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Úvod

Jako téma mé absolventské práce jsem si vybrala NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ, jelikož 

se v oblasti medicíny a zdravotnictví v tomto případě jedná o velice akutní a závažný 

stav u postiženého, který vyžaduje neodkladnou první pomoc. 

Vznik a průběh těchto příhod mívá rychlý spád, proto jejich léčba vyžaduje včasný 

chirurgický zásah. Jejich diagnostika je však velice obtížná a rozpoznání náhlých příhod 

břišních je ztíženo příznakovou podobností mezi jednotlivými nosologickými 

jednotkami spadajícími do stejného okruhu, podobností s některými dalšími nemocemi 

břišních orgánů, ale také orgánů uložených mimo dutinu břišní.  Náhlé příhody břišní 

ovlivňují i chování postiženého a brzy dochází ke změnám vnitřního prostředí v jeho 

těle nebo jsou spouštěči sepse či šoku. Nesprávná diagnostika a špatná léčba

uvedených příhod směřuje ke zvyšování mortality postižených. 

Teoretickou část absolventské práce zaměřuji na celkovou anatomii trávicího 

traktu, na stručné shrnutí jednotlivých orgánů v břišní dutině ohledně jejich důležitého 

významu v těle. Stručně rozděluji náhlé příhody břišní, seznamuji čtenáře 

s problematikou těchto příhod včetně jejich správné a rychlé diagnostiky. V mé práci se  

také věnuji postupu záchranné služby při podezření na náhlou příhodu břišní, 

následnému transportu pacienta do nemocnice a nemocniční péči. 

V praktické části práce se zabývám cíleným šetřením pomocí sběru dat o výskytu 

náhlých příhod břišních u dospělých a u dětí, které se uskutečňuje na Záchranné službě 

v Mladé Boleslavi. Jeho zjištění je prezentováno v podobě grafické statistiky. Další mé 

šetření provádím na dětském oddělení a chirurgicko-traumatologickém oddělení 

v nemocnici v Mladé Boleslavi a tímto výzkumným šetřením potvrzuji či vyvrácím

stanovené hypotézy. Součástí praktické části jsou také kazuistiky z výjezdů 

zdravotnické záchranné služby k pacientům s náhlou příhodou břišní. 



5

1 Cíl absolventské práce

1.1 Hlavní cíl

 Zmapovat problematiku náhlých příhod břišních v závislosti na přednemocniční 

neodkladné péči

1.2 Dílčí cíle

 Provést šetření pomocí sběru dat o výskytu NPB u dospělých a dětí

 Šetření vyhodnotit a graficky zpracovat 

 Potvrdit nebo vyvrátit dané hypotézy

 Zpracovat kazuistiky z výjezdů k pacientům s podezřením na náhlou příhodu břišní
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2 Teoretická část

2.1 Anatomie břišní dutiny

Dutinu břišní ohraničuje břišní muskulatura, bederní páteř, kostěný pánevní kruh 

a směrem nahoru dolní plocha bránice. Vnitřní povrch dutiny břišní vystýlá tenká blána 

tzv. pobřišnice (peritoneum) a vzniká tak peritoneální dutina.

V peritoneální dutině se nachází žaludek, slezina, játra, žlučník, tenké střevo, 

vaječníky a větší část tlustého střeva. Za peritoneální dutinou jsou uloženy ledviny a 

nadledviny. V malé pánvi najdeme močový měchýř, konečník a většinu 

gynekologických orgánů.  

2.1.1 Žaludek (ventriculus, gaster)

Žaludek je dutý vakovitý orgán, který představuje nejobjemnější orgán trávicí 

trubice. Jeho obsah je 1,5 – 2 litry. Spolu s jícnem se spojuje v úseku nazývaném česlo 

(kardie). Na druhém konci žaludku je vrátník (pylorus), kterým trávicí trubice vstupuje 

do dvanáctníku. 

Stah svaloviny žaludku při současném ochabnutí pylorického svěrače vytlačuje 

tráveninu do dvanáctníku. Žaludek plní při trávení dvě funkce: mechanickou a 

chemickou. Při mechanické funkci se v žaludku shromažďuje potrava v hrubě 

rozmělněném stavu. V žaludku dospělého člověka se nachází zhruba 1 až 2 litry 

rozmělněné potravy. Svalstvo žaludku vytváří pomalé rytmické stahy, kterými se obsah 

žaludku promíchává a rozmělňuje. Tato promíchaná potrava se nazývá chymus, který je 

z žaludku v menších dávkách protlačován do dvanáctníku. Chemická funkce žaludku je 

zajištěna produkcí žaludeční šťávy, která je produkována žlázkami žaludeční sliznice. 

Tvoří se v průměru 1,5 – 2 litry šťávy za 24 hodiny. Žaludeční šťáva je čirá, bezbarvá a 

silně kyselá tekutina, která obsahuje kyselinu chlorovodíkovou, pepsin, chymozin, 

žaludeční lipázu a mucin. [Dylevský, 2007, s. 116]
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2.1.2 Tenké střevo (intestinum tenue)

Tenké střevo je nejdelší oddíl trávící soustavy, měří 3 – 5 metrů do délky a 3 cm 

do šířky. Nepohyblivá část tenkého střeva se nazývá dvanáctník, pohyblivá část se 

označuje jejunoileum a skládá se z láčníku (jejunum) a kyčelníku (ileum).

[Fleischmann II, 1987, s. 28]

Klíčové postavení při trávení má dvanáctník (duodenum). Jeho délka je 25 – 30 

cm. Do dvanáctníku ústí žlučovod a slinivka břišní. Tyto žlázy ústí na tzv. dvanáctníkové 

papile (tzv. Vaterově papile). Vaterská papila je podmíněna svěračem, který uzavírá 

ústí vývodů obou žláz. Láčník (jejunum) tvoří 2/3 tenkého střeva. V láčníku probíhá 

intenzivní trávení a vstřebávání živin. Kyčelník (ileum) se nachází v dutině břišní vpravo

dole a tvoří 1/3 tenkého střeva. V ileu najdeme chlopeň, která odděluje a uzavírá 

průchod tenkého a tlustého střeva. Funkce této chlopně je zabraňovat zpětnému 

návratu střevního obsahu, který prochází z ilea do slepého střeva.

Ve sliznici tenkého střeva plní důležitou úlohu klky (villi), které zabírají 40 m2

jeho plochy. V každém klku se nachází vlásečnice, do které se vstřebává 60%

resorbovaných tuků, které se transportují pomocí epitelových buněk do krevního 

oběhu. Žílami putují do okruží horní duté žíly okružní, do žíly vrátnicové, která tak 

zásobuje játra.  Tepénka v klku se dále větví na síť vlásečnic, do které se resorbují cukry 

a aminokyseliny. Mezi klky je uloženo ohromné množství drobných žlázek, které 

produkují střevní šťávu. Ve šťávě jsou obsaženy enzymy a množství hlenovité tekutiny, 

která povléká sliznici střeva. Tato tekutina slouží v duodenu jako ochrana stěny střeva 

před účinkem kyseliny chlorovodíkové. Enzymy se do tenkého střeva dostávají 

v podobě pankreatické šťávy. V duodenu dochází účinkem žluči k emulgaci tuku, který 

je pouze v rozptýleném stavu štěpen pankreatickými lipázami. Střevní šťáva se skládá 

z eripsinu, který štěpí peptidy na aminokyseliny, lipázy, která rozkládá tuky na glycerol 

a mastné kyseliny a amylázy, která štěpí příslušné cukry na jednodušší snadno 

vstřebatelné cukry.
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2.1.3 Tlusté střevo (intestinum crassum, colon)

Tlusté střevo tvoří čtyřhranný rámec, kde se nacházejí kličky tenkého střeva. Je to 

konečný, asi 1,5 m dlouhý oddíl trávicí trubice. Tlusté střevo se skládá ze šesti oddílů: 

slepého střeva s červovitým přívěskem, tráčníku vzestupného, příčného, sestupného, 

esovitého a konečníku. Sliznice tenkého střeva je bez klků, ale obsahuje velké množství 

pohárkových buněk. Tyto buňky produkují hlen, který chrání stěnu střeva před 

poškozením látkami vznikajícími při kvašení cukrů a tuků. Hlavní úlohou tlustého střeva 

je zpětné vstřebávání vody, protože ztráta tekutin obsažených ve střevní šťávě by 

rychle mohla ohrozit organismus dehydratací1).

2.1.3.1 Slepé střevo (coecum)

Slepé střevo se nachází na přechodu tenkého střeva s tlustým střevem. Je 

uloženo v pravé jámě kyčelní pod vyústěním kyčelníku. Aby trávenina procházela 

jedním směrem z tenkého střeva do tlustého střeva, je vyústění opatřeno ileocekální 

chlopní. Malou výchlipku slepého střeva tvoří červovitý přívěsek (appendix 

vermiformis), který obsahuje lymfatickou tkáň. Má kónický tvar s širokým vyústěním 

do céka, jeho délka je asi 6 cm a šířka 6 mm. Časté záněty, které postihují tuto tkáň, 

činí ze zánětu apendixu nejčastější chirurgické onemocnění. 

2.1.3.2 Vzestupný tráčník (colon ascendens), příčný tráčník (colon transversum), 

sestupný tráčník (colon descendens), esovitá klička (colon sigmoideum)

Vzestupný tráčník je pokračování slepého střeva a probíhá podél pravého obvodu 

břišní dutiny. Jeho délka je asi 15 cm až 20 cm. Pod játry tvoří jaterní ohbí, kde začíná 

příčný tráčník.

1) 
Dehydratace – ztráta a nedostatek vody v organismu
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Příčný tráčník je asi 50 cm dlouhá část, která je rozepjata pod žaludkem nad 

střevními kličkami. Kříží břišní dutinu zprava doleva a sahá až ke slezině, kde se nachází 

druhé ohbí tráčníku zvané slezinné ohbí. Sestupný tráčník začíná podél levé stěny 

břišní dolů do levé jámy kyčelní, kde esovitou kličkou vstupuje do pánve. Jeho délka je 

asi  30 cm. Název esovitá klička je odvozena podle jejího esovitého průběhu. Je dlouhá

stejně jako sestupný tráčník asi 30 cm. Esovitá klička přechází v malé pánvi v konečník.

2.1.3.3 Konečník (rectum)

Konečník se nachází ve vyhloubení kosti křížové a ústí na povrchu těla análním 

otvorem. Jeho délka je asi 15 cm.  Horní část má podobu baňaté ampule, kde se 

shromažďují výkaly. Z dolní části řitní vystupuje žilní pleteň, z které odtéká krev do 

kyčelních žil a zároveň do žíly vrátnicové. Řitní otvor je tvořen příčně pruhovaným 

svalem, zevním svěračem řitním, a proto ho jde ovládat vůlí. Vnitřní svěrač je z hladké 

svaloviny a jeho nervové řízení je řízeno z bederního úseku míchy. 

