů umí zvolit 

správnou defibrilační energii v daných situacích. Je třeba podotknout, že v odpovědích 

na první otázku, která ověřovala první hypotézu a týkala správné defibrilační energie u 

dětského pacienta, se projevila neznalost záchranářů, celkem 10 respondentů 

odpovědělo chybně. Příčinou neznalosti může být důvod, že resuscitace u dětí není tak 

frekventovaná.  

Ve druhé otázce, která ověřovala první hypotézu, byli respondenti dotazování 

na správný rozsah defibrilační energie u dospělého pacienta; zde byly výsledky na 

výborné úrovni, pouze 5 respondentů z celkového počtu odpovědělo chybně. Výsledek 

si vysvětluji tím, že resuscitace dospělých je na rozdíl od dětí častější, proto jsou také 

znalosti záchranářů velmi dobré.  

Celkem překvapující výsledky přinesla třetí otázka z okruhu otázek pro první 

hypotézy. Počet špatných odpovědí dosahoval téměř jedné čtvrtiny z celkového počtu 

odpovědí. Je zajímavé, že z počtu všech špatných odpovědí byla nejvíce zastoupená 

odpověď 400 J, ačkoliv většina defibrilátorů je vyráběna na maximální defibrilační 

energii 360 J, proto si nijak nevysvětluji, proč respondenti volili právě tuto možnost.  

Druhá hypotéza říkala, že více jak 80 % respondentů správně určí daný typ 

arytmie, hypotéza byla potvrzena. V průměru z otázek č. 4, 5, 6 celkem 86,5 % 

respondentů správně určilo danou arytmii. V první otázce z okruhu druhé hypotézy, 

měli respondenti poznat daný typ arytmie; zde bylo celkem 5 špatných odpovědí. 
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Domnívám se, že v této oblasti by záchranáři neměli chybovat, záměna komorové 

fibrilace s komorovou tachykardií je nepřípustná.  

Ve druhé otázce, která opět zjišťovala odpověď na daný typ arytmie, jsou 

výsledky opět velmi zajímavé, neboť počet špatných odpovědí dosahuje téměř  jedné 

čtvrtiny, a nejvíce zastoupená odpověď z celkového počtu špatných odpovědí je: 

bezpulzová elektrická aktivita. Myslím si, že by nemělo docházet k záměně komorové 

tachykardie s bezpulzovou elektrickou aktivitou.  

Třetí otázka, která ověřovala druhou hypotézu, se zaměřovala na rozpoznání 

EKG záznamu, byl záměrně vybrán velmi kvalitní záznam s jasnou patologií, ovšem to 

samé se nedalo říci o výsledcích. Celkem 9 respondentů správně nerozpoznalo daný 

EKG záznam.  

Ve třetí hypotéze jsem se domníval, že více jak 80 % respondentů zná správné 

dávkování, účinek a indikaci léčiv spojených s problematikou EKG. Třetí hypotéza 

nebyla potvrzena, neboť v průměru z otázek č. 7, 8, 9, 10 pouze 63,1 % respondentů 

preferovalo správnou odpověď před chybnou. Z celkového okruhu otázek pro ověření 

třetí hypotézy byli respondenti dotazování na správné dávkování daného léčiva. 

Výsledky dopadly tak, že přes 30 % odpovědí, z celkového počtu byly chybné odpovědi. 

Zde může být namítnuto, že záchranář není stále kompetentní k podání medikace bez 

konzultace s lékařem. Často se odkazují na to, že léky nemusejí znát. Záchranář by měl 

být připraven na každou situaci a měl by na ni umět reagovat, například při 

nedostupnosti lékaře. Další věc je, že znalosti ohledně farmakologie jsou při studiích 

oboru zdravotnický záchranář velmi důrazně vyžadovány.  

Ve druhé otázce byli respondenti dotazováni na účinek Adrenalinu. Ve 

výsledcích je vidět, že počet špatných odpovědí přesahuje 25 %, v číslech je to 25 

respondentů z 84. Adrenalin je základní lék, který musí záchranář nepochybně ovládat.  

