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ÚVOD 

Zpracováním mé absolventské práce „Nejčastější výjezdy záchranné služby 

k praktickým lékařům“ bych chtěla zjistit, k jakým nejčastějším zdravotním stavům 

volají praktičtí lékaři záchrannou službu a následně základní teoretickou připravenost 

praktických lékařů v poskytnutí adekvátní první pomoci u těchto stavů ve své ordinaci.   

  Praktický lékař se může setkat s poskytováním první lékařské pomoci ve své 

každodenní praxi v ordinaci. Do ordinace přicházejí pacienti s nemocemi, které mohou 

být kompenzované, ale během chvíle se mohou zhoršit až do situace, kdy je třeba 

zachraňovat život. Praktický lékař musí být schopen zahájit a kvalitně provést 

kardiopulmonální resuscitaci. Měl by též být schopen zajistit intravenózní přístup s 

podáváním léků, provádět umělé dýchání pomocí dýchacího vaku s maskou, případně 

defibrilovat pomocí AED či jiného defibrilátoru, pokud jsou tyto pomůcky dostupné. 

Vybavení ordinace praktického lékaře pro běžný provoz a pro poskytování neodkladné 

péče není legislativně upraveno. Proto záleží především na možnostech, schopnostech 

a zkušenostech každého lékaře, provozujícího ordinaci praktického lékaře, jaké 

vybavení a jaká léčiva pro svou práci zvolí. Doporučené vybavení též závisí na 

dostupnosti záchranné služby a na tom, zdali je poskytována v ordinaci či při návštěvní 

službě praktického lékaře. 

Toto téma jsem si vybrala, protože mě samotná problematika těchto možných 

zdravotních stavů v ordinaci praktického lékaře zajímá a správnost poskytnutí 

přednemocniční péče je velmi důležitá pro další prognózu pacienta. 

 Teoretická část popisuje nejčastější možné zdravotní stavy, které se mohou v 

ordinaci praktického lékaře vyskytnout a následně je volána záchranná služba. 

Jednotlivé stavy jsou rozebrány od anatomie, patologie až po odborné vyšetření 

pacienta a přednemocniční péči.  

V praktické části jsou zpracovány informace získané prostřednictvím rozhovorů 

s praktickými lékaři.  Práce je postavena na vyhodnocení 18-ti otevřených otázek.  

Praktická část má za úkol zjistit k jakým nejčastějším zdravotním stavům volají praktičtí 

lékaři záchrannou službu a následně zjistit základní teoretickou připravenost 

praktických lékařů při poskytnutí první pomoci. Vyhodnocením těchto otázek se 
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v praktické části potvrdila nebo vyvrátila hypotéza a zjistila se teoretická připravenost 

praktických lékařů. 
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1 CÍLE ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 

 

1.1 Hlavní cíl  

Zjistit k jakým nejčastějším zdravotním stavům praktičtí lékaři volají záchrannou 

službu a následně zda jsou schopni na ně adekvátně reagovat. 

 

1.2 Vedlejší cíle  

Prokázat jaká diagnóza je pro praktické lékaře nejsložitější z pohledu poskytnutí 

adekvátní první pomoci.   

 

1.3 Hypotéza  

Na základě předchozích osobních zkušeností a pomocí rozhovorů stanovuji 

hypotézu k výzkumu. Praktičtí lékaři jsou dostatečně připraveni poskytnout adekvátní 

první pomoc ve své ordinaci do příjezdu záchranné služby.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST  

2.1 DIABETES MELLITUS  

2.1.1 Anatomie a funkce slinivky břišní 

Pankreas neboli slinivka břišní je orgán, který je uložený za žaludkem a táhne se 

napříč po zadní stěně břišní od duodena doleva ke slezině. U dospělého člověka je 

dlouhý asi 12–16cm a má hmotnost 60–90g. Je uložen za nástěnným peritoneem, kam 

se přesunul během embryonálního vývoje, proto jej považujeme za orgán sekundárně 

retroperitoneální. Pankreas je složen ze zevní a vnitřní sekreční části. Zevně sekreční 

část žlázy je složena z nepravidelných lalůčků tvořených žlázovým epitelem.  Drobné 

vývody lalůčků se uvnitř žlázy spojují a vytvářejí vývod pankreatu, ductus pancreaticus, 

který probíhá zhruba horizontálně a ústí obvykle společně se žlučovými cestami na 

duodenální papile. Vnitřně sekretorická část pankreatu je tvořena Langerhansovými 

ostrůvky, které obsahují alfa a beta buňky. Alfa buňky tvoří glukagon, který zvyšuje 

hladinu cukru v krvi a beta buňky tvoří inzulin, látku snižující hladinu cukru v krvi. 

Produkty těchto buněk jsou hormony, jež jsou odváděny do krve.  

Inzulin snižuje hladinu krevního cukru, která je různými regulačními 

mechanismy udržována na hodnotách 4,5–6,5mmol/l.  Udržováním stálé hladiny cukru 

je zajištěn trvalý přísun pro buňky a tkáně, pro které je cukr hlavním zdrojem energie. 

Inzulín reguluje průnik cukru do buněk, takže jeho vyšší hladina v krvi vyvolá rychlejší 

vychytávání cukru hlavně ve svalech, čímž koncentrace krevního cukru klesne. Není-li 

doplněna cukrem z potravy, vzniká hypoglykémie (méně než 3,9mmol/l), provázená 

slabostí až bezvědomím. Opakem je hyperglykemie (více než 8,5mmol/l), kdy se cukr 

začíná vylučovat do moči.  

Pankreatickou šťávu produkuje zevně sekreční část slinivky břišní. Až jeden litr 

této šťávy odtéká denně do duodena. Šťáva má silně zásaditou reakci, která 

neutralizuje kyselou žaludeční tráveninu vytlačovanou do dvanáctníku. Enzymy 

pankreatické šťávy můžeme rozdělit do tří skupin. Trypsinového komplexu složeného 

z několika proteáz štěpících bílkoviny, který je přímo v pankreatu neúčinný, aktivuje se 

až v duodenu. Pankreatické lipázy, která se aktivuje žlučí, štěpí emulgovaně tuky na 

glycerol a mastné kyseliny. Pankreatické amylázy štěpící škrob na jednoduché cukry, 

které jsou dalšími enzymy rozkládány až na glukosu. [DYLEVSKÝ, 2000] 

http://www.wikiskripta.eu/index.php/%C5%BDaludek
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Duodenum
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Slezina
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Peritoneum
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Retroperitoneum#retroperitone.C3.A1ln.C3.AD
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2.1.2 Patologie diabetes mellitus 

Diabetes mellitus vzniká při nedostatku inzulinu, kdy není glukóza 

spotřebovávána, v krvi ji přibývá a vylučuje se močí (glukosurie). Vylučování glukózy je 

spojeno se zvýšeným močením (polyurie) a potřebou doplňovat vodu. Organismus 

vyrovnává neschopnost získat energii z glukózy oxidací mastných kyselin uvolněných 

z tuků a bílkovin. Při vážném nedostatku inzulinu u diabetes mellitus I.typu 

(juvenilního) vede oxidace mastných kyselin k nadbytku ketolátek (aceton, ketonové 

kyseliny) v krvi. Kromě ketolátek se objevuje v krvi zvýšená kyselost (ketoacidóza) a 

ketolátky se vylučují močí ( ketonurie, acetonurie). Stálost vnitřního prostředí je vážně 

narušena a selhání metabolismu může vyústit v hluboké bezvědomí (ketoacidotické 

koma) až smrt. Průvodními charakteristickými příznaky jsou hluboké dýchání 

(Kussmaulovo), zápach acetonu ve vydechovaném vzduchu, hyperglykémie, 

ketoacidóza, glukosurie a ketonurie. Bez výraznějšího úbytku inzulinu u diabetes 

mellitus II.typu (adultního) je ketoacidóza velmi vzácná, avšak při nedostatečném 

hrazení ztrát vody může zejména u starších osob nastat vážná porucha dehydratací 

(nonketotické hyperosmolární koma). [STŘÍTESKÝ, 2001] 

Příznaky při hyperglykémii nastupují pozvolně, obvykle při zvýšení glykémie nad 

15mmol/l. Bezvědomí vzniká pomalým nástupem až ve fázi metabolické acidózy 

kompenzované výraznou respirační alkalózou s viditelnou hyperventilací Kussmaulova 

typu. Příčinou hyperglykemické akutní komplikace může být vynechání nebo velké 

snížení dávky inzulinu, popřípadě nedodržení diabetické diety velkou konzumací 

sladkých pokrmů. Klinicky se ketoacidóza i hyperosmolalita u pacienta projeví polyurií, 

dehydratací se suchou kůží a sliznicemi, žízní, slabostí, mlhavým viděním, tachykardií, 

eventuálně hypotenzí, acetonovým zápachem z úst, nauzeou a zvracením, 

kompenzační hyperventilací (Kussmaulovo acidotické dýchání) a somnolencí až 

kómatem.  

Hypoglykémie spočívá ve snížení hladiny cukru v krvi pod 2,7mmol/l, tyto 

příznaky vymizí po podání glukózy. K hypoglykémii může dojít v důsledku nevědomého 

předávkování inzulinu, zvláště u starších pacientů nebo nepodání stravy po aplikaci 

inzulinu, popřípadě zvýšení fyzické námahy pacienta. Při hypoglykémii je nedostatečné 

zásobování mozkové tkáně cukry a z toho důvodu nastává postupný rozvoj 

kvantitativně kvalitativních poruch vědomí (od zmatenosti až po somnolenci, postupný 
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útlum reakcí až kóma). Nástup klinických příznaků při určité hodnotě glykémie je 

relativně individuální, záleží na obvyklých dlouhodobých hodnotách glykémie u 

diabetika. Tolerance snížených hodnot je tedy variabilní. Důležitější než absolutní 

hodnoty jsou rychlost a gradient poklesu. Příznaky se objevují během několika minut až 

hodin. Pacient je neklidný, nervózní, má poruchy paměti, vidění (diplopie) a bolesti 

hlavy. Současně se při hypoglykémii v organismu spouštějí kontraregulační procesy, 

čímž organismus zvýší glykémii. Toto se klinicky projeví bušením srdce, tachykardií, 

postupným zvýšením krevního tlaku, parestezií, třesem a zvýšeným pocením s bledou, 

vlhkou, ale studenou kůží. [DIVIŠOVÁ, 2005] 

Diabetes mellitus I.typu (juvenilní) je charakterizován vznikem ve věku do 20let, 

normální až sníženou tělesnou hmotností, nedostatkem inzulinu v krvi a častou 

ketoacidózou. Má multifaktoriální patogenezi. Významná je u něj genetická dispozice a 

autoimunita.  

Diabetes mellitus II.typu je charakterizovaný vznikem nad 30let věku, obezitou, 

nesníženým množstvím inzulinu v krvi a jen vzácnou ketoacidózou. Má rovněž 

multifaktoriální patogenezi s genetickou dispozicí, avšak méně objasněnou. Syndrom 

diabetu může vznikat i při jiných stavech např. zničení pankreatu zánětem nebo 

nádorem. [STŘÍTESKÝ, 2001] 

 

2.1.3 Vyšetření při podezření na hyperglykémii nebo hypoglykémii 

Nejprve provedeme základní fyzikální vyšetření pacienta. Změříme puls, krevní 

tlak, saturaci kyslíkem, dech a tělesnou teplotu. Vyhodnotíme Glasgow coma score a 

odebereme kapilární krev na stanovení hladiny glykémie. Natočíme 12-ti svodový EKG 

záznam. Následně pokračujeme celkovým vyšetřením pacienta odběrem anamnézy, 

neurologickým vyšetřením, vyšetřením tzv. od hlavy až k patě. Vzhledem k  nebezpečí 

pro neurony centrálního nervového systému lze považovat za hypoglykémii každé 

bezvědomí, při kterém se vyloučí úrazová anamnéza. [DOBIÁŠ, 2012] 
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2.1.4 Přednemocniční péče při hyperglykémii nebo hypoglykémii 

Při hyperglykémii zajistíme vstup do periferního žilního řečiště. Podáme i. v. 

krystaloidní Hartmannův roztok 500ml. Dále průběžně monitorujeme základní životní 

funkce a provedeme transport na interní příjem do nemocnice.  

Při hypoglykémii zajistíme vstup do periferního žilního řečiště. Podáme i. v. 20-

60ml 40% Glukózy a průběžně monitorujeme základní životní funkce. Provedeme 

následný transport na interní příjem do nemocnice. [DOBIÁŠ, 2012] 

 

 

2.2 Cévní mozková příhoda  

2.2.1 Fyziologie mozku   

K zajištění trvale vysoké úrovně látkové výměny v mozkové a míšní tkáni je 

nutný poměrně značný a hlavně nepřetržitý přívod krve. Krev je především pro mozek 

zdrojem energie, kdy kyslík je rychlým zdrojem a glukóza pomalejším zdrojem. Mozek 

je mimořádně citlivý na nedostatek kyslíku a již desetisekundová úplná nedokrevnost 

vede k bezvědomí. Nejcitlivější na nedostatek kyslíku je mozková kůra. Spotřeba kyslíku 

tkání mozkovou je značná. U dospělého člověka představuje asi 20% potřeby kyslíku 

celého organismu. Základním pomalejším zdrojem energie pro mozek je glukóza, která 

kryje asi 80% energetické potřeby mozku. Proto i hladina krevního cukru je udržována 

složitým regulačním mechanismem, ve kterém má v organismu klíčovou úlohu inzulin. 