2.1.3.4 Stolice 

Stolice vzniká v konečníku z odpadních a nestravitelných zbytků potravy. Její 

konzistence je závislá na množství vody a její barva je ovlivněna množstvím tukových 

barviv. Vyprazdňování stolice (defekace) je reflexní děj, který probíhá jednou za 24 

hodin. Ve střevě dochází k zahuštění obsahu, ten se pak posouvá do rektální ampule, 

kde se hromadí. 

2.1.4 Játra (hepar)

Játra patří mezi největší metabolickou žlázu organismu. Jejich váha je přibližně

1 500 g. Jsou uložena pod pravou klenbou, ke které jsou připevněna pomocí 

vazivového pouzdra obalujícího jaterní hmotu. Zepředu jsou rozdělena hlubokou rýhou 

na  dva laloky, větší pravý a menší levý. Dále jsou zespodu rýhami členěna na čtvercový 

lalok a na lalok dolní duté žíly. V pravé rýze se nachází žlučový měchýř (vesica fellea). 

Příčný zářez tvoří jaterní brána, která obsahuje jaterní žlučovody odvádějící žluč z jater, 
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jaterní tepnu zásobující kyslíkem jaterní buňky a vrátnicovou žílu (venu portae) 

přivádějící krev z nepárových orgánů břišní dutiny. 

Žilní krev, která je obohacena o vstřebané látky ze žaludku, tenkého a tlustého 

střeva je přiváděna do jater portální žílou. Dále protéká mezi jaterními buňkami a je 

z jater odváděna do dolní duté žíly. Tento oběh je nazván podle portální žíly na portální 

oběh. [Dylevský, 2007, s. 119]

Hlavními funkcemi jater jsou přeměna cukru na glykogen, rozklad aminokyselin, 

tvorba nových bílkovin či ukládání tuků a cukrů. Játra také fungují jako zásobárna 

některých vitamínů a zneškodňují alkohol a ostatní škodlivé látky. Velké cévní řečiště 

jater slouží i jako krevní nádrž, která zadržuje určité množství krve. 

2.1.4.1 Žlučník (vesica fellea)

Žlučník je důležitou součástí jater, kde se žluč hromadí a zahušťuje. Má 

hruškovitý tvar o délce 10 cm. Nachází se na spodní ploše jater. Jeho objem je asi 50 

ml. Vytvořená žluč odtéká do žlučových cest, které jsou před vyústěním do dvanáctníku 

opatřeny svěračem. Žlučovými cestami odtéká žluč do duodena. 

2.1.4.2 Žluč (fel, bilis, cholé)

Žluč je vazká tekutina žlutozelené barvy složená ze žlučových barviv, vody, 

hlenu, solí žlučových kyselin a některých minerálních látek. Její barva je podmíněna 

díky žlučovým barvivům (bilirubin a biliverdin), které vznikají rozpadem hemoglobinu 

červených krvinek ve slezině a játrech. Tato barviva se ve střevě rozkládají a podmiňují 

i barvu stolice. Nejdůležitější součástí žluči jsou soli žlučových kyselin, které rozptylují 

tuky na drobné kapénky. Tyto kapénky jsou teprve v emulgované formě štěpeny 

pankreatickými a střevními lipázami.
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2.1.5 Slinivka břišní (pancreas)

Slinivka břišní je 28 cm dlouhá žláza s vnitřní (endokrinní) a zevní (exokrinní) 

sekrecí. Její tělo leží za žaludkem a její hlava je uložena v ohybu dvanáctníku. Uvnitř 

žlázy se nachází hlavní pankreatický vývod, který vyúsťuje spolu s žlučovodem do 

sestupné části duodena na Vaterské papile. Zevně sekreční část žlázy produkuje 

pankreatickou šťávu. Denně odtéká asi 1 litr této šťávy do duodena. Tento sekret 

obsahuje trypsin k trávení bílkovin a peptonů, lipázu k trávení tuků, maltázu a amylázu

k trávení příslušných glycidů. Zástupcem vnitřně sekreční části žlázy jsou 

Langerhansovy ostrůvky. Tyto ostrůvky produkují přímo do krve hormon inzulin, který 

snižuje hladinu krevního cukru. 

2.1.6 Slezina (lien)

Slezina je tmavočervený orgán uložený v břišní dutině pod levou brániční 

klenbou. Představuje největší nakupení lymfatické tkáně v těle. Povrch sleziny se 

skládá z vazivového pouzdra s menším množstvím hladké svaloviny. Slezinu tvoří 

červená a bílá dřeň. Červená dřeň obsahuje cévy, které jsou vyplněny červenými 

krvinkami – erytrocyty. Krvinky ve slezině zanikají po jejich opotřebení či poškození. 

Bílá dřeň vytváří drobné uzlíčky mízní tkáně, které jsou složené převážně z lymfocytů. 

Slezina představuje krevní rezervoár. Tato funkce není však příliš významná, protože 

vyprazdňovací schopnost sleziny podmiňující uvolnění buněk do cirkulace je u člověka 

malá a je nahrazena rezervou krve z jater, z kůže a ze svalů. 

2.1.7 Pohlavní orgány ženy

Ženské pohlavní orgány rozdělujeme na orgány vnitřní a orgány zevní. Mezi 

vnitřní orgány patří vaječníky, vejcovody, děloha a pochva. Tyto orgány leží v malé 

pánvi.  K zevnímu ústrojí řadíme malé a velké stydké pysky a vestibulární žlázy. 
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Vnitřní orgány

2.1.7.1 Děloha (uterus)

Děloha je dutý svalový orgán hruškovitého tvaru. Leží mezi močovým

měchýřem a konečníkem. Jeho důležitou funkcí je umožnit vývoj oplozeného vajíčka 

v plod a po dokončení vývoje i jeho porození.

2.1.7.2 Vaječníky (ovaria)

Vaječníky jsou párové pohlavní žlázy, které jsou přirostlé na zadní plochu 

širokého vazu děložního. Ve folikulech kůry vaječníků dozrávají vajíčka. Zralá vajíčka 

s polovičním počtem chromozomů bývají uvolňovány z folikulů v pravidelných 

osmadvacetidenních cyklech. Stěny folikulů obsahují buňky, které produkují estrogeny. 

Estrogeny ovlivňují činnost centrálního nervového systému a podmiňují chování a 

cítění ženského typu.

2.1.7.3 Vejcovody (tubae uterinae)

Vejcovody jsou párové trubice zavěšené v peritoneální řase na boční stěně 

pánve.  Hlavní úlohou vejcovodů je zachytit vajíčko a pohybem řasinek a peristaltických 

pohybů svaloviny dopravit vajíčko do dělohy. Ve vejcovodu tedy dochází k oplození 

vajíčka a k začátku vývoje zárodku. 

2.1.7.4 Pochva (vagina)

Pochva je svalově vazivová trubice, která nasedá na děložní krček. Stěny pochvy 

vytvářejí kolem krčku poševní klenby. Buňky, které jsou uloženy na povrchu tohoto 

epitelu, obsahují veliké množství glykogenu. Glykogen je bakteriemi zkvašován na 

kyselinu mléčnou, která vytváří v pochvě kyselé prostředí a která slouží jako ochrana

proti choroboplodným zárodkům.
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2.2 Definice náhlých příhod břišních

„Náhlé příhody břišní jsou onemocnění postihující náhle do té doby zdravého

jedince. Podle definice se jedná o skupinu onemocnění břicha, pro kterou je 

charakteristický náhlý vznik a rychlý průběh. Jejich léčení většinou vyžaduje včasný 

chirurgický zásah, který jediný může odvrátit fatální konec. Již pouhé podezření na 

náhlou příhodu břišní vyžaduje chovat se tak, jako by se o ni skutečně jednalo.“

[Šváb, 2007, s. 5]

„Náhle vzniklé bolestivé stavy břišní musíme považovat za náhlou příhodu břišní, 

a to do té doby, pokud se dalším sledováním a průběhem nevyloučí.“

[Pokorný, 2004, s. 231]

2.2.1 Příznaky náhlých příhod břišních

2.2.1.1 Bolest

 Bolest viscerální (orgánová, splanchnická, vegetativní) -  tato bolest je 

způsobena křečovým stahem a uvolněním hladké svaloviny v orgánech dutiny 

břišní. Má tupý nebo kolikovitý charakter, který není přesně lokalizován. 

Nemocný udává bolest celého břicha nebo jeho části, protože dochází 

k podráždění vegetativního nervu, který nemá přesné orgánové zastoupení 

v mozkové kůře. Proto pacient pociťuje bolest jinde, než je místo postiženého 

orgánu. Její výskyt je u mechanického ileu, renální nebo žlučové kolice. 

 Bolest somatická (pobřišniční, parietální) -  dochází k podráždění nástěnné 

pobřišnice. Zdrojem dráždění může být žaludeční nebo střevní obsah, žluč, moč 

nebo zánětlivý výpotek. Na rozdíl od bolesti viscerální má somatická bolest 

přesnou lokalizaci, kterou může nemocný snadno ukázat prstem. Tato bolest 

má trvalý charakter a zvětšuje se při jakémkoliv pohybu.  

Při bolesti není důležitá pouze její lokalizace, ale také její intenzita. Ta může být 

prudká, silná nebo slabá neobtěžující.
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2.2.1.2 Nauzea, zvracení

Zvracení je další pravidelný příznak náhlých příhod břišních. V úvodu se projevuje 

jako reflexní zvracení, které vzniká drážděním nervů pobřišnice a stěny střeva, později 

vzniká v důsledku hromadění žaludečního či střevního obsahu. Nutné je pozorovat a 

sledovat frekvenci zvracení, která je nejčastější u vysokých ileů. Také je nutné sledovat 

obsah zvratků, který může obsahovat čerstvou nebo natrávenou krev.

2.2.1.3 Zástava odchodu plynů a stolice

Se zástavou odchodů plynů a stolice se setkáváme téměř u všech náhlých 

příhod břišních. Důležité je sledovat množství, formu a barvu stolice. Stolice může 

obsahovat melénu2), která poukazuje na krvácení do horní části trávicí trubice nebo 

enteroragie3), které se projevuje při krvácení do dolní části trávicí trubice. Nachází-li se 

krev ve stolici, může to znamenat invaginaci, nádor tlustého střeva či hemoroidy. 