Třetí otázka, byla dotazem na správnou medikaci při akutním infarktu 

myokardu. Celkem 15 chybných odpovědí. Záměrně byly zvoleny do odpovědí skupiny 

léků, nikoliv zástupci, a to se ukázalo jako klíčové. Domnívám se, že při zvolení 

jednotlivých zástupců na místo skupin léků, by bylo procento špatných odpovědí nižší.  

Poslední otázka z okruhu ověřující třetí hypotézu, byla správná medikace při 

bezpulzové elektrické aktivitě. Výsledky velmi jednoznačné, celkem 58 respondentů 

z 84 zvolilo špatnou odpověď, nejvíce ze špatných odpovědí byla zastoupená odpověď, 
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že při bezpulzové elektrické aktivitě není indikována žádná medikace, ve skutečnosti je 

indikován Adrenalin, který je zástupce skupiny sympatomimetik. Uvedená skutečnost 

se objevovala i v Guidelines 2010, tudíž se nelze vymlouvat na nové Guidelines 2015, 

ve kterých se mimochodem v bodě medikace při bezpulzové elektrické aktivitě nic 

nezměnilo. 

Celkově jsem s výzkumem spokojen, dvě ze tří hypotéz se potvrdily a domnívám 

se, že znalosti záchranářů v Libereckém kraji jsou na průměrné úrovni. V některých 

otázkách docházelo k zásadním pochybením, na druhou stranu některé otázky ukázaly 

velmi dobré znalosti záchranářů. 
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ZÁVĚR 

Tématem mé Absolventské práce bylo EKG očima záchranáře. Téma jsem si 

vybral cíleně, neboť problematika EKG mě velice zajímá a bylo v mém zájmu se v ní 

zdokonalit. V této práci jsem si stanovil jasný cíl, kterého jsem chtěl dosáhnout. Práce 

byla psaná s velkým nadšením a vnímal jsem jí jako velký přínos pro mě i pro veřejnost, 

nikoliv jako nepříjemnou věc, kterou je nutné pouze splnit. Práce je především určená 

pro studenty, jako studijní materiál, nebo pro ty, kteří se chtějí v problematice EKG 

zdokonalit nebo se v ní lépe orientovat. 

V teoretické části práce je čtenáři popisována základní anatomie a fyziologie 

srdce. Dále jsem popisoval obecný princip fungování EKG a představil jsem základní 

EKG přístroje a jednomu z nich jsem se věnoval podrobněji. Následně jsem 

shromažďoval informace ohledně poruch převodního systému srdečního a o 

jednotlivých typech srdečních arytmií. V samostatné kapitole jsem se věnoval velmi 

důležitému tématu jakým je ischemie myokardu a akutní infarkt myokardu. V poslední 

řadě jsem sbíral informace ohledně dalších možností léčby srdečních arytmií, jako je 

defibrilace, synchronizovaná kardioverze a zevní kardiostimulace. Jednotlivé kapitoly 

jsem psal v předem promyšlené posloupnosti, aby byly čtenáři informace prezentovány 

co nejkomfortněji a aby na sebe informace navazovaly. 

V praktické části jsou čtenáři prezentovány informace z prováděného výzkumu. 

Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na nelékařský zdravotnický personál – záchranář a 

řidič záchranář, na výjezdových základnách Zdravotnické záchranné služby Libereckého 

kraje a mělo zjistit, jaké jsou jejich znalosti spojené s problematikou EKG. Dotazník se 

skládal z jednotlivých položek a ke každé položce bylo vytvořeno hodnocení, které je 

čtenáři prezentováno v přehledném grafu a tabulce. Samozřejmě jsem si vědom, že 

tato práce nedokáže zcela pojmout problematiku daného tématu. 

Na začátku práce byl stanovený jasný cíl, zjistit znalosti záchranářů o EKG a ten 

byl dle mého názoru splněn. Celkově jsem s prací spokojen a musím říci, že se mi psala 

velmi dobře. Po celou dobu práce jsem se nesetkal s výraznými problémy, které by mi 

znepříjemnily nebo znemožnily psaní práce.  
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Závěrem je třeba upozornit, že dané téma je pro záchranáře prioritní. Výjezdy 

ke kardiovaskulárním indikacím jsou velice frekventované, a tudíž by měl mít záchranář 

znalosti na vysoké úrovni, a přesvědčivě provádět kvalitní péči. 