Průtok krve mozkem je regulován tlakově. I při měnícím se krevním tlaku v organismu 

je udržován tlak krve v mozkových cévách prakticky na stálých hodnotách. Na této 

regulaci se podílejí především cévy přivádějící krev do mozku, které svým průsvitem 

ovlivňují množství přitékající krve. [DYLEVSKÝ, 2000] 

 

2.2.2 Patologie cévní mozkové příhody  

Cévní mozková příhoda (dále jen „CMP“) je akutní onemocnění s výraznou 

mortalitou. Při prvním výskytu je však možné diagnosu stanovit jednoduchým 

vyšetřením i v přednemocniční péči. Správným stanovením diagnosy, přes rychlý 

transport na specializované pracoviště až po rozšiřující se možnosti fibrinolytické léčby 

se dá snížit vysoká mortalita, invalidita a sociální závislost. 
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Mozkový iktus neboli mozkový infarkt je akutní stav podmíněný poruchou 

cerebrální cirkulace netraumatické etiologie, který se projevuje náhle vzniklým 

ložiskovým nebo globálním neurologickým deficitem, trvající déle než 24hodin. 

Z časového hlediska rozeznáváme tranzitorní ischemické ataky s plně reverzibilním 

obrazem a ústupem symptomů do 24hodin. U reverzibilního ischemického 

neurologického deficitu dochází k ústupu klinických symptomů do 7dní. Klasická cévní 

mozková příhoda vede k delšímu trvání klinického obrazu. Mozkový iktus je indikací na 

urgentní neurologické a CT vyšetření, který rozliší tři rozdílné změny, ložiskovou 

ischemii mozku, intracerebrální nebo subarachnoidální krvácení. Základní vyvolávající 

příčinou je ateroskleróza v cévách mozku. Uzavření cerebrální arterie vede postupně 

k ischemické nekróze (mozkový infarkt). V cévách vznikají změny funkce endotelu a 

následně trombóza. Mozkové příhody dělíme na ischemické a hemoragické. 

Ischemické příhody (85%) bývají nejčastěji trombotické, kdy v zúženém místě cévy se 

na poškozený endotel usazují trombocyty a následně vzniká poškození. Méně častými 

příčinami jsou hyperkoagulační stavy, disekce cév nebo embolické příčiny (emboly 

mohou pocházet ze srdce při fibrilaci síní). Podkladem hemoragické příhody (15%) bývá 

ruptura cévy, způsobena kombinací několika faktorů, např. lokální postižení cévy, 

arteriální hypertenze a poruchy hemostázy. [VOKURKA, HUGO, 2008]  

Hlavním rizikem CMP je pozdní zahájení léčby, protože ischemie většinou vzniká 

v noci ve spánku, přitom terapeutické okno je jen 3-4hodiny. Při prognóze rizika CMP 

se hodnotí krevní tlak. Pokud je diastola 90mmHg, každým zvýšením 7,5mmHg se 

zvyšuje riziko CMP na dvojnásobek. Každý druhý hypertonik má mikroaneuryzma na 

cerebrálních cévách s potenciální možností ruptury. Někdy se v akutním stadiu objevují 

příznaky sekundární epilepsie s křečí a bezvědomím, které zhoršují ischemii a zvětšují 

rozsah poškození. Nejčastější komplikace CMP jsou neurologického původu, edém 

mozku, hydrocefalus a zvýšený intrakraniální tlak. Všeobecnými komplikacemi CMP 

jsou aspirace, hypoventilace, pneumonie, ischemie myokardu, hluboká žilní trombóza 

a plicní embolie. Při podezření na CMP je prvořadé zjistit přesný čas vzniku prvních 

příznaků. Pokud se nedá zjistit přesný čas, trombolytická léčba je kontraindikována. 

Přesný čas vzniku se dá kvalifikovaně odhadnout mezi posledním kontaktem se 

zdravým pacientem a příznaky v terapeutickém okně. Drtivá většina CMP vzniká doma 

(85%), ale pouze polovina pacientů z nich je transportována záchrannou službou. Pro 
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pracovní diagnózu CMP postačí příznaky dysartrie, asymetrie v tváři a hemiparéza 

končetin. 

O etiologii CMP s velkou pravděpodobností napoví dynamika rozvoje klinického 

obrazu. Někdy je těžké odlišit ischemický nebo hemoragický původ bez vyšetření 

pomocí CT. Při hemoragické CMP je od začátku výrazná symptomatologie, která se 

projevuje bezvědomím různého stupně a kvality. Většinou bývá mezi prvními příznaky. 

Hemoragická CMP je častěji u pacientů ve středním věku, hypertoniků nebo může 

vzniknout po tělesné námaze. Ischemická CMP je pravděpodobnější u starších 

pacientů. Vzniká ve spánku po dehydrataci, může také vzniknout jako komplikace po 

úrazech. Mezi subjektivní příznaky řadíme náhlou slabost, závrať, bolesti hlavy, 

necitlivost tváře a končetin. Objektivním příznakem u postižení levé hemisféry je 

pravostranná hemiparéza, pravostranná ztráta citlivosti, výpadky zorného pole na 

pravé straně, afázie, dysartrie, poruchy čtení a psaní. U postižení pravé hemisféry je 

levostranná hemiparéza, levostranná ztráta citlivosti, prostorová dezorientace a 

dysartrie. Při postižení mozkového kmene je motorický a senzorický deficit všech 

končetin, dalším příznakem je nystagmus a ataxie. [STŘÍTESKÝ, 2001] 

 

2.2.3 Vyšetření pacienta s podezřením na cévní mozkovou příhodu 

Nejprve provedeme základní fyzikální vyšetření pacienta. Změříme puls, krevní 

tlak, saturaci kyslíkem, dech a tělesnou teplotu. Vyhodnotíme Glasgow coma score, 

odebereme kapilární krev na stanovení hladiny glykémie a natočíme 12-ti svodový EKG 

záznam. Následně pokračujeme celkovým vyšetřením pacienta odběrem anamnézy, 

kde se zaměříme zejména na dobu, kdy došlo k prvním příznakům, zdali v dřívější době 

došlo k neurologickým výpadkům nebo předchozí CMP.  Pokračujeme neurologickým 

vyšetřením, kde sledujeme orientaci pacienta v čase a prostoru, souměrný pohyb 

očních bulbů a reakci na osvit vpravo i vlevo. Dále sledujeme sílu a schopnost pohybu 

všech končetin, všímáme si dalších objektivních příznaků. Následně pacienta 

orientačně vyšetříme od hlavy až k patě.[DOBIÁŠ, 2012] 
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2.2.4 Přednemocniční péče s podezřením na cévní mozkovou příhodu  

Podáme pacientovi kyslík maskou a zajistíme vstup do periferního žilního 

řečiště. Při hypertenzi nad 220/120mmHg podáme Captopril® per os v dávce 12,5mg a 

dále dle reakce. Při hypotenzi podáme i. v. F1/1 dle stavu kardiovaskulárního aparátu. 

Průběžně monitorujeme základní životní funkce. Provedeme následný transport na 

iktové centrum. [DOBIÁŠ, 2012] 

 

 

2.3 AKUTNÍ BOLESTI BŘICHA V OBLASTI EPIGASTRIA  

2.3.1 Anatomie a funkce  

2.3.1.1 Anatomie a funkce žaludku 

Žaludek (ventriculus) je svalový vak uložený v dutině břišní pod levou klenbou 

brániční (regio hypochondriaca sinistra), dále vede dolů do regio epigastrica. Má tvar 

zahnutého vaku s malým a velkým zakřivením (curvatura major, curvatura minor). 

Žaludek se skládá ze tří hlavních částí, klenby (fundus), těla žaludku (corpus) a pylorické 

části (pars pylorica).  Na horním malém zakřivení žaludku se nachází peritoneální list 

tzv. malá předstěra (omentum minus), jdoucí do spodní plochy jater. Od velkého 

zakřivení žaludku před kličkami střeva volně visí velká předstěra (omentum majus). 

Předstěry mají fixační význam a ochranný význam. Velká předstěra se při dráždění 

slepuje a ohraničuje místa, kde dochází k chorobnému poškození stěny trávicí trubice 

nebo orgánů dutiny břišní. Sliznice žaludku je silná a je složena z nepravidelných řas, 

mezi řasami ústí žlázy žaludečních šťáv. Žaludeční šťáva je bezbarvá tělní tekutina s pH 

1-2, produkována žlázkami v žaludeční sliznici. Hlavními součástmi jsou kyselina 

chlorovodíková, pepsin a mucin. Kyselina chlorovodíková vytváří kyselé prostředí a 

např. ničí choroboplodné zárodky. Pepsin štěpí bílkoviny a mucin vytváří ochranný 

povlak žaludeční sliznice, který ji chrání před natrávením. Žaludeční sliznice má i 

určitou resorpční schopnost. V žaludku se vstřebává alkohol, některé léky a soli. Mimo 

to je ve stěně také hladká svalovina, která je nejsilnější v pyloru.  Svalovina žaludku 

svým napětím udržuje tvar žaludku. Mezi její další funkce patří peristolická a 

peristaltická činnost. Peristolická činnost je napětí stěn a jejich přitištění k obsahu 

žaludku, zatímco peristaltická činnost vytváří prstencovité kontrakce žaludku (posunují 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_chlorovod%C3%ADkov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_chlorovod%C3%ADkov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pepsin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mucin
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADlkovina
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obsah žaludku). Funkce žaludku je tedy mechanická, kdy je stěnami žaludku 

zpracovávaná potrava a chemická při které dochází k působení enzymů, např. pepsin 

štěpí bílkoviny, lipáza štěpí tuky. [ČIHÁK, 2002] 

 

2.3.1.2 Anatomie a funkce jater a žlučníku 

Játra jsou největší žlázou trávicího systému a celého těla. Jsou uložena v pravé 

brániční klenbě, ke které jsou připevněna prostřednictvím vazivového pouzdra 

obalujícího jaterní hmotu. Na zevní přední ploše jsou játra zřetelně rozdělena na pravý 

a levý lalok. Vnitřní, zadní a dolní plocha jater je rýhami ve tvaru písmene H členěna na 

čtvercový lalok a lalok dolní duté žíly. V pravé rýze je uložen žlučový měchýř, obvykle 

svým dnem přesahuje přední okraj jater. Žlučník leží na spodní ploše jater s kapacitou 

asi 60ml žluči. Příčný zářez tzv. jaterní porta obsahuje útvary vstupující a vystupující 

z jater. Jsou to především jaterní žlučovody, které odvádějí žluč z jater, jaterní tepna 

zásobující kyslíkem jaterní buňky a vrátnicová žíla přivádějící krev z nepárových orgánů 

břišní dutiny, především ze stěny střeva. Žilní krev, která je bohatá na vstřebané látky 

ze žaludku, tenkého a tlustého střeva je přiváděna do jater portální žilou. Následně je 

z jater odváděna do dolní duté žíly. Portální jaterní oběh představuje metabolickou 

cirkulaci jater. Základní stavební jednotkou jater je jaterní lalůček, který se skládá 

z trámců jaterních buněk, které jsou metabolicky velmi aktivní. Jaterní buňky mají 

vzhledem ke svému seřazení v trámcích dva póly. Krev protékající mezi jaterními trámci 

„omývá“ pouze ten pól buňky, který je přivrácený k vlásečnici tzv. krevní pól jaterní 

buňky. Na protilehlém konci jaterní buňky začínají ve štěrbinách uvnitř trámců jaterní 

žlučovody. Žlučovody začínají jako mezibuněčné štěrbiny, ve kterých stěnu tvoří přímo 

membrány jaterních buněk. Teprve v prostorech mezi jaterními lalůčky mají žlučovody 

vlastní, epitelem vystlanou stěnu. Žlučovody se spojují do stále větších vývodů, které 

pak vytvářejí pravý a levý jaterní žlučovod. Jaterní buňky pracují jako žlázové a 

produkují žluč do žlučovodů nepřetržitě. Žluč postupně naplňuje žlučové cesty a 

přetéká do žlučníku. Zde se vstřebává voda a žluč se tak postupně koncentruje. Žluč 

odtéká do duodena žlučovými cestami. Nejdůležitější součástí žluči jsou soli žlučových 

kyselin, které rozptylují tuky na drobné kapénky. Tvorba žluče je pouze jednou 

z jaterních funkcí. Jaterní buňky zasahují prakticky do všech metabolických dějů v těle, 

např. přeměňují cukry na glykogen, rozkládají aminokyseliny a tvoří nové bílkoviny. 
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V játrech se také ukládají tuky a cukry a je zde i zásoba některých vitamínů. Jaterní 

buňky se podílejí na tvorbě látek zabezpečujících srážení krve a játra také zneškodňují 

škodlivé nebo jedovaté látky. [DYLEVSKÝ, 2000] 

 

2.3.2 Vybrané patologické stavy zažívacího ústrojí  

2.3.2.1 Patofyziologie žaludku 

Mezi poruchy sekreční činnosti sliznice žaludku řadíme hyperaciditu, hypaciditu, 

achlorhydrii a achylii. Z těchto poruch může vzniknout např. gastritida. Gastritida je 

morfologicky charakterizována překrvením a edémem sliznice. Krvácení, eventuálně 

nepřítomnost povrchových částí sliznic jsou znaky akutní erozivní gastritidy. Akutní 

forma je často spojena s kouřením, požíváním alkoholu, užíváním aspirinu i jiných léků, 

ozařováním žaludku, toxickými vlivy potravy, stresem nebo šokem. Chronická gastritida 

je nehnisavá. Sliznice bývá překrvená, edematózní, kyprá a krytá hlenem. Vleklá 

gastritida většinou postihuje pylorickou část žaludku. V této lokalizaci u jeho aktivní 

formy jsou velmi častým nálezem baktérie Helicobacter pylori, které jsou považovány 

za nejvýznamnějšího původce chronické gastritidy. Chronická helicobakterová infekce 

je současně příčinou relativně benigního lymfomu žaludeční sliznice. Vyléčení 

Helikobactera pylori vede k rychlému ústupu gastritidy i k vyléčení časných stadií 

lymfomu. Mezi náhlé vzniklé defekty slizničního povrchu žaludku řadíme akutní erozi, 

vředy dvanáctníku a žaludku. U eroze chybějí jen části sliznice. Vřed zasahuje až do 

podslizničního vaziva, má kruhovitý tvar a velikost je malá (do 1cm). Rychle se hojí po 

odstranění příčin. Může být zdrojem smrtelného krvácení. Na vzniku se podílí psychická 

i tělesná zátěž, přičemž etiopatogeneze není zcela jasná. Pravděpodobnost vzniku se 

zvyšuje požíváním aspirinu, alkoholu, kouřením a protizánětlivými léky. Peptický vřed 