2.2.1.4 Škytavka, frenikový příznak

Škytavka patří mezi další příznak, který se projevuje při náhlých příhodách 

břišních. Bývá součástí reflexního zvracení, jindy vzniká při rozpětí a tlaku zvětšeného 

žaludku. Nepříjemná bolest promítající se do nadklíčkového prostoru a laterální strany 

krku provázející dýchací pohyby se označuje frenikový příznak.

 [Šváb, 2007, s. 8]

2) 
Meléna – dehtovitě černá stolice obsahující natrávenou krev

3)
 Enteroragie – příměsi světlé krve
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2.3 Dělení náhlých příhod břišních

Náhlé příhody břišní se dělí na dvě hlavní skupiny a to na úrazové a neúrazové. 

Mezi úrazové řadíme hemoperitoneum, poúrazová peritonitis a syndrom smíšený. Do 

neúrazových patří náhlé příhody zánětlivé, ileosní a krvácení do zažívacího traktu. Pro 

lepší přehlednost náhlých příhod břišních slouží schéma č. 1., s. 29 : Dělení náhlých 

příhod břišních.

2.3.1 Náhlé příhody břišní neúrazové

2.3.1.1 Náhlé příhody břišní zánětlivé

Nejčastější příčinou zánětlivých náhlých příhod břišních jsou bakteriální infekce 

organismu, které mají čistě orgánové projevy. Zánět se však může šířit také z primárně 

napadeného orgánu do blízkého okolí.

V přednemocniční péči jsou nejvíce diagnosticky rozeznávány appendicitis acuta, 

cholecystitis acuta a mimoděložní těhotenství.

Zánětlivé náhlé příhody břišní se projevují stálými ostrými a bodavými bolestmi 

v břiše, které mohou být mírné až prudké bolesti. Objevuje se nauzea, zvracení, 

poruchy močení, průjem či zácpa. Charakteristickým příznakem je únavnost a 

nechutenství. 

Appendicitis acuta (Akutní zánět červovitého přívěsku)

Anatomie červovitého přívěsku viz kapitola 2.1.3.1 Slepé střevo (coecum) s. 8. 

Appendicitis acuta patří mezi nejčastější náhlou příhodu břišní. Postihuje všechny 

věkové skupiny, nejčastěji postihuje děti a osoby mladšího věku. Červovitý přívěsek 

může být postižen ve formě katarálního zánětu (zánětu sliznice), flegmonózního zánětu 

(postihuje v celé tloušťce apendixu) či gangrenózního zánětu. 
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Vznik appendicits acuta je většinou náhlý a rychlý, pacient si stěžuje na tlak ve 

středním nadbřišku, který je provázen nauzeou a zvracením. Za několik hodin se bolest 

stěhuje do pravého podbřišku. Její intenzita se během jednoho až tří dnů zvyšuje, při 

které lze pozorovat pozitivní Pleniesův, Blumbergův a Rovsingův příznak viz kapitola

2.4.4.2 Fyzikální vyšetření (Příznaky peritoneálního dráždění s. 35).

Při vyšetření pacienta nalézáme zvýšenou tepovou frekvenci, objevuje se také 

zvýšená teplota nejvíce však do 38 °C. Při pohmatu je zvýšená bolestivost v pravém 

podbřišku. Podle polohy přívěsku dále rozlišujeme appendicitis retrocoecalis (červ se

nachází za cékem), appendicitis laterocoecalis (červ dosahuje k laterální stěně břišní), 

appendicitis subhepatalis (objevuje se u těhotných při vytlačení céka dělohou),

appendicitis mesocoeliacalis (je často zaměňována se střevní neprůchodností, protože

zanícený červ leží mezi kličkami tenkého střeva a způsobuje parézu). Významná je 

apendicitis dětská, stařecká a těhotenská.

Appendicitis stařecká

Na rozdíl od apendicitidy dětské se stařecká apendicitida vyskytuje méně častěji, 

ale její průběh bývá často velice atypický, proto je v neodkladné péči velice důležitý. 

Problém spočívá v tom, že u starších osob je snížené vnímání bolesti a také dochází 

k tomu, že starší člověk potlačuje mnoho bolestí a subjektivních stesků. Odmítá 

odbornou pomoc, proto operační nálezy bývají ve vysokém věku v pokročilém stádiu.

Appendicitis těhotenská

Výskyt těhotenské appendicitis je velice vzácný, nejvíce se vyskytuje kolem  

třetího měsíce těhotenství. Ohrožena je tak matka i její plod. Zanícený červ může 

snadno nekrotizovat. Děloha vytlačuje červ z normální polohy nahoru až do 

podjaterního prostoru, kam se zánět může šířit a prosakovat do zažívacího traktu. Hrozí 

riziko předčasného porodu či potratu. 
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Pancreatitis acuta (Akutní zánět slinivky břišní)

Pancreatitis acuta se vyskytuje nejčastěji u mužů mezi 30. a 50. rokem věku. Její 

příčina spočívá ve 30% v onemocněních žlučových cest, v 60% používání tvrdého 

alkoholu a 20% tvoří nemocní s těžkou formou nekrotizujícího zánětu slinivky. Mezi 

nejčastější příznaky pankreatitidy patří schvácenost, cyanóza, studený pot, tachykardie 

a tachypnoe. Pacienti bývají velice neklidní, jejich poloha bývá často měněna. Nemocný 

nahlas naříká, má pocit strachu a pociťuje krutou bolest směřující do levého nadbřišku 

s propagací do levého boku, lopatky či do levého ramene. Objevuje se nauzea, později

se může vyskytovat zvracení, které nepřináší pro pacienta žádnou úlevu. Ve zvratcích 

můžeme nacházet zbytky jídla s příměsí žluči. 

Záněty pobřišnice

Záněty pobřišnice jsou nejzávažnější nitrobřišní zánětlivé postižení. Vznikají na 

základě mikrobiálních zánětů, které jsou vyvolány bakteriemi ze střevního ústrojí. Do 

dutiny břišní se dostávají proděravěním orgánů dutiny břišní např. při perforaci střev, 

žaludku, žlučníku nebo při otevřených poraněních či při operacích. S rozvojem 

peritonitidy nastupuje hypovolémie4) z hromadění zánětlivého exsudátu v peritoneální 

dutině. Společným působením bakteriální kontaminace a narůstající hypovolémie

vzniká septický šok, který představuje nejzávažnější komplikaci peritonitidy.

Začátek nemoci je náhlý, bolest je trvalá a lokalizována do celé dutiny břišní. 

Zvracení je skoro vždy přítomno. Nemocný zaujímá neměnnou polohu vleže 

s pokrčenými dolními končetinami. Pacient je bledý, jeho výraz v obličeji vypadá 

bolestivě, na čele se vyskytuje studený lepkavý pot a jeho jazyk je oschlý. Na břiše 

nejsou vidět dýchací pohyby břicha.  Nemocný má zvýšenou srdeční frekvenci, teplota 

je zpočátku normální, ale postupně stoupá. Při pohmatu je výrazné svalové stažení a 

bolestivost, která se zvyšuje při jakémkoliv pohybu. Při poslechu může být oslabena 

peristaltika5) či může úplně vymizet. 

4) 
Hypovolémie – snížení objemu obíhající krve
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Cholecystitis acuta (Akutní zánět žlučníku)

Akutní zánět žlučníku je nejčastěji vyvolán bakteriemi např. streptokoky či 

stafylokoky, které se mohou dostat do stěny žlučníku krevní či mízní cestou. Zánět 

žlučníku může vést k tvorbě žlučových kamenů (konkrementů) a tyto kameny 

usnadňují ve žlučníku vznik zánětu. Pokud žlučový kámen uzavře vývod ze žlučníku, 

dochází jeho pohybem k biliární kolice. Zánět může být katarální, flegmonózní až po 

gangrénu s perforací. 

Toto onemocnění je provázeno prudkou bolestí vystřelující pod lopatku. Bolest je 

doprovázena trvalou teplotou do 38°C. Někdy se objevuje žluté zbarvení, které při 

vyšetření najdeme na očních bělmech a měkkém patře pacienta. U poloviny 

nemocných je žlučník hmatný.

Perforace žaludečního a duodenálního vředu

Vředová choroba vzniká v žaludku a ve dvanáctníku, někdy se může objevovat 

v jícnu či v kličce jejuna. K perforaci obvykle dochází u pacientů s chronickými 

vředovými potížemi. Vzniká náhle prudkou bolestí, která je lokalizována do horní 

poloviny břicha. K této bolesti dochází z důvodu chemického dráždění pobřišnice 

kyselým žaludečním obsahem. Při vyšetření poklepem nacházíme stažení břišních 

svalů. Pacient je zchvácený, opocený a v jeho obličeji je vidět obraz těžce nemocného. 

Jeho puls a dech je zrychlený, objevuje se normální či subnormální teplota. 

2.3.1.2 Náhlé příhody břišní ileosní

Střevní neprůchodnost vzniká na základě vytvoření mechanické či funkční 

překážky, která vede k zástavě průchodu tráveniny ve střevě. Dochází k nahromadění 

tekutého a plynného obsahu nad překážku a tím se střevo roztahuje. Následkem je 

porucha cirkulace krve a porucha vitality střeva.

5) 
Peristaltika – vlnovitý pohyb stěn dutých orgánů, který slouží k posouvání jejich obsahu
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Střevo je oslabené a snadno napadnutelné bakterií, která může způsobit 

perforaci střeva. 

2.3.1.2.1 Mechanický ileus

Mechanická překážka se může objevovat jak v tenkém tak v tlustém střevě. U 

obou těchto překážek se objevují pravidelné křečovité bolesti břicha. V oblasti tenkého 

střeva dochází k vzedmutí střední části břicha nebo podbřišku, které je doprovázené 

zvracením, zástavou plynů a stolice. 

Zde řadíme:

1. Obturační ileus

Obturační ileus dělíme na:

 Intraluminární - mezi nejčastější překážku uzávěru lumenu tenkého střeva patří 

žlučový kámen. Tento kámen může vyrůst do takové velikosti, která mu 

nedovolí, aby mohl prostoupit do pyloru nebo duodena. Další příčinu tvoří 

cizopasníci ( nejvíce škrkavky) či špatně strávená potrava (pecky z ovoce), která 

v trávicím ústrojí zvětšuje svůj objem. 

 Intramulární - obecně na vzniku obturačního ileu se nejvíce podílí maligní 

tumory tlustého střeva. Proto prvním příznakem maligního onemocnění může 

být ileus. V esovité kličce tlustého střeva se dále mohou objevovat jizevnaté 

stenózy, které vznikly po různých poraněních či operacích. Vedle tumorů a 

stenóz se mohou tvořit různé záněty, které také vedou k vytvoření překážky. 