Budu velice rád, pokud bude práce mnoha lidem sloužit jako studijní pomůcka a 

pomůže se čtenáři lépe zorientovat v poměrně složité problematice jakou je EKG. 
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SUMMARY 

 

ECG from the Paramedic’s Point of View    

The assignment deals with the actual topic that has been discussed recently. 

The main aim of this assignment is to find out the level of knowledge of paramedics 

about the basic and important investigation and diagnostic method – 

electrocardiography. ECG is an elementary, non-invasive examination method. 

Therefore, it is important to give increased attention to it.  ECG measures the electrical 

activity of the heart to help evaluate its functions and identify any problems that might 

exist. The ECG can help to determine the rate and regularity of heartbeats, the size and 

position of the heart chambers, and whether there is any damage present. 

This kind of monitoring belongs to the daily routine of paramedics, because 

dispatches to patients with cardiovascular indications are very frequent. Therefore 

paramedics should know how to defibrillate the heart, know basic types of arrhythmias 

and consequently, therapy of these types of arrhythmias. 

The final assignment is divided into two main parts – the theoretical and 

practical. The theoretical part is focused on the anatomy and physiology of the heart.  

Moreover, the basic types of ECG machines are presented including their functions, 

leads, multifunction pads, etc. Furthermore, the elementary disturbance conduction 

system of the heart is described as well as the basic types of arrhythmias and therapy 

of arrhythmias. Heart attack is also defined as well at its symptoms, diagnosis, 

treatment and prevention are described. Finally, the other treatment methods of 

arrhythmias are presented e.g. defibrillation, synchronized cardioversion, and external 

cardiostimulation. 

The practical part is based on the anonymous questionnaires given to 

respondents – paramedics professionals. The questionnaire contains 10 items. The 

items are focused on defibrillation, identification of basic types of arrhythmias and 

basic types of therapy of arrhythmias. Every item is connected with the chart showing 

the results that were found out. 

To sum up, this assignment may become the beneficial information source for 

all readers who are interested in this serious topic, especially for paramedics.  
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Příloha 1: Dotazník 

Dobrý den, 
jmenuji se Dominik Lukeš a jsem studentem na Vyšší odborné škole MILLS s.r.o. 

v Čelákovicích, kde studuji obor Diplomovaný zdravotnický záchranář. K ukončení 
studia zpracovávám absolventskou práci na téma: „EKG očima záchranáře“. Cíl 
výzkumu mé práce, je zjistit znalosti záchranářů o EKG, za pomocí tohoto dotazníku. 

 
Proto bych Vás rád požádal o vyplnění tohoto krátkého dotazníku. Dotazník je 

anonymní a informace získané z odpovědí budou použity pouze pro účely mé 
absolventské práce. Dotazník je určen pro nelékařský zdravotnický personál – 
zdravotnický záchranář a řidič záchranář na výjezdových základnách zdravotnické 
záchranné služby. Správné odpovědi prosím zakroužkujte, u všech otázek je pouze 
jedna správná odpověď. 

 
Velmi děkuji za Váš čas strávený s vyplněním dotazníku 

 
1. Jakou použijete defibrilační energii u dětského pacienta podle aktuálních guidelines? 
a) 5 – 7 J/ kg 
b) 8 - 10 J/kg 
c) 2 – 4 J/kg 
d) stejná jako u dospělého 
 
2. Jaký je správný rozsah defibrilační energie bifázickým přístrojem u dospělého 
pacienta podle aktuálních guidelines? 
a) 110 J - 310 J 
b) 130 J – 400 J 
c) 170 J – 390 J 
d) 150 J – 360 J 
 
3. Na jakou maximální hodnotu můžete vystupňovat defibrilační energii bifázickým 
přístrojem u dospělého pacienta podle aktuálních guidelines? 
a) 310 J 
b) 360 J 
c) 390 J 
d) 400 J 
 
4. Co představuje tato křivka na EKG záznamu? 
 

 
 
a) Komorová tachykardie 
b) Komorová fibrilace 
c) Fibrilace síní 
d) Flutter komor 



 
 

 
 