žaludku a dvanáctníku je chronický ložiskový defekt sliznice. Vyskytuje se jednotlivě 

v místech vystavených působení kyselé žaludeční šťávy. V žaludku je nejčastěji v oblasti 

malého zakřivení a v duodenu je v prvním úseku za pylorem. Vřed může postupovat do 

hloubky a být zdrojem těžkého krvácení. Může proděravět žaludeční stěnu do dutiny 

břišní nebo při pomalém postupu do hloubky může vyvolat ve svém okolí peritonitidu 

se vznikem srůstů. Perforace je spojena s vylitím chymu do peritoneální dutiny, 

těžkými bolestmi břicha, peritonitidou a šokem. Při penetraci se stav nemocného 
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zhoršuje, avšak většinou ne dramaticky. Charakteristické příznaky nekomplikovaného 

peptického vředu jsou známé a poněkud se liší podle lokalizace peptické léze. Typická 

je tupá bolest, nebo tlak v epigastriu, vpravo nad pupkem u bulbárního vředu, nalačno 

a v nočních hodinách, ustupující po jídle nebo antacidech. Peptický vřed duodena se 

vyskytuje spíše v mladém a středním věku u osob podléhajících stresům a majících 

zvýšenou produkci kyselé žaludeční šťávy. Peptický vřed žaludku se vyskytuje u starších 

lidí. V jeho patogenezi se uvažuje o vlivu snížené odolnosti sliznice k žaludeční šťávě. 

Peptický vřed se projevuje bolestmi závislými na jídle. Hojení je často 

zdlouhavé.[STŘÍTESKÝ, 2001] 

 

2.3.2.2 Patologie jícnu  

Nejčastější patologické akutní stavy jícnu jsou jícnové varixy. Jícnové varixy jsou 

abnormálně rozšířené žíly v dolní části jícnu, jejichž ztenčené stěny mohou být 

mechanicky protrženy a způsobit tak úporné krvácení. Tento problém nejčastěji 

postihuje pacienty s cirhózou jater. Nemocní s jaterní cirhózou mají nejčastěji příznaky, 

jejichž příčinou je vzestup portálního tlaku. K vzestupu tlaku ve splanchnickém řečišti 

vede jednak zhoršení průtoku krve játry v důsledku jaterní přestavby, zvýšeného 

srdečního výdeje a především vazodilatace ve splanchnickém řečišti. Důsledkem 

tohoto stavu je vzestup portálního tlaku a rozvoj komplikací jaterní cirhózy.  Jedním z 

nejzávažnějších důsledků portální hypertenze je rozvoj kolaterálního řečiště a vznik 

jícnových varixů v dolní části jícnu.  Zvýší-li se portální tlak nad 12mmHg, je velká 

pravděpodobnost ruptury varixů.  Až v 60% se může krvácení spontánně zastavit, ale 

bez léčby je vysoká recidiva, 30-40% nemocných znovu krvácí do tří dnů a 60% do 

týdne.  Mortalita během šesti týdnů od vzniku krvácení je popisována ve 30-50%. 

Příčina smrti je multifaktoriální, pacienti většinou neumírají na vykrvácení, ale spíše na 

jeho komplikace a jaterní selhání.  Ve většině případů se krvácení projeví 

hematemézou, méně často melenou či projevy hypovolemie a šoku. [LATA, 2015]   

 

2.3.2.3 Patologie žlučníku 

Cholelitiáza je tvorba a přítomnost konkrementů v žlučových cestách a žlučníku. 

Konkrementy mohou být umístěny v žlučníku (cholecystolitiáza) nebo ve žlučovodu 
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(choledocholitiáza). Klasickými obtížemi jsou biliární kolika, která je způsobena 

zablokováním kaménku ve žlučových cestách (např. v krčku žlučníku) a zánět žlučníku 

(cholecystitida). K nejčastějším komplikacím patří městnání žluči (cholestáza) a zánět 

žlučových cest (cholangitida). Konkrementy mohou svým tlakem způsobit vředy a 

ztenčení sliznice. Choledocholitiáza se může projevit kolikou a obstrukčním ikterem. 

Není-li léčena, umožňuje ve žlučových cestách ascendentní šíření infekce proti proudu 

žluče. Nejběžnějšími příznaky cholelitiázy jsou např. bolest v pravém podžebří, 

nechutenství, dyspepsie, zvracení a ikterus.  [STŘÍTESKÝ, 2001]  

 

2.3.2.4 Patologie slinivky břišní 

Akutní hemoragická pankreatitida (akutní hemoragická nekróza pankreatu) je 

prudce probíhající onemocnění. Projevuje se náhlými krutými bolestmi v nadbřišku a 

zádech, pocitem plného žaludku, nauzeou a zvracením. Podstatou je natrávení slinivky 

jejími předčasně aktivovanými enzymy za vzniku kolikvační nekrózy, hemoragií a 

zánětu v pankreatu. Nekrózy tukové tkáně se objevují také v břišní dutině, zároveň se 

může rozvinout peritonitida. Nemocný je ohrožený šokem. Po vyléčení zůstávají 

v pankreatu pseudocysty a zmnožené vazivo (fibróza) s kalcifikacemi. Předčasná 

aktivace pankreatických enzymů, které jsou normálně aktivovány až v duodenu, není 

dosud uspokojivě objasněna. Akutní hemoragická pankreatitida se vyskytuje při 

cholelitiáze, může být vyvolána požitím alkoholu, virovými infekcemi a jinými vlivy.  

Chronická pankreatitida většinou probíhá jako opakující se lehčí záchvaty akutní 

pankreatitidy, vzácně probíhá bez bolesti. Morfologickými projevy jsou zánětlivé 

infiltrace, fibróza a atrofie pankreatu. Objevují se následky trvale nedostatečného 

trávení (malabsorpční syndrom).  

Fibrocystická nemoc (cystická fibróza pankreatu, mukoviscidóza) je 

autozomálně recesivní genetická porucha, jedná se o relativně časté onemocnění žláz 

se zevní sekrecí. Příčinou onemocnění je porucha transportu iontů zvyšující viskozitu 

sekretů exokrinních žláz. Nápadná je vysoká koncentrace chloridů v potu. V 

postižených žlázách vazký hlen uzavírá vývodné cesty a hromadí se v nich za vzniku 

retenčních cyst, tlakové atrofie, zánětlivých změn s následnou fibrózou a dalšími 

komplikacemi. Poškození pankreatu je příčinou malabsorpčního syndromu. Blokáda 

žlučových cest vede až k přestavbě jaterní struktury (jaterní cirhóza). V dýchacích 
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cestách je vazký hlen dispozicí k infekcím a opakovaným těžkým zánětům s rozvojem 

chronické bronchitidy a bronchiektázií a s výskytem abscesů plic. Ve střevech bývá již 

po narození příčinou ileu. Častou příčinou smrti jsou plicní záněty a 

emfyzém.[STŘÍTESKÝ, 2001] 

 

2.3.3 Vyšetření při akutních bolestech břicha v oblasti epigastria  

Nejprve provedeme základní fyzikální vyšetření pacienta. Změříme puls, krevní 

tlak, saturaci kyslíkem, dech a tělesnou teplotu. Vyhodnotíme Glasgow coma score a 

odebereme kapilární krev na stanovení hladiny glykémie. Natočíme 12-ti svodový EKG 

záznam. Následně pokračujeme celkovým vyšetřením pacienta odběrem anamnézy, 

kde se především zaměříme na bolest břicha, její vznik a místo, závislost na příjmu 

potravy, přítomnost krve ve stolici, poslední stolice a větry, přítomnost krve při 

zvracení. Břicho je potřeba vyšetřit kompletně pohmatem, poklepem, poslechem ve 

všech kvadrantech. Následně pacienta orientačně vyšetříme od hlavy až 

k patě.[DOBIÁŠ, 2012] 

 

2.3.4 Přednemocniční péče s akutními bolestmi břicha v oblasti  

epigastria  

Zajistíme alespoň dva vstupy do periferního žilního řečiště. Podáme i. v. 

krystaloidní Ringerův roztok 500ml jako náhradu objemu. Při bolestech aplikujeme i. v. 

Analgin® 5ml. Průběžně monitorujeme základní životní funkce. Provedeme následný 

transport na urgentní příjem do nemocnice. [DOBIÁŠ, 2012] 

 

 

2.4 KOLAPSOVÉ STAVY  

Synkopa je definována jako náhle vzniklá porucha vědomí spojená se ztrátou 

posturálního tonu a pádem, následovaná většinou rychlým návratem vědomí a 

úpravou celkového stavu bez nutnosti medicínské intervence. Vzniká na podkladě 

přechodné cerebrální hypoperfuze. Kolaps je definovaný méně jednoznačně. Jde o širší 

a všeobecnější termín označující krátkodobou náhlou ztrátou vědomí. Příčiny synkop 

jsou různé, můžou být např. způsobeny poruchou autonomní kardiovaskulární 
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kontroly, poklesem minutového srdcového výdeje, cerebrovaskulárním onemocněním, 

poklesem průtoku krve mozkem o polovinu oproti normě nebo zastavením krevního 

průtoku mozkem na 6-8sekund. V klinické praxi je důležité odlišit stavy, ve kterých není 

ztráta vědomí způsobená hypoperfuzí mozku (např. epilepsie, hypoglykémie). 

Nejčastější synkopy jsou reflexní a ortostatické. Reflexní synkopa je vazovagální, kdy je 

narušená regulace autonomního systému s náhlou převahou činnosti parasympatiku, 

což může vést k bradykardii a hypotenzi. Mezi reflexní synkopu řadíme i syndrom 

karotického sinu, kdy vznikne hypotenze a bradykardie po tlaku na sinus karoticus. 

Ortostatické synkopy vznikají na základě nedostatečné vazokonstrikce při rychlém 

přesunu ze sedu nebo lehu do stoje. Na druhém místě z hlediska výskytu je kardiální 

synkopa, která vzniká při arytmii a dalších srdečních onemocnění. Reflexní a kardiální 

synkopy se zásadně liší prognózou a terapií. Reflexní synkopy mají příznivou prognózu, 

nejsou spojené se zvýšenou mortalitou a terapie je často režimová. Kardiální synkopy 

mají nepříznivou prognózu, roční mortalita se uvádí v rozmezí 20-30% a vyžadují 

okamžitou terapii. Odlišení reflexních a kardiálních synkop má tedy zásadní význam. 

Charakteristické příznaky vazovagální synkopy jsou např. pokles krevního tlaku a 

srdeční frekvence.  Varovnými příznaky mohou být pocení, nauzea, slabost a bledost.  

Spouštěcím mechanismem může být intenzivní bolest. Nikdy nevznikne při práci ani 

v horizontální poloze. Při vyšetření je typická bledost a může být bradykardie. 

Bezvědomí netrvá déle než 20sekund, po návratu k vědomí je pacient většinou plně 

orientovaný. Kardiální synkopy se nejčastěji spojují s poruchami srdečního rytmu. 

Mohou je způsobovat jak bradyarytmie, tak tachyarytmie. Příčiny kardiálních synkop 

spojených s bradyarytmiemi jsou příhody vyvolané např. atrioventrikulární blokádou 2-

3 stupně.  

Skupinu kardiálních synkop spojených s tachyarytmiemi ilustrují paroxysmální 

supraventrikulární nebo komorové tachyarytmie. Jindy se kardiální synkopy vážou na 

morfologickou anebo mechanickou překážku v srdci nebo v plicním oběhu.                  

[STŘÍTESKÝ, 2001] 
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2.4.1 Vyšetření pacienta při kolapsových stavech  

Nejprve provedeme základní fyzikální vyšetření pacienta. Změříme puls, krevní 

tlak, saturaci kyslíkem, dech a tělesnou teplotu. Vyhodnotíme Glasgow coma score a 

odebereme kapilární krev na stanovení hladiny glykémie. Natočíme 12-ti svodový EKG 

záznam. Následně pokračujeme celkovým vyšetřením pacienta odběrem anamnézy a 

vyšetříme pacienta neurologicky (orientace v čase a místě). Nakonec vyšetříme 

pacienta od hlavy až k patě. [DOBIÁŠ, 2012] 

 

2.4.2 Přednemocniční péče při kolapsových stavech  

Pokud je pacient asymptomatický, zajistíme periferní žilní vstup, podáme i. v. 

0,9% NaCl 500ml a kyslík maskou. Průběžně monitorujeme základní životní funkce. 

Provedeme následný transport na urgentní příjem do nemocnice. 