 Extramurální - mezi příčiny extramurální řadíme pooperační srůsty, které se 

tvoří v dutině břišní a tvoří překážku. Proto přítomnost pooperační jizvy na břiše 

by měla vést k podezření na možnou překážku tohoto druhu

[Šváb, 2007, s. 48].

Další překážku mohou tvořit vrozené či získané uskřinuté kýly. Při obturačním

ileu nemocný cítí kolikovitou bolest, která je vyvolána z usilovné peristaltiky nad 

překážkou. V průběhu této bolesti si pacient mne břicho a hledá takovou polohu, která 

by mu pomohla od veliké bolesti. I bez fonendoskopu snadno uslyšíme zvuky v břiše 
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vznikající jeho pohybem. Tyto zvuky jsou nejvíce slyšitelné právě v průběhu této 

bolesti.  Při poklepu uslyšíme bubínkový zvuk nad místem roztažené střevní kličky a 

vlnový pohyb střeva je zvýšen v místě překážky. Vyšetření per rectum je normální.

2. Strangulační ileus

U strangulačního ileu dochází ke stlačení mezenteriálních cév, které stěnu 

vyživují a současně se uzavírá střevní průsvit. Důsledkem je masivní nahromadění krve 

ve střevě. Toto hromadění způsobí úplnou zástavu žilního odtoku, a tím dochází 

k následnému odumření určité oblasti, která není zásobena kyslíkem. Objevuje se 

krutá a náhle vzniklá bolest s reflexním zvracením. U nemocného pozorujeme neklid, 

bledost, pocení, má zrychlený puls a může mít i nízký tlak. Snadno může dojít 

k hemoragickému šoku vzhledem ke ztrátám krve, která je zadržována v postiženém 

úseku. 

Strangulační ileus dělíme na:

 Volvulus - dochází k obtočení části trávicí trubice kolem osy, které způsobuje 

zaškrcení vyživovaných cév a vede k jejich odumření. 

 Invaginace - jedna část střeva se vchlípí do sousední části střeva. Invaginace se 

často objevuje u malých dětí. 

 Uskřinutá kýla - tenké střevo se zaškrtí v kýlní brance. Nejčastěji to bývá 

uskřinutí kýly tříselné, stehenní či pupeční. 

2.3.1.2.2 Neurogenní ileus

Neurogenní ileus je dán ochablostí svalů střeva, ke které dochází při zánětech 

v dutině břišní, zlomeninách páteře, ledvinové kolice  či velkých ztrátách krve.

Neurogenní ileus dělíme na:

 Spastický ileus - dochází k podráždění nervových pletení ve stěně střevní a 

vzniku křečovitých stahů ve svalovině střeva. Tento druh ileu je vzácný.

 Paralytický ileus - při paralytickém ileu dochází ke vzniku poruchy funkce 

nervových pletení ve střevní stěně a  ke ztrátě hybnosti svalového tonu střev. 
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Nejčastější příčinou jsou stavy po operacích a porodech, intoxikacích a při 

zlomeninách páteře. 

2.3.1.2.3 Cévní ileus

Při cévním ileu dochází k uzávěru tepny či žíly ve stěně střevní důsledkem 

vytvoření embolu či trombu. Oba tak tvoří překážku, která brání přívodu kyslíku pro 

stěnu střevní a tím dochází k poruchám její funkce, zejména peristaltiky. Tato ischémie

může nastat na základě tří typů:

 Na základě trombózy - dochází zpravidla k uzávěru horní mezenterické tepny, a 

tím k ischémii celého tenkého střeva. Nejvíce se vyskytuje u portální 

hypertenze, útlakem rostoucího nádoru či postupem trombu z dolní končetiny. 

Její nástup je pozvolný. 

 Na základě embolie - vzniká na základě vytvoření mnohočetných vmetků 

(embolů), které pocházejí ze srdce (např. po infarktu myokardu, fibrilaci síní či 

z aneuryzmatu). Tyto vmetky mají tendenci se rozpadat, reembolizují a způsobí 

ischemická ložiska na tenkém střevě. 

[Schein, 2011. s. 183]

 Na základě neokluzivní ischémie - problém je ve velmi malém průtoku krve, 

který není způsobem ani embolem ani trombem. Příčina může být důsledkem 

aterosklerózy6) mezenteriální tepny. 

Při cévním ileu je při vyšetření objeven jen chudý nález. Nemocný si stěžuje na 

prudkou bolest břicha, která je těžko lokalizovatelná. Objevuje se zvracení, které může 

obsahovat příměsi krve. 

6) 
Ateroskleróza – onemocnění tepen, při němž se v jejich stěnách ukládají tukové látky
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Při této chudé anamnéze se může najednou rozvíjet šok, dochází k poklesu 

krevního tlaku, tachykardii, pacient je bledý, opocený a jeho břicho je vzedmuté. Při 

vyšetření poslechem neslyšíme vymizení střevní peristaltiky.

2.3.1.3 Krvácení do zažívacího traktu

„Masivní krvácení do zažívacího traktu je definováno jako „exsanguinující“ nebo 

hemodynamicky významné pokračující krvácení, které vyžaduje podání nejméně čtyř 

krevním jednotek v průběhu 24 hodin.“[Schein, 2011, s. 219]

Krvácení do zažívacího traktu je z hlediska přednemocniční neodkladné péče 

velice důležité, neboť může vést k rychlému životu ohrožujícímu stavu. Při masivním 

krvácení do horního trávicího ústrojí může docházet k rychlému rozvoji hemoragického 

šoku. Objevuje se slabost, kolapsový stav, studený pot, bledost, tachykardie, pokles 

krevního tlaku, závratě či ztráta vědomí. Po 1-2 hodinách od začátku krvácení se 

dostavuje zvracení krve (hematemeza), pokud jde o masivní krvácení, tak se objevuje 

po několika minutách. Černě dehtovitá stolice se objeví do 6 hodin a to už při ztrátách 

50 ml krve do střeva. 

Nejčastější příčinou krvácení do horní části trávicí trubice jsou duodenální vředy 

(40%), žaludeční vředy (15-20%), jícnové varixy (15%), benigní a maligní nádory (5%).

Krvácení do dolní části trávicí trubice vede jen zřídka k hemoragickému šoku. 

Nejčastějším krvácením z dolní části GIT bývá krvácením z hemoroidů. 

2.3.2 Náhlé příhody břišní úrazové

K úrazům břicha dochází přímým mechanismem (úderem, kopnutím, nárazem či 

pádem na břicho) nebo nepřímým mechanismem dochází k nitrobřišnímu poranění 

vlivem rozložení a přenesení sil (poranění jater, odtržení sleziny od hilu).
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Úrazy dělíme na otevřená a zavřená poranění. Poraněna může být pouze stěna 

břišní, ale i orgány dutiny břišní.

 Poranění stěny (otevřené) - jedná se většinou o řezné nebo bodné rány, které 

postihují kůži, podkoží, svaly či fascie. V přednemocniční péči je jejich 

diagnostika poměrně snadná.

 Poranění tupá - objevuje se lokální bolestivost a hematom ve stěně, někdy jsou 

porušeny i svalové struktury. 

 Poranění orgánů dutiny břišní -  nejčastěji se objevují rány střelné, bodné či 

sečné, které pronikají do dutiny břišní. Jedná se o otevřená, penetrující

poranění. Nejvíce jsou poraněna játra a slezina, což je vždy provázeno masivním 

krvácením. 

2.3.2.1 Syndrom úrazového hemoperitonea

V případě syndromu úrazového hemoperitonea se může jednat o velmi závažné 

poranění dolní části trávicího ústrojí, močového ústrojí či ženských pohlavním orgánů, 

které vede k přítomnosti krve v břišní dutině.  Často však dochází k přehlédnutí těchto 

poranění, a to z důvodu studu poraněného anebo překrytím příznaků těchto poranění,

poraněním v jiné části těla. Důležité je orientační vyšetření v této krajině. V místě úrazu 

může být patrný hematom, rány či oděrky na břiše a svalové stažení. Po úraze se 

objevuje bolest, reflexně zvracení, tachykardie. Při velkém krvácení mohou být patrny 

známky hypovolemického šoku. Při poslechu bývá omezena hybnost střevních kliček. 

2.3.2.2 Poranění jater

Poranění jater musíme brát jako vždy závažná poranění vzhledem k tomu, že 

játra mají bohaté prokrvení, a proto jakákoliv manipulace s nimi může vést 

k výraznému krvácení. K tomuto poranění dochází při dopravních nehodách či pádů 

z výšek. Při nárazu vzniká stlačení dolní hrudní apertury a horní části břicha, což vede 

k ruptuře bránice. Na spodině jater vznikají trhliny, které jsou následkem přímého 
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nárazu a většinou jsou spojeny se zlomeninami žeber. Na podkladě nepřímého 

mechanismu vlivem setrvačnosti jater při prudkém nárazu může vést k těžkým 

krvácením do retroperitonea s poškozením jaterních žil při vstupu do dolní duté žíly. 

Pacient pociťuje bolest v podžebří a pravé polovině hrudníku, rozvíjí se šok a příznaky 

hemoperitonea. 

2.3.2.3 Poranění sleziny

Slezina patří k orgánům v dutině břišní, která bývá nejčastěji poraněna. Pokud je 

patologicky zvětšena, pak je ke zranění náchylnější. Poraněno může být slezinné 

pouzdro, parenchym či odtržena může být slezina od cévní stopky. Objevuje se bolest 

pod levým žeberním obloukem, která vyzařuje do levého ramene a palpační bolestivost 

v místě poranění sleziny. Poranění sleziny může probíhat pod obrazem „dvoudobé

ruptury“, kdy po úraze vzniká ohraničený krevní výron (hematom) pod pouzdrem 

sleziny. V časovém odstupu se hematom může zvětšit a může dojít k ruptuře pouzdra 

nebo k uvolnění ohraničeného hematomu s následným krvácením do volné dutiny 

břišní.

2.3.3 Náhlé příhody břišní gynekologické

Náhlé příhody břišní gynekologické jsou náročné na diferenciální diagnostiku od 

jiných příhod břišních jiného původu, protože jejich spektrum je velice široké.

Nejčastěji se objevují bolesti v podbřišku, v pánvi, v kříži a nastávají i nečekaná 

krvácení. V neodkladné péči jsou nejvážnější stavy mimoděložního těhotenství či 

potratu. Náhlé příhody břišní rozdělujeme na náhlé příhody břišní gynekologické u 

negravidních a náhlé příhody břišní gynekologické v graviditě. 