5. Co představuje tato křivka na EKG záznamu? 
 

 
 
a) Komorová tachykardie 
b) Bezpulzová elektrická aktivita (PEA) 
c) Komorová fibrilace 
d) Torsade de pointes 
 
6. Co představuje tento EKG záznam? 
 

 
 
a) Blokáda pravého Tawarova raménka 
b) AV blokáda III. stupně 
c) Akutní infarkt myokardu 
d) AV blokáda I. a II. stupně  
 
7. Jaké množství atropinu byste podali při těžké bradykardii, se srdeční frekvencí pod 
40/min? 
a) 0,2 mg, do celkové dávky 3mg 
b) 0,5 mg, do celkové dávky 1mg 
c) 0,5 mg, do celkové dávky 3mg 
d) 0,5 mg, do celkové dávky 4mg 
 
8. Adrenalin má účinek: 
a) vazokonstrikční, navozuje hypotenzi 
b) vazokonstrikční, navozuje hypertenzi 
c) vazodilatační, navozuje hypertenzi 
d) žádná z uvedených možnost 



 
 

 
 

9. Jaké léky jsou indikovány při akutním infarktu myokardu? 
a) benzodiazepiny, sympatomimetika, analgetika 
b) antikoagulancia, antiagregancia, analgetika 
c) sympatomimetika, antiarytmika, analgetika 
d) žádné 
 
10. Jaká skupina léků je indikována při bezpulzové elektrické aktivitě? 
a) sympatomimetika 
b) antiarytmika 
c) žádné 
d) parasympatolytika 
 
[vlastní] 
 
 
Příloha 2: Potvrzení od Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje 

 
 

   [vlastní] 
 
 
 

 



 
 

 
 

Příloha 3: Lifepak 15 
 

 
Zdroj: Defibrilátor a monitor Lifepak 15. Physio control [online]. 2013 [cit. 2015-12-17]. 
Dostupné z: http://www.physio-control.cz/data/pictures_items/LP15_448x340.png 
 
 
Příloha 4: Zoll M Series 

 

 
 

Zdroj: Přístrojové vybavení defibrlátor. Kocour.rps.cz [online]. 2013 [cit. 2015-12-17]. 
Dostupné z: http://www.kocour.rps.cz/cs/node/147 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 

Příloha 5: 12 – svodové EKG 
 

 

 
 

Zdroj:  Elektrokardiografické vyšetřovací metody.www.osetrovatelstvi.blog.cz [online]. 
2009 [cit. 2015-12-17]. Dostupné z: 
http://osetrovatelstvi.blog.cz/0903/elektrokardiograficke-vysetrovaci-metody 
 
Příloha 6: Multifunkční elektrody 
 

 
Zdroj: Physio control [online]. 2013 [cit. 2015-09-27]. Dostupné z: http://www.physio-
control.cz/data/articles/down_164.pdf 
 
Příloha 7: Anterolaterální poloha elektrod 
 

 
Zdroj:  Physio control [online]. 2013 [cit. 2015-09-27]. Dostupné z: http://www.physio-
control.cz/data/articles/down_164.pdf 
  



 
 

 
 

Příloha 8: Kardioverter (ICD) 
 

 
Zdroj: IKEM, Implantace kardioverter – defibrilátoru (ICD) [online]. 2011 [cit. 2015-11-

10]. Dostupné z: http://www.ikem.cz/www?docid=1004024  

 
Příloha 9: Kardiostimulátor 
 

 
Zdroj: IKEM, Implantace kardiostimulátoru [online]. 2011 [cit. 2015-11-5]. Dostupné z: 

http://www.ikem.cz/www?docid=1004013 

 
Příloha 10: Převodní systém srdeční 

 
Zdroj: HAMPTON, John R. EKG v praxi: překlad 4. vydání. 2. české vyd. Praha: Grada, 
2007, 376 s. ISBN 978-80-247-1448-6 

 
 

 
  



 
 

 
 

Příloha 11: Srdeční osa 
 

 
Zdroj:  HAMPTON, John R. EKG v praxi: překlad 4. vydání. 2. české vyd. Praha: Grada, 
2007, 376 s. ISBN 978-80-247-1448-6 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