[ŠTOREK, HERLE, 2013] 

 

2.5 BOLESTI NA HRUDI A DUŠNOST  

2.5.1 Anatomie a funkce  

2.5.1.1 Anatomie a funkce srdce  

Srdce je dutý svalový orgán uložený ve středním mezihrudí. Rytmickými stahy 

zabezpečuje krevní oběh v systému krevních cév. Srdce je obklopeno tuhým vnějším 

pouzdrem perikardem. Uvnitř je srdce vystláno další vrstvou endokardem, který vystýlá 

dutiny srdeční. Mezi endokardem a perikardem je nejsilnější vrstva stěny srdeční 

myokard, který je tvořen příčně pruhovaným svalstvem. Lidské srdce má čtyři dutiny, 

dvě síně a dvě komory. Pravá síň a pravá komora tvoří tzv. pravé srdce. Pravé srdce je 

oddělené síňovou a komorovou přepážkou od levé síně a komory, které vytvářejí tzv. 

levé srdce. Mezi pravou síní a komorou je trojcípá chlopeň, mezi levou síní a komorou 

je dvojcípá chlopeň. Do pravé síně srdeční přitéká horní a dolní dutou žílou odkysličená 

krev z orgánů a tkání těla. Smrštěním pravé síně je krev vypuzená do pravé komory. Po 

smrštění pravé komory je krev vypuzena plicním kmenem do plic. Na začátku plicního 

kmene je kapsovitá poloměsíčitá chlopeň, zabraňující zpětnému toku krve z tepny do 

pravé komory. Z plic se okysličená krev vrací do srdce čtyřmi plicními žilami ústícími do 

levé síně. Při kontrakci (stahu) levé síně je krev přečerpána do levé komory. Z levé 
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komory vystupuje aorta, kterou je krev rozváděna do tepen celého těla. Svalovina 

komor je několikanásobně silnější než svalovina síní. Nejsilnější svalovou vrstvu má 

levá komora, která vypuzuje krev do aortálního oběhu. Pravá komora zabezpečuje 

cirkulaci v malém (plicním) oběhu. Obě komory svými stahy nasávají krev ze síní a 

vypuzují ji do velkého resp. malého oběhu. Vzhledem k obrovské práci, kterou tak 

myokard komor vykonává je i látková výměna srdeční svaloviny značná. Myokard je 

proto velmi dobře zásoben tepennou, maximálně okysličenou krví přiváděnou do stěny 

koronárními tepnami, které jsou prvními větvemi aorty. Pravá tepna (a. coronaria 

cordis dextra) zásobuje myokard přibližně pravé poloviny srdce.  Levá tepna (a. 

coronaris sinistra) přivádí okysličenou krev zhruba pro svalovinu levé komory srdce. 

Větve obou tepen vytvářejí obrovské kapilární sítě, svědčící o mimořádně vysokém 

metabolismu srdečního svalu. Přes mnohonásobné propojení kapilárních sítí se 

koronární tepny chovají jako konečné, tj. uzávěr tepny nebo její větve vede 

k nedostatku kyslíku a k rozpadu příslušné části svalu (infarkt myokardu). 

Převodní systém srdeční se anatomicky skládá ze sinoatriálního uzlíku a 

síňokomorového svazku s raménky a vlákny. Sinoatriální uzlík leží ve stěně pravé 

předsíně při ústí horní duté žíly do pravé síně. Atrioventrikulární uzlík leží na rozhraní 

pravé síně a komory. Z atrioventrikulárního uzlíku začíná síňokomorový Hisův svazek 

vláken, který se v mezikomorové přepážce dělí na pravé a levé raménko. Vlákna obou 

ramének zahýbají pod endokard komor a pokračují rozvětvením do sítě Purkyňových 

vláken. Purkyňovými vlákny jsou pak elektrické impulzy rozváděny do svaloviny komor, 

kde tato vlákna končí. [DYLEVSKÝ, 2000] 

 

2.5.1.2 Anatomie a funkce dýchacích cest 

Plíce jsou orgány jehlancovitého tvaru, vyplňující převážnou část prostoru 

hrudní dutiny. Vrcholky plic, které přesahují horní okraje klíční kosti, nazýváme plicní 

hroty. Lehce prohloubené plochy, kterými plíce naléhají na bránici, tvoří báze plic. 

Bronchy, cévy a nervy vstupují do plic v tzv. v plicních hilech. Pravá plíce je hlubokými 

zářezy rozdělena na tři laloky a levá plíce na dva laloky. Plicní segment je úsek plicní 

tkáně, který má vlastní průdušku a cévy a je oddělen od ostatních segmentů vrstvou 

vaziva. Segmentové bronchy se větví až na respirační bronchy, kterými začínají vlastní 

dýchací odstavce plic, ve kterých již dochází k výměně plynů. Respirační bronchy 
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(průdušinky) se po krátkém průběhu mírně rozšiřují a na rozšířené úseky nasedají 

alveoly (plicní sklípky). Plicní alveoly mají stěnu tvořenou sítí jemných vazivových 

vláken, mezi kterými probíhají bohaté pleteně krevních vlásečnic.  Na vnitřní straně 

sklípků je tenká vrstva respiračního epitelu tvořeného mimořádně plochými buňkami, 

přes které jsou molekuly transportovány z dutiny alveolu do krve protékající kapilárami 

a naopak. Respirační bronchy s celým systémem váčků a cévami tvoří funkční jednotku 

plicní tkáně tzv. plicní lalůček.  Plicní oběh (tzv. malý oběh krevní) je upraven tak, že jím 

může snadno protékat velké množství krve. Stěna plicních cév je totiž velmi poddajná a 

roztažlivá. V žilách plic se tak může hromadit poměrně velké množství krve až 200ml. 

Do plicních hilů vstupují tepny (a.pulmonalis dextra et sinistra), které přivádějí 

odkysličenou krev z pravé srdeční komory. V plicích se tyto tepny větví podél bronchů a 

rozpadají se v sítě kapilár opřádajících plicní sklípky. Ze sítí alveolárních kapilár se pak 

sbírají žíly probíhající ve vazivových přepážkách mezi segmenty. Plicní žíly 

(v.pulmonales) odvádějí okysličenou krev z plic do levé srdeční síně, odkud je kyslíkem 

bohatá krev přečerpávána levou srdeční komorou do tělního tzv. velkého oběhu. Malý 

plicní oběh je funkčním oběhem plic. Prostřednictvím malého oběhu se uskutečňuje 

výměna plynů mezi krví a vdechovaným vzduchem.  

Důležitým dýchacím svalstvem je bránice (m. diaphragma), která odděluje 

dutinu hrudní od dutiny břišní. Svým smrštěním stahuje žebra, klenba se posunuje 

kaudálním směrem a tím se zvětší objem hrudní dutiny. Plíce nikde nejsou spojeny se 

stěnou hrudní. Kolem každé plíce je samostatná a zcela uzavřená dutina, jejíž stěny 

tvoří plicní a nástěnnou pleuru.  Štěrbina mezi nástěnnou a plicní pleurou se nazývá 

pohrudniční dutina. Štěrbina je vyplněna 10–15ml vodnaté tekutiny. V dutině je mírný 

podtlak, který při atmosférickém tlaku 100kPA kolísá. Tento podtlak způsobuje 

rozpínání plic do zvětšujícího se prostoru pohrudniční dutiny. 

V průběhu dýchání dochází k řadě fyzikálních a chemickým změn ve složení 

vdechovaného i vydechovaného vzduchu. Vdechovaný vzduch se průchodem horními 

dýchacími cestami čistí, zvlhčuje a otepluje. Vydechovaný vzduch se naopak ochlazuje, 

čímž se omezují tepelné ztráty organismu. Vdechovaný vzduch se skládá z 21 % kyslíku, 

79% dusíku, vzácných plynů a z 0,04 oxidu uhličitého. Vydechovaný vzduch nemá stálé 

složení. V první fázi výdechu je jeho složení téměř stejné jako u vdechovaného 

vzduchu. Tento vzduch pochází z tzv. mrtvého dýchacího prostoru. Mrtvý prostor tvoří 
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převážně horní cesty dýchací. Do mrtvého prostoru patří i alveoly, které nejsou právě 

prokrveny. Objem mrtvého prostoru je asi 150 – 230ml. V druhé fázi výdechu je 

vypuzován tzv. alveolární vzduch, který obsahuje jen asi 15-16% kyslíku a přibližně 5-

6% oxidu uhličitého. Při klidném dýchání je objem výdechu asi 500-600ml. Stejný 

objem má i vdech. Převod plynů kyslíku a oxidu uhličitého z vdechovaného vzduchu do 

krve a naopak se uskutečňuje v prokrvených plicních sklípcích difuzí. Difuze plynů 

v plicích je pasivní fyzikální děj, který je závislý na řadě faktorů. Rozhodující je 

především tlak, resp. rozdíl tlaku kyslíku v plicních sklípcích a krvi, který protéká 

plicními kapilárami. Čím větší je tento poměrný tlak, tím větší je i množství kyslíku, 

který se váže na červené krevní barvivo. Kyslík přenáší červené krevní barvivo 

(hemoglobin) obsažené v červených krvinkách. Kyslík a oxid uhličitý se sice v krvi 

v malém množství volně rozpouštějí, ale přesto se podstatná část plynů váže velmi 

volnými vazbami na krevní barvivo. Kyslík se váže na železo obsažené v hemoglobinu a 

snadno se z této vazby ve tkáních uvolňuje. Sloučenina kyslíku s hemoglobinem se 

nazývá oxyhemoglobin. Přenos i vazba oxidu uhličitého je složitější než přenos kyslíku. 

Oxid uhličitý je vázán trojím způsobem. Volně je rozpuštěn v krevní plazmě, slučuje se 

s hemoglobinem a váže se na část molekuly hemoglobinu. Největší část oxidu 

uhličitého se váže v krevní plazmě ve formě uhličitanů.[DYLEVSKÝ, 2000] 

 

2.5.2 Patologie srdce a plic  

2.5.2.1 Akutní koronární příhoda 

Infarkt myokardu je ischemická nekróza, vzniklá v důsledku uzávěru koronární 

tepny trvající alespoň 20–40minut. Vzniká nejčastěji na podkladě aterosklerotických 

změn v koronárním řečišti, které vrcholí krvácením do aterosklerotického plátu nebo 

zanesením embolu.  

Transmurální infarkt myokardu postihuje více jak 3/4 stěny širší než 2,5cm. 

Vzniká trombotickým uzávěrem koronární tepny (coronaria cordis dextra, a. coronaris 

sinistra) a je lokalizován v oblasti jejího řečiště. Transmurální infarkt vždy postihuje 

levou komoru, často společně se septem, neboť levá komora má největší pracovní 

zatížení a tedy také největší spotřebu kyslíku. Existuje i možnost současného postižení 

pravé komory a myokardu síní, vždy ale jako součást ložiska zasahujícího z levé síně. 

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Infarkt
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Nekr%C3%B3za
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Cievne_z%C3%A1sobenie_srdca
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Cievne_z%C3%A1sobenie_srdca
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Tromb%C3%B3za
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Izolovaný infarkt pravé komory prakticky neexistuje. Podle lokalizace uzávěru dělíme 

transmurální infarkt na infarkt přední stěny (anterior), přední stěny a septa 

(anteroseptalis), hrotu (apicalis), infarkt zadní (spodní) stěny (posterior, inferior), zadní 

stěny a septa (posteroseptalis), infarkt laterální stěny (lateralis), laterální a zadní stěny 

(posterolateralis). Nejzávažnější je infarkt zadní stěny a to z důvodu možnosti postižení 

nodus atrioventricularis, výsledkem je fibrilace komor. Laminární infarkt myokardu 

postihuje určitou vrstvu svaloviny v rozsahu 1/3 až 1/2 stěny, nejčastěji má podobu 

subendokardiální. Vzniká při těžké stenozující skleróze.  

V rámci poruchy kinetiky postiženého myokardu infarktem a změně 

biomechanických vlastností může vzniknout několik komplikací. Například aneurysma, 

v němž se mohou tvořit a organizovat intraventrikulární nástěnné tromby (vazivové 

ztluštění endokardu) s možnou systémovou embolizací. Stěnu aneurysmatu tvoří buď 

nekrotický myokard (akutní aneurysma), nebo vazivo po infarktové jizvy, často 

kalcifikované (chronické aneurysma). Následně může např. dojít ke vzniku defektu 

komorového septa, k funkční insuficienci mitrální chlopně na podkladě dilatace komory 

nebo k perforaci srdeční stěny a k tamponádě. Postižení levé komory může vést k 

levostranné insuficienci a k městnání krve v plicích, jehož důsledkem pak je rozvoj 

plicního edému. 

Charakteristickým příznakem infarktu myokardu bývá bolest za hrudní kostí 

(retrosternální), která zpravidla trvá déle než 20minut, obvykle do 12hodin. Může být 

tlaková, svíravá nebo pálivá. Často se šíří do ramen, do levé horní končetiny, někdy se 

promítá mezi lopatky, nebo do epigastria. Bývá provázena vegetativními příznaky např. 