Náhlé příhody břišní gynekologické u negravidních se člení na nezánětlivé či 

zánětlivé. K nezánětlivým typům příhod řadíme: retrográdní menstruaci, ovulační 

krvácení, rupturu ovariální cysty, krvácení z ovariálního maligního nádoru či pooperační 

krvácení. Do zánětlivých typů příhod patří: gonoroický zánět, infikovaný myom a

rozpadající se ovariální karcinom.
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Stejně tak jako u náhlých příhod břišních gynekologických u negravidních 

rozdělujeme náhlé příhody břišní gynekologické v graviditě. Mezi nejnebezpečnější 

patří mimoděložní těhotenství a ruptura dělohy. K zánětlivým náhlým příhodám 

břišním gynekologickým v graviditě patří: intraamniální infekce, puerperální horečka či 

febrilní septický potrat. 

Mimoděložní těhotenství

Název „mimoděložní“ označuje, že oplodněné vajíčko se implantovalo kamkoliv 

mimo děložní tělo, nejčastěji do tuby, ovaria či břišní dutiny. Mezi nejčastější příčiny 

mimoděložního těhotenství patří infekce, operační výkony na vejcovodech, 

endometritida7) či potrat.  Jedná se o velmi nebezpečné onemocnění, které ohrožuje 

ženy na životě. 

Hlavním příznakem je bolest v podbřišku, objevuje se špinění či slabé krvácení 

v době 6-8 týdnů od poslední menstruace, vynechání menstruace, nauzea, zvracení. Při 

vyšetření břicha pozorujeme známky peritoneálního dráždění (Příznaky peritoneálního

dráždění viz kapitola 2.4.4.2 Fyzikální vyšetření s. 35) a kolem pupku se může objevovat 

šedozelené zbarvení. Při vyšetření per vaginam (viz kapitola 2.4.4.2 Fyzikální vyšetření

s. 35) je děloha měkká a prosáklá.  Při silném krvácení se objevují mdloby, tachykardie, 

ortostatická hypotenze8), pokles krevního tlaku. Tento stav může však bezprostředně 

ohrozit ženu na životě, hrozí riziko rozvoje hemoragického šoku.

Důležitá je anamnéza, která je zaměřena na celkové i gynekologické údaje včetně 

nynějšího onemocnění. Při každém podezření na náhlou příhodu břišní je proto nutné 

myslet i na mimoděložní těhotenství. 

7) 
Endometritida – zánět děložní sliznice 

8) 
Ortostatická hypotenze – pokles krevního tlaku po postavení provázený pocitem slabosti, zatměním 

před očima, ztrátou vědomí
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2.3.4 Náhlé příhody břišní dětské

Stejně jako u dospělých, tak i u dětských pacientů se mohou objevovat náhlé 

příhody břišní. Děti s náhlou příhodou břišní končí na urgentních příjmech v různých 

stádiích onemocnění, protože čas vyšetření záleží na rodičích. Někteří rodiče přichází 

pozdě, zatímco jiní jsou přecitlivělí a spěchají k chirurgické konzultaci.

Obecné pravidlo zní: „Každé bolesti břicha trvající déle než 6 hodin považovat za 

potenciální chirurgický problém.“ [Schein, 2011, s. 257].

Problémem dětských pacientů je, že nám nesdělí svoji anamnézu. Proto je 

důležité vyslechnout rodiče, protože své dítě znají nejlépe. Prvotní otázkou pro 

záchranáře by měl být popis chování dítěte a popis jeho stolice. Vyšetření břicha je

však velice nesnadné. Většina dětí s bolestí břicha odmítá palpaci břicha. Důležité je 

zklidnit dítě třeba nějakou hračkou a potají si dítě vyšetřit. U chlapců je nutností 

vyšetřit i šourek, protože perforace apendixu může vyvolat bolestivý otok šourku. 

2.3.4.1 Akutní apendicitida dětská

Dětská apendicitida tvoří více jak 90% náhlých příhod břišních, avšak do druhého 

roku života dítěte je vzácná. Největší výskyt je u dětí mezi 12tým a 20tým rokem života. 

Dětská apendicitida je provázena zvracením a průjmy. 

Průjmy mohou být velice nebezpečné, protože děti mají méně extracelulární 

tekutiny a její ztrátou snadněji dochází k dehydrataci. Průběh nemoci je velice rychlý.

Děti s  apendicitidou jsou velice neklidné, jejich břicho je vzedmuté, proto jsou často 

léčeny pro dyspepsie9). Bolest v podbřišku není však výrazná. 

9) 
Dyspepsie – soubor trávících obtíží (zvracení, nechutenství k jídlu, říhání)
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Nacházíme zvýšenou teplotu, průjmy a zvracení. Jejich celkový stav se rychle 

zhoršuje, proto je důležité včas rozpoznat diagnosu a směřovat dítě k odbornému 

chirurgickému vyšetření.

2.3.4.2 Poranění břicha u dětí

Úrazy a poranění u dětí starších jeden rok jsou hlavní příčinou jejich smrti. Asi u 

jednoho dítěte ze sedmi je nejzávažnější poranění v oblasti břicha. [Schein, 2011, s.

262]

Klinické příznaky při poranění dětského břicha jsou podobné jako u dospělých. 

Mezi nejčastěji poraněné orgány patří ledviny, slezina, střeva a játra. Nutné je však 

zdůraznit, že při poranění u dětí je důležité myslet i na podezření zneužívání dětí. 

2.3.5 Šokové stavy u náhlých příhod břišních

Šokem u náhlých příhod břišních se rozumí stav, kdy dochází k selhávání 

oběhového systému s nedostatečným tkáňovým prokrvením, jehož následkem je 

hypoxie tkání. V počátečních stádiích šoku je to stav kompenzační, ale po překonání 

určité hranice se však stává patologickým.

 Šok oligemický - vzniká na základě přesunu intravazální tekutiny do trávicí 

trubice u ilezoních stavů nebo při rozsáhlých zánětech střeva, z důvodu 

krevních ztrát při krvácení do GIT, do dutiny břišní nebo při nedostatečné 

úhradě při operačním výkonu. Tím dochází k ztrátám krve, plazmy nebo 

extracelulární tekutiny.

 Šok traumatický - traumatický šok nastává při působení zevního násilí na 

organismus, kdy dochází k velikým bolestem při úraze a k masivnímu krvácení. 

 Šok septický - vzniká při přemnožení bakterií v organismu a dochází k obraně 

těla systémovou zánětlivou odpovědí. 
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Vstupní branou u náhlých příhod břišních může být pobřišnice, žilní katétr, 

urogenitální ústrojí, děloha po potratu. [Šváb, 2007, s. 22]

Charakteristickým příznakem u všech typů šoku je pokles srdečního výdeje. Cílem 

této reakce je redistribuce průtoku krve a udržení perfúze srdce a mozku. Dále je 

přítomna hypotenze, tachykardie, tachypnoe, v důsledku vazokonstrikce se zpomaluje 

kapilární návrat, objevuje se periferní cyanóza, bledá, vlhká a studená pokožka. 

Známkou počátku rozvoje šokového stavu je hypovolémie, která odpovídá ztrátě 500 

ml kolujícího objemu krve. Bez řešení příčiny a účinné terapie šoku se rozvíjí nezvratné 

multiorgánové selhávání, které končí smrtí. Největší komplikací šokových stavů je 

disseminovaná intravaskulární koagulopatie10). Dochází ke srážení krve pro porušení 

cévního endotelu a k vyčerpání srážecích faktorů. Šokový stav se tím pádem 

prohlubuje.

10) 
Disseminová intravaskulární koagulopatie – životu ohrožující stav, při kterém dochází ke vzniku 

mnohočetných krevních sraženin v cévách, s vážnými následky pro celý organismus.
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2.4 Přednemocniční péče

„Je definována jako péče o postižené na místě jejich úrazu nebo náhlého 

onemocnění a v průběh jejich transportu a předání k dalšímu odbornému ošetření ve 

zdravotnickém zařízení. Je indikována a zdravotnickou záchrannou službou 

poskytována při stavech:“

 Bezprostředně ohrožujících na životě

 Které mohou vést prohlubováním patologických změn k náhlé smrti

 Způsobujících bez rychlého odborného zásahu trvalé následky

 Působících akutní bolest a utrpení

 Které změnou chování a jednání postiženého ohrožují jeho i okolí

[Bydžovský, 2008, s. 24]

2.4.1 Laická první pomoc

Pojem laická první pomoc znamená soubor jednoduchých a účelných opatření, 

která při náhlém ohrožení nebo poškození zdraví či života postiženého jedince 

cílevědomě a účinně omezují rozsah a důsledky ohrožení či postižení. Většinou se 

jedná o zásah laické veřejnosti ještě před příjezdem profesionální posádky 

zdravotnické záchranné služby. Součástí laické první pomoci je povinnosti přivolat

odbornou zdravotnickou pomoc. Důležité je také to, že první pomoc je povinen 

poskytnout každý občan, pokud tím neohrozí svůj život či své zdraví.  Povinnost 

poskytnout první pomoc je zakotvena i v české legislativě. Neposkytnutí první pomoci 

může být klasifikováno jako trestný čin dle zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve 

znění pozdějších předpisů, stanoví v § 207 a § 208 sankce za neposkytnutí pomoci. 

Bohužel velké procento populace není schopno poskytnout v kritických situacích první 

pomoc. V tomto případě je k dispozici tísňová linka 155 zdravotnického operačního 

střediska, které poskytne zachránci základní instrukce při první pomoci (telefonicky 

asistovaná první pomoc – TAPP). 
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Laická první pomoc při podezření na náhlou příhodu břišní zahrnuje následující 

úkony:

 Vyšetření zraněného

 Uložení postiženého do polohy na záda s pokrčenými koleny a patami nad 

podložku (postižený nebude napínat břišní svaly)

 Na žádost postiženého ponechání v úlevové poloze na boku – „v klubíčku“

 Sledování stavu životních základních funkcí

 Zábrana příjmu čehokoliv ústy

 Protišoková opatření

 Přivolání zdravotnické záchranné služby

 Zajištění dohledu do příjezdu ZZS

2.4.2 Zdravotnické operační středisko (ZOS)

Na celém území České republiky jsou zdravotnické tísňové výzvy na telefonním 

čísle 155 směřovány řídícímu operačnímu středisku příslušné záchranné služby. 

Zdravotnická operační střediska fungují jako samostatná pracoviště, jejichž hlavním 

úkolem je řídit činnost výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby v příslušné 

spádové oblasti. 