úzkost, bledost, chladné pocení, nauzea a zvracení, dušnost, palpitace, slabost až 

mdloby. [NEČAS, 2009] 

 

2.5.2.2 Angina pectoris 

 Angina pectoris je klinický syndrom charakterizovaný záchvatovitou svíravou 

bolestí na hrudníku, často vystřelující do krku a levé horní končetiny. Příčinou je 

přechodná ischemie myokardu, která vzniká v souvislosti s fyzickou aktivitou, stresem a 

současně zúžením průsvitu srdeční tepny. Na rozdíl od infarktu myokardu mizí obvykle 

během několika minut po přerušení zátěže. Bolesti také mizí velmi rychle po podání 

nitroglycerinu. V důsledku postižení nebo spazmu koronárních tepen vzniká 

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Ateroskler%C3%B3za
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Tromb%C3%B3za
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Embolie
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Defekt_komorov%C3%A9ho_septa
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Defekt_komorov%C3%A9ho_septa
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Mitr%C3%A1ln%C3%AD_insuficience
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Tampon%C3%A1da_srde%C4%8Dn%C3%AD
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v myokardu nepoměr mezi dodávkou a spotřebou kyslíku. Při včasném obnovení 

okysličené krve do srdečních svalových buněk nemusí dojít k jejich odumření. Jako 

nestabilní angina pectoris se označuje stav, kdy se bolest na hrudi objeví i v klidu 

nebo při malé zátěži, ale mizí do 20 minut. [BYDŽOVSKÝ, 2008] 

 

2.5.2.3 Plicní embolie  

 Plicní embolie je život ohrožující stav, který vzniká na podkladě obstrukce a. 

pulmonalis nebo její větve. Nejčastěji se jedná o tromboembolickou obstrukci, méně 

často o embolii tukovou. Zdrojem nejčastější embolizace jsou hluboké žilní záněty 

dolních končetin  (85%). Opakované příhody vedou k plicní hypertenzi a těžkému 

poškození pravé komory. Vyskytuje se nejčastěji u pacientů, kteří mají následující 

rizikové faktory např. dlouhodobá imobilizace, hyperkoagulační stavy, srdeční selhání, 

těhotenství nebo orální antikoncepce. Mezi nejčastější příznaky patří náhle vzniklá 

dušnost, kašel, synkopa, tachypnoe, hyposaturace, tachykardie a hypotenze.  

[DOBIÁŠ, 2012] 

 

2.5.2.4 Srdeční selhání 

Srdeční selhání je postižení srdce (postižení srdce jako pumpy) u kterého přes 

dostatečné plnění klesá minutový výdej a srdce není schopno pokrýt metabolické 

potřeby tkání. Srdeční dysfunkce může být systolická, kdy klesá stažlivost a ejekční 

frakce komor. Nebo diastolická, kdy se srdeční komory špatně plní při poklesu 

poddajnosti a roztažitelnosti. Srdeční selhání může být akutní nebo chronické. Dále 

dělíme srdeční selhání na pravostranné a levostranné. U nemocných se vyskytuje 

srdeční selhání při menší zátěži jako námahová dušnost. Nemocní s těžkou insuficiencí 

oběhu pociťují dušnost klidovou.  

Akutní nedostatečnost odpovídá dilataci srdeční komory (pravé při 

pravostranné, levé při levostranné insuficienci). Dilatace je stav, kdy v komoře na konci 

systoly zůstává nadměrné množství krve. Krev se hromadí nejen v komoře ale i 

v přívodných žilách. Vzniká městnání ve velkém oběhu při pravostranné a v malém 

oběhu při levostranné akutní insuficienci. Příčinou dilatace pravé komory je náhlá 

překážka v malém oběhu např. vmetek krevní sraženiny do plicnice, 
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bronchopneumonie. Dilatace levé komory obvykle vzniká při akutním infarktu 

myokardu levé komory. Dilatace obou komor je výsledkem rozsáhlého akutního 

poškození myokardu infarktem nebo myokarditidou. Chronická nedostatečnost 

odpovídá hypertrofii pravé nebo levé komory srdeční. U hypertrofie pravé komory 

dochází k postupnému zbytnění a zvětšování překážky v průtoku krve plícemi např. při 

emfyzému plic.  U hypertrofie levé komory dochází k postupnému zúžení velkého 

množství arteriol při čisté hypertenzi a k zúžení v místě aortální chlopně. Dále je 

přítomna nedomykavost aortální nebo dvojcípé chlopně.  Městnání krve v malém 

oběhu se šíří do plicnice a zvyšuje nároky na pravou komoru. Konečným stavem je 

dekompenzovaná insuficience levé i pravé komory. 

Pravostranná nedostatečnost je spojena s hromaděním krve v žilní části velkého 

oběhu, dochází k otokům a nárůstu hmotnosti, nykturii, periferní cyanose, 

hepatomegalii a ke zvýšení náplně krčních žil. Naopak levostranná nedostatečnost je 

spojena s hromaděním krve a s projevy v oblasti malého plicního oběhu, projevující se 

dušností, suchým kašlem a centrální cyanosou. Později často vzniká oboustranná 

nedostatečnost.  

Nejčastější příčiny srdečního selhání jsou ischemická choroba srdeční, 

kardiomyopatie, chlopenní vady a hypertenze.[STŘÍTESKÝ, 2001]  

 

2.5.2.5 Chronická obstrukční plicní nemoc a astma bronchiale  

Chronická obstrukční plicní nemoc je časté a závažné onemocnění, 

charakterizované obstrukcí dolních cest dýchacích při chronickém zánětu průdušek či 

plicní rozedmě. Vznikají četné komplikace, zejména selhání dechových funkcí. Dochází 

ke ztížení průtoku krve plicním řečištěm a ke zvýšení tlaku krve v tomto řečišti. 

Důsledkem je pravostranné srdeční selhávání (dochází k ireverzibilním změnám).  

K hlavním příznakům patří progredující dušnost, zapojení pomocných dýchacích svalů a 

kašel s expektorací. Poslechově je typické prodloužené, ztížené exspirium s pískoty a 

sípáním, naopak inspirium je bez potíží. Typický je také soudkovitý hrudník a kachexie.  

Začátek je obvykle ve středním věku, v anamnéze kouření.   

Astma bronchiale je chronické zánětlivé onemocnění dolních cest dýchacích 

s výrazně zvýšenou reaktivitou průdušek vedoucí k opakovaným záchvatům výdechové 

dušnosti. Vzniká na podkladě variabilního a přechodného zúžení bronchů, tedy 



29 
 

k bronchospasmu. K němu vede otok a stažení svaloviny průdušek, nadprodukci hlenu. 

Z funkčního hlediska jde o obstrukční nemoc. Průdušky reagují na četné podněty (zevní 

vlivy, infekce, často na podkladě alergie). Výrazný je rovněž vliv psychiky. Kašel bývá 

s minimální expektorací. Astma vzniká obvykle v dětství. Bronchiální obstrukce je 

reverzibilní.  V nejtěžších případech vzniká status astmaticus. 

  Status astmaticus je astmatický záchvat, který trvá přes veškerou léčbu déle než 

24 hodin. Projevuje se zejména těžkou dušností, zrychleným dýcháním a vtahováním 

mezižeberních prostor. Dalšími příznaky jsou úzkostný výraz v obličeji, nemožnost 

promluvit více než pár slov mezi dechy, pocení, promodrání, zpočátku kolem úst a na 

konečcích prstů, později celého těla. Tento stav vyžaduje bezprostřední a neodkladnou 

hospitalizaci. [VOKURKA, HUGO, 2008] 

 

2.5.3 Vyšetření pacienta s bolestmi na hrudi a dušností  

Nejprve provedeme základní fyzikální vyšetření pacienta. Změříme puls, krevní 

tlak, saturaci kyslíkem, dech a tělesnou teplotu. Vyhodnotíme Glasgow coma score, 

odebereme kapilární krev na stanovení hladiny glykémie a natočíme 12-ti svodový EKG 

záznam. Pokračujeme celkovým vyšetřením, kde se zaměříme na anamnézu pacienta, 

především na bolesti na hrudi, kdy bolest vznikla, zdali vznikla po námaze, nebo v klidu. 

Následně pokud je přítomna dušnost hledáme příčinu, s čím se pacient léčí, přítomný 

kašel s expektorací, popřípadě s vykašláváním krve. Pacienta vyšetříme poslechem, za 

fyziologických okolností je dýchání sklípkové a čisté. Dále se orientačně zaměříme na 

neurologické vyšetření. Nakonec vyšetříme pacienta od hlavy až k patě.  

[REMEŠ, TRNOVSKÁ, 2013] 

EKG lze označit za významnou pomocnou metodu nejen pro jednoduché 

provádění, ale i pro neobvykle široké informace, které pomáhá objasnit za různých 

klinických situací. Na první pohled lze podle EKG diagnostikovat vývoj infarktu 

myokardu. Zjistit potenciálně život ohrožující arytmie nebo přesně stanovit význam 

chronické hypertenze, či masivní plicní embolie. [THALER, 2013] 
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2.5.4 Přednemocniční péče o pacienta s bolestmi na hrudi a dušností 

Péči o pacienta s podezřením na akutní koronární syndrom zahájíme zajištěním 

intravenózního vstupu a podáme i. v. Kardegic® 0,5g a i. v. Heparin® 5-10 tisíc 

jednotek. Jako analgosedaci aplikujeme i. v. opioid Sufentu® 1AMP a i. v. Diazepam® 

1AMP. Pokud je na EKG přítomen STEMI, podáme per os Plavix® 4-8 tablet. Průběžně 

monitorujeme základní životní funkce. Provedeme následný transport na koronární 

jednotku.  

Při podezření na plicní embolii podáme kyslík maskou a zajistíme intravenózní 

vstup. Pokud je přítomna náhle vzniklá dušnost, tachypnoe, hyposaturace a žádný 

specifický poslechový nález, aplikujeme i. v. heparin 5-10tisíc jednotek podle velikosti 

pacienta. Pokud je přítomna ještě hypotenze a rozvíjel se šok je potřeba navíc zahájit 

katecholaminovou podporu např. dobutamin dávkovačem, počáteční dávkou 5-10 

ug/kg/min. Při velké dušnosti a vyčerpání uvedeme pacienta do anestezie s relaxací, 

s následnou intubací a zahájíme umělou plicní ventilaci. Průběžně monitorujeme 

základní životní funkce a provedeme následný transport na urgentní příjem.  

  Pacientovi se srdečním selháním podáme kyslík maskou a zajistíme 

intravenózní vstup.  Pokud je krevní tlak v normě podáme sublingválně Isoket spray, i. 

v. aplikujeme Furosemid® 20-40mg a opioid Morfin® 10mg, který snižuje pocit 

dušnosti. Pokud pro nízký krevní tlak nelze podat diuretika, podáme pozitivně 

inotropní látky i. v. dobutamin 5-15µg/kg/min. Při bradykardii provedeme 

transthorakální stimulaci. Průběžně monitorujeme základní životní funkce a 

provedeme následný transport na urgentní příjem. 

Pacientovi s dekompenzovanou chronickou obstrukční plicní nemocí podáme 

kyslík maskou, zajistíme intravenózní vstup a aplikujeme i. v. Syntophillin® 240mg, 

který naředíme do 100ml F1/1, podáme kortikoidy i.v. SoluMedrol® 125mg. Průběžně 

monitorujeme základní životní funkce a provedeme následný transport na urgentní 

příjem.  

Při astmatickém záchvatu se nejdříve zeptáme pacienta, zdali si již nějaký sprej 

aplikoval, pokud ano, podáme pacientovi rovnou inhalačně salbutamol v nebulizaci. 

Pokud ne, podáme nejdříve inhalačně Berodual®. Následně zajistíme intravenózní 

vstup a aplikujeme i. v. Solu Medrol® 125mg naředěný ve F1/1 100ml. Průběžně 
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monitorujeme základní životní funkce a provedeme následný transport na urgentní 

příjem. [DOBIÁŠ, 2012] 

  

  

2.6 HYPERTENZNÍ KRIZE  

  Hypertenzní krize je definována výrazným zvýšením hodnoty krevního tlaku, 

často doprovázeným akutními příznaky orgánového postižení, při kterých je indikována 

okamžitá nebo rychlá terapie za průběžných kontrol hodnoty krevního tlaku. 

Hypertenzní krize je tedy pojmenováním pro široké spektrum klinických situací 

doprovázených zvýšením krevního tlaku (diastola většinou více než 130mmHg). 

V těchto situacích je zapotřebí kontinuálního a kontrolovaného (asistovaného) 

snižování krevního tlaku za hospitalizace. Pro odhad rizika pacienta je předchozí 

rychlost jeho elevace významnější než absolutní hodnota krevního tlaku. Razantnost 

okamžité terapie je lépe vyjádřena v pojmech emergentní nebo urgentní hypertenzní 

krize. Emergentní hypertenzní krize je spojena s orgánovým selháváním. Proto je nutné 

okamžitou, obvykle parenterální léčbou na lůžku, rychle navodit pokles krevního tlaku 

s cílem prevence akutní orgánové devastace, nebo s cílem zastavení akutní progrese již 

přítomného poškození orgánů. Emergentní hypertenzní krize se může projevovat 

zpočátku zvracením, poruchami vizu a neklidem, následně poruchou vědomí a 

kardiovaskulárními projevy. Urgentní hypertenzní krize je bez orgánového selhávání, 

kdy je značně zvýšen krevní tlak s přítomností jen minimálních symptomů orgánové 

dysfunkce nebo minimálních známek postupujícího orgánového poškození. Krevní tlak 

je možno snižovat pozvolna v průběhu několika hodin a v mnoha případech lze vystačit 

s perorální terapií při pobytu na standardním interním lůžku. Rozlišení mezi urgentním 

a emergentním typem krize nemusí být vždy jednoznačné. Prakticky rozhoduje jen 

kvantita, tj. výše krevního tlaku a tíže orgánového postižení. Pokud je v hraničních 

situacích rozhodnutí mezi emergentní a urgentní hypertenzí obtížné, je doporučováno 

zařadit pacienta raději do skupiny emergentní. [DOBIÁŠ, 2012] 
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2.6.1 Vyšetření pacienta při hypertenzní krizi 

  Nejprve provedeme základní fyzikální vyšetření pacienta. Změříme puls, krevní 

tlak, saturaci kyslíkem, dech a tělesnou teplotu. Vyhodnotíme Glasgow coma score, 

odebereme kapilární krev na stanovení hladiny glykémie a natočíme 12-ti svodový EKG 

záznam. Pokračujeme celkovým vyšetřením odběrem anamnézy, orientačně 

neurologickým vyšetřením. Nakonec pacienta vyšetříme od hlavy až k patě. Průběžně 

monitorujeme základní životní funkce a provedeme transport na urgentní příjem. 