Mezi úkoly zdravotnického operačního střediska patří:

 Příjem tísňové výzvy („call-talking“), příjem a vyhodnocování hovoru na tísňové 

lince 155

 Operační řízení – předání tísňové výzvy výjezdové skupině a koordinace činnosti 

výjezdové skupiny jak vzájemně tak s ostatními zasahujícími subjekty a 

zdravotnickými zařízeními

 Informační služby – poskytnutí přístupu výjezdovým skupinám k informacím, 

které se týkají zdravotnických služeb, poskytnutí telefonicky asistované první 

pomoci (TAPP), poskytnutí telefonicky asistované neodkladné resuscitace 

(TANR). [Franěk, 2011]
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2.4.3 Zdravotnická záchranná služba (ZZS)

Zdravotnická záchranná služba je jednou ze složek integrovaného záchranného 

systému. Jeho hlavním úkolem je zajišťovat přednemocniční neodkladnou péči v dané 

spádové oblasti, nepřetržitě řídit výjezdové skupiny v této oblasti a úzce spolupracovat 

se záchrannými službami sousedních územních celků. Po vyhodnocení tísňové výzvy 

operačním střediskem jsou nasazeny nejvhodnější zdravotnické síly a prostředky tak, 

aby se postiženému dostalo co nejlepší pomoci jak z hlediska naléhavosti, tak kvality 

péče.  Tato péče má diferencovaný charakter, protože její rozsah a stupeň je určován 

zdravotním stavem postižených osob. Součástí zdravotnické záchranné služby mohou 

být posádky: rychlé lékařské pomoci, rychlé zdravotnické pomoci, dále se využívá 

lékařská služba první pomoci a doprava raněných, nemocných a rodiček. 

Po příjezdu na místo události výjezdová skupina zajišťuje podmínky pro vyšetření 

a ošetření zraněného či nemocného. Důležité je rychle posoudit jeho celkový stav a 

rychle se rozhodnout o postupu ošetření.  Hlavní prioritou je zajištění základních

životních funkcí a zabezpečení transportu do zdravotnického zařízení, které je schopno 

zabezpečit definitivní péči. Během transportu jsou monitorovány základní životní 

funkce a hlídán celkový stav pacienta. Velice důležité je řádně vyplnit zdravotnickou 

dokumentaci. 

2.4.4 Vyšetření nemocného zdravotnickou záchrannou službou

Při příjezdu zdravotnické záchranné služby vždy jako první zjišťujeme celkový stav 

nemocného. Vědomí je jednou ze tří základních životních funkcí, kterou zjišťujeme jako 

první. 
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2.4.4.1 Anamnéza

Pokud je nemocný při vědomí, cíleně se ho ptáme na začátek nástupu obtíží, na 

charakter, intenzitu a lokalizaci bolesti. Důležité je zjistit, zda pacient měl průvodní 

příznaky – zda se objevovala nauzea, zvracení, ztráta chuti k jídlu, poruchy 

vyprazdňování stolice, změna frekvence močení, přítomnost krve v moči či ve stolici, 

přítomnost horečky. Ptáme se, kdy naposledy jedl, pokud zvrací, tak jestli cítí úlevu po 

zvracení. 

V osobní anamnéze je důležité pátrat po podobných obtížích, které již nemocný 

mohl prodělat a které se mohou opakovat. Při anamnéze nesmíme zapomenout na 

anamnézu alergologickou, kde se pacienta ptáme, zda není alergický na nějaké léky, 

dezinfekční prostředky či jiné látky, abychom se vyhnuli jejich použití. Nesmí být 

opomenuta ani anamnéza rodinná, kde nás zajímá výskyt onemocnění u rodičů, 

sourozenců a dětí (hypertenze, diabetes mellitus, nádory). U žen je potřeba zjistit 

gynekologickou anamnézu – porody, potraty, datum a charakter poslední menstruace 

(k vyloučení mimoděložního těhotenství), předchozí operace.

2.4.4.2 Fyzikální vyšetření

Při fyzikálním vyšetřením sledujeme celkový vzhled pacienta – důležitá je poloha 

nemocného a jeho výraz v obličeji. Pacient s náhlou příhodou břišní zaujímá neměnnou 

polohu a brání se její změně. Vyhledává úlevovou polohu na zádech s pokrčenými 

dolními končetinami. Při difúzních zánětech pobřišnice bývá propadlý výraz obličeje,

oschlý povleklý jazyk a projevuje se celková vyčerpanost s psychickými projevy.

[Šváb, 2009, s. 8]

Změříme krevní tlak, protože vysoký krevní tlak může doprovázet silnou bolest, 

nízký krevní tlak může být vodítkem ke ztrátám tekutin – krvácení. Spolu s tlakem 

změříme puls, protože tachykardie může doprovázet krvácení, zánětlivou náhlou 

příhodu břišní a na druhou stranu bradykardie může nasvědčovat pro biliární 

peritonitidu. Důležitá je i hodnota změřené teploty. Při neohraničených zánětech 
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pobřišnice může být teplota i nad 38° C, ohraničené záněty mívají teplotu do 38 °C.

Z důvodu bolestivosti při náhlých příhodách břišních je zrychlena i dechová frekvence.

Vyšetření břicha – podle zásad 5 P

(pohled, pohmat, poklep, poslech, per rectum)

Při vyšetření břicha uložíme pacienta na lehátko, podložíme mu mírně hlavu a 

pokrčíme mu dolní končetiny v kolenech a kyčlích. Horní končetiny leží podél těla. Před 

vyšetřením vyzveme nemocného, aby zakašlal. V místě, kde ho to bolí, dochází 

k podráždění pobřišnice. Toto místo vyšetříme naposledy. Vyšetřujeme tedy od místa 

nebolestivého směrem k místu bolestivému. 

Vyšetření pohledem – aspekce

Při vyšetření zrakem hodnotíme barvu kůže, tvar břicha, jizvy po předchozích 

operacích, poranění, hematomy a dýchací pohyb břišní stěny. 

Vyšetření pohmatem – palpace

Palpaci provádíme plochou bříšek prstů klouzavými pohyby. Ruka má být teplá, 

protože studená ruka vede k reflexnímu svalovému stažení. Celou plochou ruky 

vyšetřujeme napětí svalů břišní stěny. Bříšky prstů zjišťujeme maximální bolestivost.

Vyšetření poslechem – auskultace

Auskultaci břicha můžeme provádět přímo uchem, ale lepší je však využití 

fonendoskopu. Za normálních okolností jsou slyšitelné fyziologické zvuky střevní 

peristaltiky. Pokud nejsou slyšet žádné zvuky nebo jsou nepravidelné, pak je tento 

nález patologický.



35

Vyšetření poklepem – perkuse

Za normálních okolností slyšíme na břiše bubínkový poklep. Pokud je vysoký 

bubínkový poklep, znamená to, že střevní klička je roztažena plynem. Temný zvuk 

uslyšíme nad maligním nebo zánětlivým nádorem.  Bolest, která je vyvolána poklepem 

(Pleniésovo znamení) svědčí pro dráždění pobřišnice. 

Vyšetření per rectum a per vaginam

Vyšetření per rectum per vaginam nepatří do kompetencí diplomovaného 

zdravotnického záchranáře, i když patří mezi základní fyzikální vyšetření. Vyšetření per 

rectum a per vaginam může provádět pouze lékař. Lékař vyšetřuje okolí anální krajiny, 

tonus svěrače, vyklenutí a bolestivost, obsah ampule. U mužů je důležitá palpace 

prostaty.

Příznaky peritoneálního dráždění

Tyto příznaky peritoneálního dráždění mají význam při stanovení diagnóz 

peritonitid. Dochází k podráždění nástěnné pobřišnice. Zánět může být lokalizovaný 

nebo může být difúzní. 

Příznaky jsou:

 Relativní tachykardie

 Reflexní svalové stažení – défense musculaire

 Pleniésovo znamení – bolestivost, která vzniká při poklepu na stěnu břišní

 Blumbergův příznak – tlačíme na stěnu břišní v místě, kde pacient cítí největší 

bolestivost, po rychlém oddálení pacient cítí bolest v místě tlaku

 Rovsingův příznak – příznak typický pro apendicitidu, tlačíme na stěnu břišní na 

opačné straně, než je místo bolestivosti. Objeví se bolest v místě zánětem 

postiženého orgánu. 

 Murphyho příznak – příznak typický pro cholecystitidu, hranou ukazováku 

tlačíme pod pravý oblouk žeberní, což vyvolá bolest při nádechu.
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Diferenciální diagnostika bolestivých břišních syndromů

Před tím, než budeme určovat diagnózu, tak nám může být nápomocen nástroj 

v podobě jednoduchého rozdělení lokalizace bolesti u náhlých příhod břišních viz. níže 

uvedený přehled – schéma č. 2.

Schéma č. 2 Lokalizace bolesti u náhlých příhod břišních [Pokorný, 2004, s. 403]

Pravá strana Levá strana
INFARCTUS MYOCARDII INFARCTUS MYOCARDII

Pneumonia bas. Pneumonia bas.
Herpes zoster Herpes zoster
Cholecystitis

Colica biliaris
Cholangoitis

Ulcus duodeni Pancreatitis
PERITONITIS PERITONITIS

Appendicits, 
HAEMOPERITONEUM

HAEMOPERITONEUM

Adnexitis, colica renailis dx.,ileus Ileus, colica renalis sin.,adnexitis

Cysta ovaria, ISCHEMIA 
INTESTINI

ISCHEMIA INTESTINI

Epididymitis Epididymitis
Gravidas extrauterina Gravidas extrauterina

Hernia incarcerata Hernia incarcerata

2.4.5 Úkoly zdravotnické záchranné služby při podezření na náhlou 

příhodu břišní

  Pokud je podezření na náhlé příhody břišní, tak pacienta uložíme na záda, 

podložíme kolena a paty nebo ho necháme v úlevové poloze. Důležité je vyloučit úraz a 

tím hrozící vnitřní krvácení, při frakturách spodních žeber nesmíme zapomenout 

pomýšlet na možné poranění sleziny v levé části břicha a jater v pravé části břicha. Co 

nejpřesněji zjistíme anamnézu – charakter, lokalizaci, vývoj a trvání obtíží, poslední 

příjem jídla a pití, poslední stolici, přítomnost zvracení, tělesnou teplotu, obtíže při 
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močení. Provedeme fyzikální vyšetření břicha, zjistíme, zda je přítomnost 

peritoneálního dráždění. Sledujeme základní životní funkce, zajistíme žilní vstup, ale

nepodáváme nic ústy – jídlo, pití, opiáty ani analgetika z důvodu zkreslení obrazu 

choroby. Při zachované peristaltice a masivních průjmech nebo zvracení hradíme ztráty 

tekutin.

Při krvácení do trávicího traktu zajistíme žilní vstup a provedeme energickou 

protišokovou léčbu podáním plazmaexpandery např. Dextranu. Po dohodě a domluvě 

s lékařem je možné podat hemostyptika Pambu nebo Remestyp. Zajistíme transportní 

polohu na boku k zábraně aspirace, popřípadě zavedeme nazogastrickou sondu, kterou 

můžeme během transportu odsávat žaludeční obsah či provádět výplach studenou 

vodou.