[DOBIÁŠ, 2012] 

 

2.6.2 Přednemocniční péče při hypertenzní krizi 

Pokud je krevní tlak do 200/120mmHg  podáme per os Captopril® 12,5-50mg. 

Krevní tlak nad 200/130mmHg  řešíme podáním Captoprilu® 12,5-50mg per os a 

zajistíme vstup do periferního žilního řečiště. Aplikujeme i. v. Isoket® 0,1% 1-2mg/hod 

dávkovačem. Průběžně monitorujeme základní životní funkce a provedeme transport 

na urgentní příjem. [DOBIÁŠ, 2012] 

   

2.7 ANAFYLAKTICKÝ ŠOK  

Anafylaktický šok je prudkou alergickou reakcí, která může způsobit i smrt. Je 

způsoben imunologickými nebo neimunologickými mechanismy. Dochází k němu v 

důsledku uvolnění mediátorů zánětu, typicky v důsledku imunologické reakce. 

Anafylaktický šok se projevuje mnoha příznaky trvajícími po dobu několika minut až 

hodin. Začíná od 5 do 30minut po nitrožilní aplikaci a do 2hodin po pozření potravin. 

Mezi nejčastěji zasažené oblasti patří kůže (80-90%) a dýchací soustava (70%). Mezi 

typické symptomy patří např. kopřivka postihující celé tělo, svěděním a zčervenáním 

kůže. V souvislosti s dýchací soustavou může dojít k výskytu řady symptomů. Sípání je 

obvykle zapříčiněno křečemi průduškových svalů, zatímco stridor souvisí s ucpáním 

horních cest dýchacích v důsledku otoku. Pacient také může trpět chrapotem a 

bolestivým polykáním. Následkem anafylaktického šoku může být zasažena cévní 

soustava. Projevující se spasmem koronární tepny, s následným infarktem myokardu, 

arytmií a zástavou. K anafylaktickému šoku může dojít v reakci na téměř jakoukoli cizí 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Alergick%C3%A1_reakce
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Medi%C3%A1tor_z%C3%A1n%C4%9Btu&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Imunitn%C3%AD_syst%C3%A9m
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látku. Mezi běžné spouštěcí faktory patří jed při bodnutí či štípnutí hmyzem, potraviny 

a léky. [BYDŽOVSKÝ, 2008] 

 

2.7.1 Vyšetření pacienta při anafylaktickém šoku 

 Provedeme základní fyzikální vyšetření pacienta. Změříme puls, krevní tlak a 

saturaci kyslíkem. Napojíme pacienta na EKG monitor.  Pátráme po symptomech 

alergie, např. otoky sliznic, spastické dýchání nebo kožní exantém. [DOBIÁŠ, 2012] 

 

2.7.2 Přednemocniční péče při anafylaktickém šoku 

 Pokud je pacient schopen spontánně dýchat podáme kyslík maskou. 

Zajistíme intravenózní vstup a aplikujeme i. m. Adrenalin® 0,5mg, i. v. Dexamed® 8mg, 

i. V. Hartmannův roztok 500ml. Průběžně monitorujeme základní životní funkce a 

provedeme transport do nemocnice na urgentní příjem. Při velké dušnosti a vyčerpání 

pacienta uvedeme do anestezie s relaxací, pokračujeme intubací a napojení na umělou 

plicní ventilaci. [DOBIÁŠ, 2012] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jed
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bodaj%C3%ADc%C3%AD_hmyz&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bodaj%C3%ADc%C3%AD_hmyz&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9ky
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3 PRAKTICKÁ ČÁST  

 V praktické části se budu věnovat rozhovorům s praktickými lékaři, které jsem 

získala během návštěv v jejich ordinaci. Praktičtí lékaři odpovídali na jednotlivé otázky 

dle svého uvážení.  

 

3.1 RESPONDENTI 

 Respondenti byli praktičtí lékaři ze soukromých samostatných ambulancí a 

z poliklinik okresů Praha-východ, Kolín, Nymburk a Královéhradeckého kraje. Oslovila 

jsem 60 praktických lékařů, které navštěvuji v průběhu jednou za tři týdny v rámci své 

soukromé práce. Celkem souhlasilo 50 praktických lékařů s rozhovory, které budou 

následovat během dalších návštěv. Zbývajících 10 praktických lékařů spolupráci 

odmítlo.  

 

3.2 METODA VÝZKUMU  

 Pro výzkum byla vybrána metoda kvantitativního výzkumu. Jako výzkumný 

problém byla zvolena otázka „ Zjistit základní teoretickou připravenost praktických 

lékařů při poskytnutí první pomoci ve své ordinaci.“ Jako výzkumnou metodu jsem 

zvolila rozhovory s praktickými lékaři v jejich ordinaci pomocí otevřených otázek. 

Nejdříve jsem položila obecné otázky, např. jak často volají záchrannou službu do své 

ordinace a následně jsem se dotazovala, k jakým nejčastějším zdravotním stavům volají 

praktičtí lékaři záchrannou službu. Potom jsem se zaměřila na tyto stavy s cílem zjistit 

teoretickou připravenost praktických lékařů v poskytnutí první pomoci, a jaké stavy 

jsou v poskytování první pomoci pro ně nejsložitější.  
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3.3 VYHODNOCENÍ ROZHOVORŮ 

 

 

 

1. Dislokace praktických lékařů. 

Dvacet respondentů má ordinaci v poliklinice, blízko polikliniky či nemocnice. Třicet 

respondentů má samostatnou ordinaci.  

  

 

Graf č. 1: Dislokace praktických lékařů (zdroj vlastní). 

 

 

2. Jak často voláte záchrannou službu? 

Zaznamenala jsem, že respondenti, kteří mají ordinaci na poliklinice, volají 

záchrannou službu méně často, a to 2-4krát za rok. Naopak respondenti, kteří mají 

soukromou ambulanci mimo polikliniku, volají záchrannou službu častěji. Výzkumem 

jsem zjistila, že respondenti nejčastěji volají záchrannou službu 4-6krát za rok.  
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Graf č. 2: Četnost volání ZZS za rok (zdroj vlastní). 

 

 

3. Jaký zdravotní stav je z Vašeho pohledu nejsložitější při poskytování první pomoci? 

 K této otázce jsem zaznamenala čtyři různé odpovědi.  Odpověď bolesti břicha 

uvedlo 35 respondentů. Zdůvodnili to tím, že nikdy neví co je příčinou bolesti a nejsou 

si jisti v poskytování první pomoci do příjezdu záchranné služby. Sedm respondentů 

uvedlo kolaps, protože neznají příčinu. Šest respondentů uvedlo bolesti na hrudi a 

dušnost. Dva respondenti uvedli záchvatovitou dušnost.  

 

 

Graf č. 3: Nejsložitější zdravotní stav z pohledu poskytování první pomoci (zdroj vlastní). 
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4. Navštěvujete kurzy první pomoci? 

 Navštěvování kurzu první pomoci není pro praktické lékaře povinnost, záleží 

tedy na aktivitě lékaře. Z rozhovorů vyplynulo, že respondenti, kteří mají ambulanci na 

poliklinice, kurzy první pomoci nenavštěvují. Z 50-ti  lékařů pouze 12 odpovědělo, že 

navštěvují kurzy první pomoci. Všichni tito lékaři byli ze samostatných ambulancí. 

Výzkumem jsem zjistila, že 38 respondentů nenavštěvuje kurzy první pomoci.  

 

 

Graf č. 4: Kurzy první pomoci (zdroj vlastní). 

 

 

5. Máte v ordinaci defibrilátor?  

V souvislosti s touto otázkou bylo zjištěno že, 40 respondentů defibrilátor ve 

své ordinaci nemá. Deset respondentů defibrilátor vlastní, ale dosud jej v praxi 

nevyužili. Defibrilátor není v ordinaci praktického lékaře povinný, z toho důvodu 

praktičtí lékaři neinvestují do nákupu defibrilátoru.  
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Graf č. 5: Defibrilátor v ordinaci (zdroj vlastní). 

 

6. K jakým zdravotním stavům voláte nejčastěji záchrannou službu?  

 Respondenti se shodli na těchto odpovědích. Nejčastěji volají záchrannou 

službu k bolestem na hrudi a dušnosti, k bolestem břicha, srdečnímu selhání, při 

podezření na cévní mozkovou příhodu, kolapsu, hypoglykémii, hypertenzní krizi a 

hyperglykémii.  

 

 

Graf č. 6: Nejčastější zdravotní stavy, ke kterým je volána ZZS (zdroj vlastní). 
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7. U pacienta zjistíte hyperglykémii, která je již provázena acetonovým zápachem 

z úst, slabostí, nauzeou a žízní. Jakou první pomoc poskytnete postiženému do 

příjezdu záchranné služby? 

Všichni tázaní respondenti mají ve své ordinaci glukometr.  

Dohromady jsem zaznamenala 8 různých odpovědí. Osmnáct respondentů by 

pacientovi nic nepodalo a čekali by na záchrannou službu. Většinou uvedli jako důvod, 

že záchranná služba je u nich do 20minut. Čtrnáct respondentů by zavedlo i. v. vstup a 

podali by F1/1 250ml. Sedm respondentů by zavedlo i. v. vstup a podali by F1/1 500ml. 

Pět respondentů by zavedlo i. v. vstup a podali by Ringerův roztok 500ml. Tři lékaři by 

zavedli i. v. vstup a podali by Hartmannův roztok 500ml. Jeden respondent by zavedl i. 

v. vstup a podal Hartmannův roztok 2000ml. Jako důvod uvedl, že je důležité co 

nejrychleji doplnit tekutiny. Jeden respondent by zavedl i. v. vstup a podal F1/1 100ml. 

Jeden respondent by dokonce podal subkutánně inzulín 10jednotek. Jako důvod uvedl, 

že je potřeba snížit glykémii. Správná volba je Hartmannův roztok. Fyziologický roztok 

je kyselý, což není ideální při metabolické acidóze. Chybou je podání inzulinu, kde by 

následně mohlo dojít k poruchám srdečního rytmu a smrti pacienta z důvodu 

hypokalémie.  

 

 

Graf č. 7: Poskytování první pomoci při hyperglykémii (zdroj vlastní). 
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8. U pacienta zjistíte hypoglykémii, pacient je neklidný, nervózní a začíná ztrácet 

kontakt s okolím. Jakou první pomoc poskytnete postiženému do příjezdu záchranné 

služby? 

Všichni tázaní respondenti mají ve své ordinaci glukometr.  

Dohromady jsem zaznamenala 6 různých odpovědí. Celkem 35 respondentů by 

zavedlo i. v. vstup a podalo by glukózu 40%.  Pět respondentů by zavedlo i. v. vstup a 

podalo glukózu 10%. Následujících pět respondentů by zavedlo i. v. vstup a podalo by 

glukózu 40% a cukr do úst. Tři respondenti by k i. v. vstupu a glukóze 40% ještě přidali 

jídlo. Jeden respondent by volil zavést i. v. vstup a podal by F1/1 250ml. Zdůvodnil to 

tím, že záchranná služba přijede za chvíli a důležité je zajistit funkční kanylu. Jeden 

respondent by podal 20jednotek inzulinu, neopravil se, i když jsem se ho zeptala znova.  

Správná volba je zavedení i. v. vstupu a podání glukózy 40%. Chybou je podání 

20jednotek inzulínu pacientovi, který je již v hypoglykémii. Špatnou odpovědí také je 

podání F1/1, kdy se neřeší hypoglykémie pacienta.  

 

 

Graf č. 8: Poskytování první pomoci při hypoglykémii (zdroj vlastní). 
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Všichni tázaní respondenti mají ve své ordinaci glukometr.  

Respondenti by nejdříve měli změřit glykémii, protože hypoglykémie může 

vykazovat podobné příznaky jako cévní mozková příhoda. Glykémii by změřilo 31 

respondentů. Glykémii by neměřilo 19 respondentů.  

 

 

Graf č. 9a: Využití glukometru při podezření na CMP (zdroj vlastní). 

 

Za předpokladu, že je glykémie v normě, by 28 respondentů nic nepodalo a 
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z důvodu vyšší spotřeby kyslíku v mozku. Ostatních 19 respondentů, kteří glykémii 
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podalo F1/1. Důvody k tomuto úkonu byly různé, např. že záchranná služba chce mít 

připravenou funkční kanylu. Jeden respondent by zavedl i. v. vstup a podal oxyphilin 1-

2 ampule, který je dle respondenta doporučován jako dočasné řešení při podezření na 

cévní mozkovou příhodu. Správnou volbou je změřit glykémii. Za předpokladu, že je 

glykémie v normě zavést i. v. vstup a podat F1/1. Všechny odpovědi respondentů v 

rámci poskytnutí první pomoci jsou dostatečné. Chybou je nezměřit glykémii pacientce. 

Pokud by se jednalo o hypoglykémii, mohla by se ihned řešit příčina problému.  
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Graf č. 9b: Poskytování první pomoci při podezření na CMP (zdroj vlastní). 

 

10. Starší pacientka si stěžuje na bolesti břicha v pravém podžebří doprovázené 

nechutenstvím a zvracením. Jakou první pomoc poskytnete postiženému do příjezdu 

záchranné služby? 

Všichni tázaní respondenti mají ve své ordinaci EKG.   

Respondenti by nejdříve měli natočit EKG, protože bolesti v pravém podžebří 

mohou maskovat příčinu s nejzávažnějšími důsledky a to je infarkt myokardu spodní 

stěny. EKG by natočilo 28 respondentů. Ostatní by rovnou zavolali záchrannou službu.  

 

 

Graf č. 10a: Využití EKG při podezření na infarkt myokardu (zdroj vlastní). 
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Za předpokladu, že nález na EKG je negativní, jsem zaznamenala čtyři odpovědi. 

Na příjezd záchranné služby by z 50 respondentů čekalo 28 respondentů. Sedmnáct 

respondentů by zavedlo i. v. vstup a podalo F1/1, nejčastěji z důvodu funkční kanyly. 

Tři respondenti by zavedli i. v. vstup a podali na bolest 1 ampuli Tramalu. Dva 

respondenti by zavedli i. v. vstup a podali na bolest 1 ampuli Analginu. Správnou 

volbou je natočení EKG. Za předpokladu, že je EKG negativní zajistit i. v. vstup a podat 

analgetika např. Algifen, Novalgin, popřípadě Torecan při zvracení. Chybou je nenatočit 

EKG pacientce. Všechny odpovědi respondentů v poskytnutí první pomoci jsou 

dostačující. Žádná z odpovědí respondentů není chybou.  

   

 

Graf č. 10b: Poskytování první pomoci při bolesti břicha (zdroj vlastní). 
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Po návratu vědomí, by natočilo 30 respondentů EKG, viz graf č. 11a. Za 

předpokladu, že je EKG negativní, pacientka je při plném vědomí a bez symptomů, se 

odpověď zdali by zavolali záchrannou službu, lišila.  Osmnáct respondentů by zavolali 

záchrannou službu, z důvodu neznalosti příčiny kolapsu. Dvanáct respondentů by 

pacientku propustilo domů, s termínem následné kontroly.  

Zbývajících 20 respondentů, by po návratu vědomí rovnou volali záchrannou 

službu, viz graf č. 11b. Zdůvodnili to tím, že neznají příčinu kolapsu. Správná volba je 

elevace dolních končetin, s následným zajištěním i. v. vstupu a natočením EKG. Pokud 

je pacientka asymptomatická, je správné podat kyslík maskou a zavolat záchrannou 

službu. Chybou je nenatočit EKG. Včasný nález na EKG může zlepšit prognózu 

pacientky.  

 

  

 

Graf č. 11a: Poskytování první pomoci při kolapsu (zdroj vlastní). 
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Graf č. 11b: Využití EKG a volání ZZS při kolapsu (zdroj vlastní). 

 

12. Pacient ve středním věku si stěžuje na bolesti na hrudi, vystřelující do levé horní 

končetiny. Jakou první pomoc poskytnete postiženému do příjezdu záchranné 

služby? 

Všichni tázaní respondenti mají ve své ordinaci EKG, kyslík a oxymetr.   

EKG by v tomto případě natočilo 47 respondentů.  

 

 

Graf č. 12a: Využití EKG při podezření na infarkt myokardu (zdroj vlastní). 
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Dohromady jsem zaznamenala deset různých odpovědí. Nitroglycerin pod jazyk 

by podalo 30 respondentů. Dalších deset respondentů by podalo per os Aspegic a 

nitroglycerin pod jazyk. Tři z nich by ještě přidali kyslík maskou. Samotný Isoket spray 

by podali 3 respondenti, uvedli důvod, že nitroglycerin pod jazyk se již nedoporučuje. 

Dva respondenti by podali nitroglycerin pod jazyk, zavedli i. v. vstup a aplikovali 

Kardegic. Jeden respondent by zavedl i. v. vstup a aplikoval pouze Kardegic.  

Nitroglycerin pod jazyk a podání kyslíku maskou by provedl jeden respondent. Jeden 

respondent by zavedl i. v. vstup a podal Tramal na bolest. Jeden respondent by zavedl 

i. v. vstup a podal Tramal, Apaurin a ještě přidal tabletu Captoprilu. Poslední 

respondent by zavedl i. v. vstup a aplikoval Tramal a Apaurin. Poslední tři uvedení 

respondenti by nenatočili EKG, ale zavolali záchrannou službu. Správná volba je podat 

Isoket spray nebo nitroglycerin pod jazyk. Natočit EKG, zavést i. v. vstup a aplikovat 

Kardegic. Chybou je nenatočit EKG pacientovi a podat i. v. Tramal, popřípadě Tramal a 

Apaurin, kdy se neřeší příčina problému.  

 

 

Graf č. 12b: Poskytování první pomoci při podezření na infarkt myokardu (zdroj vlastní). 

 

0

5

10

15

20

25

30

7 

3 
1 

3 
2 

30 

1 1 
2 



47 
 

13. Přítel přiveze do ordinace mladou pacientku s výraznou dušností a slabostí. Po 

základním vyšetření zjistíte, že má pacientka tachykardii a hyposaturaci. Máte 

podezření na plicní embolii. Jakou první pomoc poskytnete postižené do příjezdu 

záchranné služby? 

Všichni tázaní respondenti mají ve své ordinaci kyslík a oxymetr.  

Dohromady jsem zaznamenala jedenáct různých odpovědí. Kyslík maskou by 

podalo 36 respondentů, z toho pět respondentů by ještě zavedlo i. v. vstup, kvůli 

příjezdu záchranné služby. Dva respondenti by zavedli pouze i. v. vstup z důvodu, že 

záchranná služba k nim většinou přijíždí do dvaceti minut. Pět respondentů by podalo 

Isoket spray, z toho čtyři by přidali kyslík maskou, jeden z nich by zavedl i. v. vstup a 

podal kyslík maskou. Aspegic per os a kyslík maskou by podali 2 respondenti. Jeden 

respondent by podal kyslík maskou, zavedl i. v. vstup a aplikoval Cardegic. Tři 

respondenti by zvolili nitroglycerin pod jazyk a podali kyslík maskou, jeden z nich by 

ještě zavedl i. v. vstup. Jeden respondent by zavedl i. v. vstup a aplikoval Tramal, pak 

by podal kyslík maskou. Správné je podat kyslík maskou a zajistit i. v. vstup. Chybou je 

nepodat pacientce kyslík maskou.  

 

 

Graf č. 13: Poskytování první pomoci při podezření na plicní embolii (zdroj vlastní). 
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14. Starší pacientka přichází do ordinace s výraznou dušností, bolesti na hrudi nemá, 

diabetička není, v anamnéze nemá CHOPN ani ASTMA. Jakou první pomoc 

poskytnete postižené do příjezdu záchranné služby? 

Všichni tázaní respondenti mají ve své ordinaci kyslík a oxymetr.  

Dohromady jsem zaznamenala jedenáct různých odpovědí. Třicet respondentů 

by podalo kyslík maskou a čekalo na záchrannou službu. Čtyři respondenti by zavedli i. 

v. vstup a podali Syntophillin a Dexamed, jeden z nich by přidal kyslík maskou. Pět 

respondentů by zavedlo i. v. vstup a podali by pouze Syntophillin, tři z nich by přidali 

kyslík maskou. Jeden respondent by zavedl i. v. vstup a Syntophillin by naředil ve F1/1 

100ml. Dva respondenti by zavedli i. v. vstup a podali Furosemid 40mg, jeden z nich by 

přidal kyslík maskou. Tři respondenti by zavedli i. v. vstup a podali Syntophillin a 

Furosemid 40mg. Pět respondentů by zavedlo i. v. vstup a podalo by Syntophillin a 

Hydrocortison, dva z nich by přidali kyslík maskou. Správná volba je podat pacientce 

kyslík maskou a zajistit i. v. vstup. Všechny odpovědi respondentů v rámci poskytnutí 

první pomoci jsou dostačující. Žádná z odpovědí respondentů není špatná. 

 

Graf č. 14: Poskytování první pomoci při dušnosti pacientky (zdroj vlastní). 
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15. Pacient s chronickou obstrukční plicní nemocí přichází kvůli zhoršení stavu, 

projevující se dušností, doprovázený pískoty a vrzoty při výdechu. Stav se nezlepšil 

ani po inhalaci léku Spiriva, který užívá běžně. Jakou první pomoc poskytnete 

postiženému do příjezdu záchranné služby? 

Všichni tázaní respondenti mají ve své ordinaci kyslík a oxymetr.  

Dohromady jsem zaznamenala deset různých odpovědí. Dvanáct respondentů 

by zavedlo i. v. vstup a podalo Syntophillin a Dexamed, jeden z nich by přidal kyslík 

maskou. Patnáct respondentů by zavedlo i. v. vstup a podalo Syntophillin a 

Hydrocortison, sedm z nich by přidalo kyslík maskou. Devět respondentů by zavedlo i. 

v. vstup a podalo Syntophillin a Furosemid 40mg, který by podali kvůli možnému 

srdečnímu selhání, dva z nich by přidali kyslík maskou. Čtyři respondenti by zavedli i. v. 

vstup a podali Syntophillin naředěný ve F1/1 100ml. Čtyři by zavedli i. v. vstup a podali 

pouze Syntophillin, jeden z nich by přidal kyslík maskou. Šest respondentů by 

pacientovi podali inhalaci Berodual. Zdůvodnili to tím, že by nejdříve zkusili pacientovi 

podat inhalaci jiného léku do příjezdu záchranné služby.   Správnou volbou je podání 

kyslíku maskou. Zajištění i. v. vstupu a podat Syntophillin naředěný ve F1/1 100ml a 

Dexamed. Všechny odpovědi respondentů v rámci poskytnutí první pomoci jsou 

dostačující. Žádná z odpovědí respondentů není špatná.  
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Graf č. 15: Poskytování první pomoci při CHOPN (zdroj vlastní). 

 

16. Ženu astmatičku přivezl do ordinace manžel. Pacientka přichází s výraznou 

dušností, stav se nezlepšil ani po inhalaci léku Berodual. Jakou první pomoc 

poskytnete postižené do příjezdu záchranné služby? 

Všichni tázaní respondenti mají ve své ordinaci kyslík a oxymetr.  

Dohromady jsem zaznamenala třináct různých odpovědí. Třináct respondentů 

by zavedlo i. v. vstup a podalo Syntophillin a Dexamed. Jeden z nich by přidal kyslík 

maskou a jeden by Syntophillin naředil do F1/1 100ml. Deset respondentů by zajistilo i. 

v. vstup a podalo  Syntophillin, pět z nich by přidalo kyslík maskou a jeden z nich by 

naředil Syntophillin do F1/1 100ml. Tři respondenti by zajistili i. v. vstup a podali by 

Solu-Medrol 125mg naředěný ve F1/1 20ml. Devět respondentů by zavedlo i. v. vstup a 

podalo Syntophillin a Furosemid 40mg, kvůli možnému srdečnímu selhání. Dva z nich 

by přidali kyslík maskou.  Čtrnáct respondentů by zavedlo i. v. vstup a podalo 

Syntophillin a Hydrocortison. Tři z nich by Syntophilli naředili do F1/1 100ml a tři by 

přidali kyslík maskou. Jeden respondent by podal kyslík maskou, zajistil i. v. vstup, 

aplikoval Syntophillin, Solu-Medrol 125mg ve F1/1  100ml.  Správnou volbou je podat 
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salbutamol v nebulizaci, zajistit i. v. vstup a podat Solu-Medrol 125mg naředěný ve 

F1/1 100ml. Všechny odpovědi respondentů v rámci poskytnutí první pomoci jsou 

dostačující. Žádná z odpovědí respondentů není špatná.  

 

 

Graf č. 16: Poskytování první pomoci při astma bronchiale (zdroj vlastní). 

 

 

17. Starší pacient, který se léčí se srdečním selháním přichází kvůli zhoršení 

celkového stavu. Nemá známky plicního edému, spíš pravostranného selhání.  Jakou 

první pomoc poskytnete postiženému do příjezdu záchranné služby? 

Dohromady jsem zaznamenala čtyři různé odpovědi respondentů. Za 

předpokladu, že pacient nemá hypotenzi, by 30 respondentů zajistilo i. v. vstup a 

podalo Furosemid 40mg, z důvodu srdečního selhávání. Devět respondentů by nic 

nepodalo, ani nezajistilo i. v. vstup. Zdůvodnili to tím, že záchranná služba je u nich do 

20min. Sedm respondentů by zajistilo záchranné službě i. v. vstup. Čtyři respondenti by 
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podali nitroglycerin pod jazyk, zajistili i. v. vstup a aplikovali Furosemid 40mg. Správnou 

volbou za předpokladu, že je tlak v normě je podat Isoket spray pod jazyk. Zajistit i. v. 

vstup a aplikovat Furosemid 40mg. Všechny odpovědi respondentů v rámci poskytnutí 

první pomoci jsou dostačující. Žádná z odpovědí respondentů není špatná.  

 

 

Graf č. 17: Poskytování první pomoci při pravostranném srdečním selhání (zdroj vlastní). 

 

18. Pacientka ve středním věku má krevní tlak 220/130, je neklidná a má poruchy 

vizu. S hypertenzí se neléčí. Jakou první pomoc poskytnete postižené do příjezdu 

záchranné služby? 

Dohromady jsem zaznamenala šest různých odpovědí. Captopril 12,5mg per os 

by volilo 29 respondentů. Dvanáct respondentů by volilo podat per os Captopril 25mg.  