Při šoku je nutné provést protišokovou polohu, kterou můžeme získat 0,5 l – 1 l

krve pro centrální oběh. Podáváme kyslík, zajistíme žilní vstup, po dohodě s lékařem 

podáme analgosedaci11), monitorujeme křivku EKG, hlídáme fyziologické funkce včetně 

SpO2. Při hemoragickém šoku dáváme bolusy po 250 ml pouze do obnovení pulzu na 

a. radialis do hodnoty 90/60 krevního tlaku. 

Nejčastější chyby v terénu prováděné posádkou RZP

 Špatně provedená anamnéza

 Nezajištění trvalého sledování pacienta nebo nekontrovatelnost proměnlivosti 

příznaků během převozu

 Hodnocení pacientů se neřeší individuálně a neklade se důraz na věk pacienta, 

pohlaví či zda pacient není dítě

 Podání pacientovi analgetik, opiátů nebo antibiotik, která zatřou klinický obraz 

onemocnění

11) 
Analgosedace - je stav navozený kombinací analgetika se sedativem.Cílem je utlumit bolest, zklidnit 

pacienta a uvolnit svaly. Při analgosedaci nedochází k bezvědomí jakou celkové anestézie a pacient 
dýchá sám, proto analgosedace představuje mnohem menší zdravotnízátěž pro organismus, je u ní tedy 
mnohem menší riziko komplikací.
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2.4.6 Transport pacienta

Pacient s podezřením na náhlou příhodu břišní je transportován k co 

nejrychlejšímu chirurgickému vyšetření do zdravotnického zařízení v podmínkách 

diferencované péče se zřetelem na závažnost stavu. Důležitou součástí zdravotnického 

zařízení je nutnost možnosti provedení endoskopických a zobrazovacích metod. O 

způsobu léčby, zda ambulantní formou či hospitalizací, rozhoduje příjmové pracoviště 

tj. urgentní příjem, za účasti specialistů (chirurg, internista, gynekolog). [Pokorný, 2004,

s. 404]. Při krvácení do zažívacího traktu s rozvojem šokového stavu pacienta 

směřujeme na jednotku intenzivní péče chirurgického oddělení. 

2.5 Nemocniční péče

Na chirurgickém oddělení je pacientovi provedeno fyzikální vyšetření včetně 

vyšetření per rectum, dále je pacient poslán na RTG srdce a plic. Důležité je laboratorní 

vyšetření, kde je nezbytné vyšetření moči (chemické i sedimentace), vyšetřuje se 

průkaz bílkoviny, glukózy, derivátů žlučových kyselin, krvinek a hnisu.  Neméně důležitý 

je také krevní obraz (APTT, sedimentace)12). Z vyšetřovacích metod je podstatné

vyšetření ultrasonografie (USG), výpočetní tomografie (CT) a rentgenové vyšetření 

(RTG). Chirurgovi by měly být známy tyto tři možnosti vyšetření a sám by je měl umět 

zhodnotit. Léčba náhlých příhod břišních se odvíjí podle výsledků laboratorních 

vyšetření. Sledováno je také vnitřní prostředí, které je podle potřeby korigováno 

infuzemi. Pacientovi se podávají spazmolytika13) a antibiotika. Indikace antibiotik je 

v případě, pokud bylo rozhodnuto o revizi a chirurgickém léčení. Podávání antibiotik je 

stále předmětem diskusí. Léčba může být prováděna konzervativně (neoperačně), kdy 

chirurg sleduje průběh onemocnění pacienta a k výkonu je indikován při vzniku 

nějakých komplikací.

12) 
APTT – test k vyšetření srážení krve, sedimentace – sedlivost červených krvinek, hodnota bývá 

zvýšena u zánětů, infekcí, infarktu myokardu.

13)  
Spazmolytika – léky odstraňující křeče vnitřních dutých orgánů
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 Operační postupy se provádějí v akutních případech, kdy operace zachraňuje 

lidský život nebo má preventivní charakter, o kterém je známo, že ve svém průběhu 

může být zatížen komplikacemi a vysokou úmrtností. 

Pacient s náhlou příhodou břišní je v situaci, kdy jeho příjem tekutin, potravy, 

minerálů a iontů je přerušen. Proto je důležitá úhrada energetická, iontová, vitaminová 

a úhrada tekutin, která je navýšená o úhradu nároků při zánětu. 

Vyšetřovací metody 

RTG vyšetření – je jednoduché, levné a bezpečné vyšetření, které se provádí 

v poloze na boku nebo ve  stoje. Dokáže zobrazit volný plyn v dutině břišní, rozpětí 

střev plynem nebo zahuštěný obsah ve střevech. Možno je použít i kontrastní látku, 

kterou můžeme prokázat místo obstrukce.

USG vyšetření – je neinvazivní metoda, která se používá nejvíce u dětí a v dnešní 

době je nejvíce upřednostňována při bolestech břicha. Toto vyšetření je založené na 

vysokofrekvenčním zvukovém vlnění, které má určitou frekvenci. Pracuje 

s ultrazvukovými vlnami, jejichž zobrazení je odlišné. Výhodou USG je v jednoduchosti, 

v rychlém určení diagnózy, je nebolestivé a může se několikrát opakovat.  

CT vyšetření – jedná se o rentgenologické vyšetření založené na zobrazování 

příslušné části těla v tenkých, příčných vrstvách. Má vysokou rozlišovací schopnost. 

Vyšetření se provádí bez kontrastní látky nebo s kontrastní látkou,  nejčastěji se využívá 

při diagnostice těžkých zánětů slinivky břišní, při nitrobřišních poraněních, zánětů a 

nádorových onemocněních. Jeho nevýhodou je, že nezobrazuje dynamicky probíhající 

děje jako je střevní peristaltika. 

Endofibroskopie – tato metoda se nejvíce používá při akutním krvácení do horní 

části GIT. Endoskop je zaváděn za analgosedace od začátku jícnu až do místa krvácení. 

Urgentní laparoskopie – je využívána u akutních stavů, které jsou spojeny 

s bolestmi v podbřišku. Slouží k vyloučení nebo potvrzení diagnózy akutní apendicitidy 

a onemocnění vnitřního genitálu ženy. Tato metoda neslouží pouze k diagnostickým 

postupům, ale také k léčebným postupům.



40

3 Praktická část

3.1 Vlastní šetření

3.1.1 Hypotézy

H1 Domnívám se, že jako nejčastější náhlá příhoda břišní je potvrzena u dětí i

dospělých akutní apendicitida.

H2 Předpokládám, že ve sledovaném počtu pacientů s podezřením na NPB značně 

převládá mužské pohlaví.

H3 Předpokládám, že nejpočetnější věkovou skupinou s podezřením na náhlou příhodu

břišní jsou lidé do 50ti let.

H4 Domnívám se, že u dětských pacientů s bolestmi břicha se zpravidla nejedná o 

náhlé příhody břišní.

H5 Domnívám se, že u dospělých pacientů s bolestmi břicha se zpravidla náhlé příhody 

břišní potvrdí.

H6 Předpokládám, že obě skupiny s bolestmi břicha jsou vždy transportovány do 

nemocnice.

3.1.2 Metodika

Cílené šetření pomocí sběru dat o výskytu náhlých příhod břišních u 

dospělých a dětí jsem prováděla na výjezdovém stanovišti Záchranné služby v Mladé 

Boleslavi. Záchranná služba v Mladé Boleslavi patří mezi jedno ze stanovišť Územního 

střediska záchranné služby Středočeského kraje. Všechna střediska záchranné služby 

Středočeského kraje zajišťují svými silami a prostředky přednemocniční péči pro celý 

Středočeský kraj tj. zhruba 1 200 000 obyvatel. K dispozici je přes 60 sanitních vozů 

s posádkami, které vyjíždějí k zásahům z 36 výjezdových stanovišť. Důležitou součástí 

Územního střediska záchranné služby Středočeského kraje patří operační zdravotnické 

středisko. Operační systém Záchranné služby Středočeského kraje má čtyři 

zdravotnická operační střediska v Mladé Boleslavi, Kladně, Benešově a v Kolíně, které 
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fungují samozřejmě v nepřetržitém provozu. Operátorky přijímají tísňové volání na 

lince 155, tyto hovory jsou nahrávány a povinně jsou archivovány po dobu 1 roku. 

V Mladé Boleslavi jsou k dispozici dvě posádky RLP – rychlé lékařské 

pomoci, kde posádku tvoří kvalifikovaný lékař, zdravotní sestra a řidič – záchranář a 

jedna posádka RZP – rychlé zdravotnické pomoci, kde posádku tvoří diplomovaný 

zdravotnický záchranář a řidič. 

Pro svoji absolventskou práci jsem zhodnotila data od 1.1.2011 do 

31.12.2011. Tato data jsem získala z archivovaných výjezdových listů, do kterých jsem 

nahlížela pod dozorem vrchní sestry Záchranné služby v Mladé Boleslavi. 

3.1.3 Analýza zjištěných výsledků

3.1.3.1 Rozdělení pohlaví pacientů s podezřením na NPB 

Tabulka č. 1

Pohlaví pacientů s podezřením na NPB

Pohlaví Počet odvezených 
pacientů s podezřením na 
NPB

Procentuální 
zastoupení

Muž 120 56 %

Źena   94 44 %

Celkem 214 100 %
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Graf č. 1
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[vlastní]

Z celkového počtu 214ti výjezdů posádkami RZP a RLP Mladá Boleslav s 

podezřením na náhlou příhodu břišní, tvořilo mužské pohlaví 120 výjezdů tj. 56 %, 

ženské pohlaví 94 výjezdů tj. 44 %. Z toho vyplývá, že mezi mužským a ženským

pohlavím nebyly značné rozdíly.

3.1.3.2 Počet výjezdů k dětským či dospělým pacientům s podezřením na NPB

Tabulka č. 2

Přehled počtu výjezdů k dětským či dospělým pacientům s podezřením na  NPB

Dospělý
x
Dítě

Počet odvezených 
pacientů s podezřením 
na NPB

Procentuální 
zastoupení

Dospělí 203 95 %

Děti do 15 let   11   5 %

Celkem 214 100 %



43

Graf č.2
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[vlastní]

Množství výjezdů k dětským pacientům tvoří pouze 11 výjezdů za dané 

období, což je 5 %. Zbytek tj. 95 % tvoří dospělí pacienti, kterých bylo ošetřeno na 

podezření na náhlou příhodou břišní za dané období 203 pacientů.