Čtyři respondenti by zavedli i. v. vstup a podali Furosemid 40mg z důvodu snížení 

krevního tlaku. Tři respondenti by podali per os Captopril 12,5mg , zajistili i. v. vstup a 

aplikovali Furosemid 40mg z důvodu snížení krevního tlaku. Jeden respondent by 

pouze zajistil i. v. vstup, z důvodu příjezdu záchranné služby. Jeden respondent by 

pouze zavolal záchrannou službu. Správnou volbou je podat per os Captopril 25mg-

50mg dle váhy pacientky. Špatnou odpovědí respondentů je nic pacientce nepodat, 
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nebo zajistit pouze i. v. vstup a čekat na záchrannou službu. Protože se neřeší příčina 

problému. Ostatní odpovědi respondentů v rámci poskytnutí první pomoci jsou 

dostačující.   

 

 

Graf č. 18: Poskytování první pomoci při hypertenzní krizi (zdroj vlastní). 

 

19. Jakou činnost zahájíte při fibrilaci komor?  

 Deset respondentů, kteří mají v ordinaci defibrilátor, by zahájili defibrilaci. 

Čtyřicet respondentů, kteří v ordinaci defibrilátor nemají, by zahájilo kardiopulmonální 

resuscitaci (KPR). Správnou volbou při fibrilaci komor je zahájení defibrilace. Pokud 

lékař ve své ordinaci nemá defibrilátor je správnou volbou zahájit kardiopulmonální 

resuscitaci.  
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Graf č. 19: Poskytování první pomoci při fibrilaci komor (zdroj vlastní). 

 

 

20. Natočili jste pacientovi EKG a zjistili AV blok 2. stupně. Jaká bude Vaše další 

činnost?   

Odpovědi respondentů se lišili podle toho, kde mají ordinaci. Dvacet 

respondentů, kteří mají ordinaci v poliklinice, nebo blízko polikliniky či nemocnice by 

zavolali svému kolegovi kardiologovi a poslali pacienta s doporučením. Pouze jeden 

z nich by zavolal záchrannou službu. Respondenti, kteří mají samostatnou ambulanci, 

by zavolali záchrannou službu. Správnou volbou je zavolání záchranné služby, 

popřípadě lze pacienta poslat s doprovodem na vozíku v rámci areálu. Chybou je 

odeslat pacienta s AV blokem bez doprovodu ke kardiologovi.  

 

Graf č. 20: Poskytování první pomoci při zjištění AV bloku 2. stupně (zdroj vlastní). 
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4 DISKUZE 

 Téma mé absolventské práce (Nejčastější výjezdy záchranné služby 

k praktickým lékařům), jsem si vybrala, protože mě samotnou zajímá problematika 

jednotlivých zdravotních stavů, ke kterým praktičtí lékaři volají záchrannou službu. Tyto 

zdravotní stavy vyžadují nejen teoretickou, ale hlavně praktickou připravenost 

praktických lékařů poskytnout první pomoc do příjezdu záchranné služby. Včasná 

diagnostika, zajištění pacienta a léčba je nedílnou součástí poskytnutí odborné první 

pomoci, která zlepšuje prognózu pacienta. Pochybení ze strany praktických lékařů, 

popřípadě neposkytnutí odborné první pomoci je vážnou chybou, která zhoršuje 

prognózu pacienta.  

 V teoretické části popisuji nejčastější možné zdravotní stavy, které se mohou v 

ordinaci praktického lékaře vyskytnout. Ke každému zdravotnímu stavu popisuji 

základní anatomii lidského těla související s danou problematikou. Dále jsem se snažila 

popsat všechny možné stavy, ke kterým pravděpodobně praktičtí lékaři zavolají 

záchrannou službu jako např. infarkt myokardu, plicní embolie, srdeční selhání, bolesti 

břicha v oblasti epigastria, cévní mozková příhoda, nekompenzované astma bronchiale, 

nebo chronická obstrukční plicní nemoc atd. Následně jsem se zaměřila na vyšetření 

pacienta u jednotlivých stavů, kde popisuji základní fyzikální vyšetření, dále odebrání 

anamnézy, systematické a pečlivé vyšetření pacienta. Nakonec se věnuji zajištěním 

pacienta v přednemocniční péči, jaké léky mu podat, aby se co nejdříve odstranila 

příčina problému a zamezilo se případně dalším komplikacím. Dostupnost literatury 

byla na dobré úrovni, protože publikací, které popisují neodkladnou přednemocniční 

péči, je mnoho. Podle mého názoru nejlepší kniha, kterou jsem využívala při psaní 

absolventské práce, je Přednemocniční urgentní medicína autora V. Dobiáše. Patří 

mezi nově vydané knihy a velice mě zaujala.  

 Praktická část mě bavila, neboť jsem pracovala s praktickými lékaři, které znám 

díky své profesi. Své poznatky z terénu jsem tímto mohla shrnout do mé absolventské 

práce. Nejdříve pro mě bylo důležité zjistit, k jakým zdravotním stavům volají praktičtí 

lékaři záchrannou službu. Z této otázky vyplynulo devět nejčastějších zdravotních 

stavů. Následně formou otevřených otázek jsem se snažila zjistit, jak jsou praktičtí 
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lékaři schopni správně reagovat a poskytovat odbornou první pomoc do příjezdu 

záchranné služby. 

Celkem jsem zaznamenala 650 odpovědí praktických lékařů. V této souvislosti 

jsem si stanovila minimální hranici 70% správných odpovědí k potvrzení hypotézy. 

Správných odpovědí bylo 556 a chybných odpovědí bylo 94. Z toho vyplývá, že 

správných odpovědí bylo 85,5% a chybných 14,5%.  Na základě těchto výsledků 

potvrzuji hypotézu, že praktičtí lékaři jsou dostatečně připraveni poskytnout adekvátní 

první pomoc do příjezdu záchranné služby ve své ordinaci. Dokazují to konkrétní grafy 

odpovědí číslo 9b, 10b, 11a, 14 až 17 a 19, které tímto potvrzují hypotézu. Správnost 

odpovědí jsem čerpala z odborné literatury – Doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.  

Na základě § 2 odst. 1 a § 3 písm. d), zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické 

záchranné službě je záchranná služba povinna poskytnout zejména přednemocniční 

neodkladnou péči se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života. 

Dalším poskytovatelem akutní péče je nejblíže dostupný poskytovatel akutní lůžkové 

péče, který je způsobilý odborně zajistit pokračování v poskytování zdravotní péče 

pacientovi, odpovídající závažnosti postižení zdraví anebo přímému ohrožení života. 

 Dle výše uvedeného zákona jsem odpovědi praktických lékařů, kteří volají 

pouze zdravotnickou záchrannou službu, neoznačila jako špatné.  

Z odpovědí respondentů jsem sice vyhodnotila, že připravenost praktických 

lékařů je dostačující, ale v některých oblastech by bylo dobré znalosti výrazně zlepšit. 

Všimla jsem si, že lékaři mají problém spojit teorii s praxí při urgentních stavech. 

Praktický lékař většinou jedná rutinně ve své běžné praxi.  Proto náhlý urgentní stav je 

pro něj nestandartní. Z odpovědí respondentů jsem dále vyhodnotila, že nejednají 

systematicky. Při urgentním stavu leckdy zapomínají na základní vyšetření jako např. 

změření glykémie, nebo natočení EKG.  Záměrně jsem pokládala cílené otázky, abych 

zjistila, zdali správně zareagují. Bylo pro mě překvapením, že se v těchto otázkách 

odpovědi rozcházeli. Například při podezření na cévní mozkovou příhodu, by pouze 31 

respondentů změřilo glykémii. Rovněž při bolestech v pravém podžebří, by pouze 28 

respondentů natočilo EKG. Pokud by lékaři změřili glykémii, popřípadě natočili EKG, 

mohli by již řešit příčinu problému do příjezdu záchranné služby a tím by se i zlepšila 

prognóza pacienta.  
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Při výzkumu jsem se zaměřila na nejčastější zdravotní stavy, ke kterým volají 

praktičtí lékaři záchrannou službu. Předpokládala jsem tedy, že na tyto stavy budou 

připraveni. Proto pro mě bylo překvapením, že se odpovědi respondentů v poskytnutí 

první pomoci rozcházeli a jejich reakce byli  někdy velmi nejisté. Například při srdečním 

selhání by 9 respondentů nic pacientovi nepodalo, ale čekali by na příjezd záchranné 

služby. Z mého výzkumu je patrné, že pro lékaře je důležité zavolat záchrannou službu 

a v některých případech raději nic nedělat jak je to již znázorněno v grafech. Bohužel 

jsem zaznamenala v odpovědích respondentů i vážné chyby. Například jeden 

respondent uvedl, že při hypoglykémii by pacientovi podal 20 jednotek inzulinu. Tři 

respondenti by neřešili příčinu bolesti na hrudi, ale podali by pacientovi analgetika. 

Další respondent by při hyperglykémii podal pacientovi 10 jednotek inzulinu. Z toho 

vyplývá, že by nejen neposkytli odbornou první pomoc, ale mohli by pacienta i zabít.  

Jako vedlejší cíl jsem si stanovila zjistit, jaká diagnóza je v poskytování první 

pomoci pro lékaře nejsložitější. Z pohledu respondentů je nejsložitější poskytovat 

odbornou první pomoc při neurčitých bolestech břicha. Výzkumem jsem však zjistila, že 

pro praktické lékaře je nejsložitější poskytovat odbornou první pomoc při podezření na 

plicní embolii, popřípadě při bolestech na hrudi, jak je znázorněno v grafech. Z 

výzkumu vyplývá, že pokud má praktický lékař řešit bolesti na hrudi, popřípadě dušnost 

jedná často automaticky, jak se ukázalo v otázce č. 13.  

Znalosti praktických lékařů v poskytování odborné první pomoci jsem 

vyhodnotila jako dostačující. Ale jak jsem již zmínila, v některých oblastech by bylo 

dobré znalosti zlepšit, proto se domnívám, že praktičtí lékaři by měli více využívat kurzy 

první pomoci, kde se naučí spojit teorii s praxí.  
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ZÁVĚR 

 

Cílem mé absolventské práce bylo zjistit základní teoretickou připravenost 

praktických lékařů a pomocí rozhovorů potvrdit hypotézu, že jsou dostatečně 

připraveni poskytnout adekvátní první pomoc ve své ordinaci.  

Téma jsem v první části zpracovala teoreticky. Zaměřila jsem se na všechny 

možné zdravotní stavy, které se mohou v ordinaci praktického lékaře vyskytnout.  

Dílčími cíli mé práce bylo zjistit, k jakým nejčastějším zdravotním stavům 

praktičtí lékaři volají záchrannou službu a následně zda jsou schopni na ně adekvátně 

reagovat. A dále zjistit jaká diagnóza jsou pro praktické lékaře nejsložitější z pohledu 

poskytnutí adekvátní první pomoci. 

 V praktické části se věnuji rozhovorům s praktickými lékaři, se kterými jsem 

dodnes v kontaktu v rámci své profese. Dle jejich odpovědí k jakým zdravotním stavům 

volají záchrannou službu nejčastěji, jsem formulovala cílené otázky přímo na tyto stavy. 

V této části k jednotlivým otázkám uvádím grafy, které znázorňují teoretickou 

připravenost praktických lékařů. U každého grafu je vždy slovní vyjádření k dané 

problematice.  Některé odpovědi a reakce respondentů pro mě byli překvapivé, jak 

jsem již uvedla v diskuzi.  

Závěrem mohu tedy konstatovat, že hypotéza mé absolventské práce byla 

potvrzena. Znalosti praktických lékařů v poskytování odborné první pomoci jsou 

dostačující. V některých oblastech by bylo dobré znalosti zlepšit, praktičtí lékaři by měli 

více využívat kurzy první pomoci, kde se naučí spojit teorii s praxí.  

Domnívám se, že jsem všechny své cíle v rámci absolventské práce splnila. 

Přičemž jsem si mohla zopakovat a prohloubit již jednou získané vlastní znalosti během 

studia. Na základě získaných poznatků jsem si také uvědomila, jak je důležité 

sebevzdělávání praktických lékařů v souvislosti s jejich praxí.  
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SUMMARY  

The assignment is focused on the most frequent dispatches of emergency 

services to general practitioners. The main aim of the assignment is to determine the 

theoretical preparedness of general practitioners in providing adequate first aid in 

their consulting rooms and what diagnoses are the most difficult for them from the 

view of providing first aid.  

In the theoretical part emergency conditions to which general practitioners 

might call an ambulance are described. These are following: hyperglycaemia or 

hypoglycaemia, ischemic or haemorrhagic stroke, abdominal pain which may be 

caused by ruptured ulcer or acute pancreatitis; chest pain and shortness of the breath 

may be caused by myocardial infarction; pulmonary embolism, angina pectoris, heart 

failure, asthma or chronic obstructive pulmonary disease. Hypertensive crisis may be 

emergent. A patient may collapse as the result of cardiac failure or total weakness. 

Another imperative step in providing first aid is a patient’s examination. The first 

measure is the basic physical examination of a patient including checking pulse, blood 

pressure, oxygen saturation, body temperature and respiration, then Glasgow coma 

score may follow. Subsequently, physical examination of a patient proceeds. 

The basis of the practical section is represented by discussions with general 

practitioners in their consulting rooms. The interviews were conducted with fifty 

general practitioners with the aim to determine their preparedness in providing first 

aid as well as what diagnoses are the most difficult for them to make from the view of 

providing first aid.  

The results of the interviews show that the most common acute conditions to 

which practitioners may call an ambulance are chest pain and shortness of the breath, 

abdominal pain, stroke, collapse, hypertensive crisis and hypoglycaemia. The most 

difficult case for general practitioners from the view of providing first aid is abdominal 

pain. To sum up, the level of preparedness of practitioners for acute conditions is 

sufficient.   

Key words:  

abdominal pain, stroke, first aid, myocardial infarction, dispatches, physical 

examination  
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