3.1.3.3 Věková struktura pacientů s podezřením na NPB

Tabulka č. 3

 Přehled věkové struktury pacientů s podezřením na NPB

Věk Počet odvezených 
pacientů s podezřením 
na NPB

Procentuální 
zastoupení

0 - 5 6   3 %

5 - 10 3   1 %

10 - 30 27 13 %

30 - 40 57 27 %

40 – 50 34 16 %

nad 50 let 87 40 %

Celkem 214 100 %
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Graf č. 3
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Nejvíce pacientů s bolestmi břicha tvořila věková skupina nad 50 let. Do této 

kategorie řadíme 87 případů, tj. 40%. Jako druhá nejpočetnější skupina byla věková 

kategorie 30 – 40 let, kam spadalo 57 výjezdů, tj. 27 %. U pacientů v této kategorii se 

nejvíce potvrdily duodenální vředy.  K pacientům ve věku 40 – 50 let vyjely posádky 

34krát, tj. 16% z celkového počtu výjezdů. Nejmladšímu pacientovi byly dva roky. 

Ostatní děti do pěti let byly ošetřeny záchrannou službou 6krát, tj. 3 % z celkového

počtu. Děti od 5 do 10 let tvoří nejméně početnou skupinu, záchranáři vyjeli pouze 

3krát tj. k 1 % pacientů. Poslední skupinou je skupina od 10 – 30 let, do které spadá 27 

výjezdů, tj. 13 %.

3.1.3.4 Četnost náhlých příhod břišních u dospělých

Případy, které byly předány zdravotnickým operačním střediskem posádkám 

RZP a RLP k výjezdům pro podezření na NPB byly odvezeny na chirurgicko-

traumatologické oddělení v Mladé Boleslavi, děti pak na dětské oddělení. Na 

chirurgicko-traumatologickém oddělení a dětském oddělení jsem dále zjišťovala, zda se 

náhlá příhoda břišní u pacienta přivezeného Záchrannou službou Mladá Boleslav 

potvrdila či nepotvrdila. Dále jsem zjišťovala četnost výskytu náhlých příhod břišních.
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Tabulka č. 4

 Přehled četnosti náhlých příhod břišních u dospělých

Typ NPB Počet dospělých Procentuální zastoupení
Akutní apendicitida 88 43 %
Cholecystitida 39 19 %
Pankreatitida 16 8%
Ileus 26 13%
Mimoděložní těhotenství 4 2%
Krvácení do trávicího 
traktu

12 6%

Úrazové NPB 6 3%
NPB  nepotvrzena 12 6%
Celkem 203 100 %

Graf č. 4
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Z celkového počtu 203 dospělých pacientů, kteří byli odvezeni Záchrannou 

službou do nemocnice pro podezření na náhlou příhodu břišní, bylo na chirurgickém 

oddělení neprokázáno 12 případů tj. 6%  jako náhlá příhoda břišní. 

Mezi nejčastější náhlou příhodu břišní, která se prokázala, patří akutní 

apendicitida, která se potvrdila v 88 případech tj. 43 %. Cholecystitida byla v nemocnici 
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potvrzena u 39 pacientů tj. 19%, pankreatitida u 16 pacientů tj. 8 %, ileus u 26 pacientů

tj. 13%, krvácení do trávicího traktu u 12 pacientů tj. 6%. 

Mimoděložní těhotenství bylo prokázáno na gynekologicko-porodnickém 

oddělení u 4 pacientek.

Indikace k výjezdu již podle prvotního vyšetření a lokalizace bolesti v oblasti 

hypogastria s neurčitou anamnézou ve vztahu k menstruaci eventuelně k případnému 

těhotenství či užívání antikoncepce vede zpravidla záchranáře, aby jako primární 

diagnosu určili náhlou příhodu gynekologickou. Ne vždy jsou pacientky bledé, opocené, 

s tachykardií a výraznou hypotenzí, nicméně úkolem NLZP je pomyslet na možné 

nebezpečí zprodlení, které hrozí při krvácení v případech ruptury extrauterinálního 

těhotenství.

K poranění břicha došlo u 6 pacientů tj. 3%, ke kterému došlo převážně násilím 

a pádem na břicho. 

3.1.3.5 Četnost náhlých příhod břišních u dětí

Tabulka č. 5

 Přehled četnosti náhlých příhod břišních u dětí

Typ onemocnění Počet dětí do 15 let Procentuální zastoupení

Akutní apendicitida 2 18 %

Ileus 1 9 %

Úrazové NPB 1 9 %

NPB nepotvrzena 7 64 %

Celkem 11 100 %
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Graf č. 5
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U celkového množství 11ti dětí, které byly Záchrannou službou dovezeny na 

dětské oddělení, byly ve skutečnosti potvrzeny pouze 4 případy, které prokázaly 

náhlou příhodu břišní. Z toho byly dvě děti hospitalizovány na akutní apendicitidu, 

jedno dítě na ileus a jedno dítě si poranilo slezinu při dopravní nehodě. 

Všechny pacienty (214), které Záchranná služba ošetřila pro podezření na 

náhlou příhodu břišní, odvezla Záchranná služba do nemocnice. Diagnostika náhlých 

příhod břišních je velice obtížná a bohužel může být její rozpoznání zaměněno 

příznakovou podobností s nemocemi vedlejších orgánů. Přes důležité vyšetření 

v sanitním voze poslechem, poklepem, pohmatem a pohledem, kde záchranář může 

mít podezření z typu náhlé příhody břišní, je nutné pacienta odvézt do nemocnice 

k laboratornímu vyšetření a k vyšetření zobrazovacích metod. Tyto vyšetření by měly 

být prováděny v takovém pořadí, aby diagnóza byla co nejdříve odhalena a byla tak 

zahájena její léčba. Na základě stanovení správné diagnózy může lékař rozhodnout, zda 

zvolit konzervativní či operativní léčbu nebo zda je nutno doplnit ještě o další 

vyšetření.



48

3.2 Vyhodnocení vlastního šetření

Na základě výzkumu na Záchranné službě v Mladé Boleslavi jsem došla k těmto 

výsledkům.

Hypotéza 1. Jako nejčastější náhlá příhoda břišní je potvrzena u dětí i dospělých 

akutní apendicitida.

Tato stanovená hypotéza byla potvrzena. Z 203 dospělých pacientů, kteří 

byli odvezeni Záchrannou službou do nemocnice, se potvrdila v 88 případech akutní 

apendicitida. Z 11ti dětí prodělaly akutní apendicitidu 2 děti. 

Potvrzené apendicitidy jsou směřovány k chirurgické léčbě. Lékař zhodnotí 

situaci a rozhodne se buď pro konzervativní léčbu, která spočívá v  podávání 

širokospektrých antibiotik a v kompletní parenterální výživě. Pokud se potvrdí, že se 

zánět šíří do okolí, musí být provedena operace. Důležité je sledování hodnot 

leukocytů v krevním obrazu, protože obecně platí, že vysoké hodnoty leukocytů svědčí 

pro zánět.

Hypotéza 2. Ve sledovaném počtu pacientů s podezřením na NPB značně převládá 

mužské pohlaví.

Tato hypotéza se mi potvrdila, i když rozdílnost mezi mužským a ženským 

pohlavím nebyla tak výrazná.  Záchrannou službou bylo odvezeno celkem 120 mužů a 

94 žen. 

Hypotéza 3. Nejpočetnější věkovou skupinou s podezřením na náhlou příhodou 

břišní jsou lidé ve věkové kategorii  40 – 50 let.

Tato hypotéza se nepotvrdila. Ve věkové kategorii 40 – 50 let bylo ošetřeno 

záchrannou službou s podezřením na náhlou příhodu břišní celkem 34 pacientů. 
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Nejpočetnější skupinu tvořila věková kategorie nad 50 let, kde bylo ošetřeno na náhlou 

příhodu břišní 87 pacientů, což tvoří 40% z celkového množství. 

Hypotéza 4. Domnívám se, že u dětských pacientů s bolestmi břicha se zpravidla 

nejedná o náhlé příhody břišní.

Tento předpoklad se mi potvrdil. Na dětském oddělení bylo ošetřeno 11 

dětských pacientů. Z těchto 11 dětí se pouze u 4 dětí potvrdila náhlá příhoda břišní. U 

zbývajících 7 dětí byly bolesti břicha vyvolány z neznámých příčin nejasného původu. 

Z praxe víme, že dětský pacient je v mnoha směrech hůře vyšetřitelný oproti 

dospělému, neboť na cílenou otázku „bolí tě hlavička“ odpovídá „bolí“, „bolí tě bříško“, 

odpovídá „bolí“. Dětský pacient nebo obecně dítě velice záhy zjistí, že rodič na jeho 

bolesti reaguje okamžitě. Nezřídka si dítě bolestí břicha vynucuje pozornost rodičů a 

často jsou bolesti břicha u dětí ovlivněny psychickou nadstavbou. Toto tvrzení jsem si 

ověřila po rozhovoru s dětskou lékařkou oddělení Mladé Boleslavi. 

Hypotéza 5.  Domnívám se, že u dospělých pacientů s bolestmi břicha se zpravidla 

náhlé příhody břišní potvrdí.

Tato hypotéza se mi potvrdila. Z 203 odvezených dospělých pacientů s bolestmi 

břicha se pouze u 12ti pacientů náhlá příhoda nepotvrdila. 

Hypotéza 6. Obě skupiny s bolestmi břicha jsou vždy transportovány do nemocnice

Tato hypotéza se mi opět potvrdila. Všech 214 výzev pro bolesti břicha, které 

operační středisko předalo k výjezdům posádkám RZP a RLP, bylo transportováno do 

nemocnice pro chirurgické vyšetření.
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3.3 Příkladové kazuistiky

Kazuistika č. 1

Anamnéza

Jméno a příjmení: J.L.

Pohlaví: muž

Věk: 36

OA: doposud zdráv, operace 0

FA: občas Ibalgin

AA: neguje

Dne 13.11.2011 v 16.27 byla přijata výzva zdravotnickým operačním 

střediskem  k výjezdu pro naši posádku RZP  pro bolesti břicha v pravéme mezogastriu, 

které trvají od 12.11.2011 od odpoledne. Místem zásahu byl byt, kde pacient bydlí. 

Vzdálenost k místu zásahu cca 2 km. Naše posádka RZP přijíždí na místo v 16.31. Při 

příjezdu na místo události nacházíme pacienta v úlevové poloze,  je voskově bledý, 

opocený, schvácený. Z anamnézy jsme zjistili, že cca 8 hodin nemočí, stolice byla před 

dvěma dny a větry neodchází. Nyní se vykoupal v horké lázni, aby mohl močit, ale jeho 

obtíže se prudce zhoršily. Objektivně je pacient zcela při vědomí, plně orientovaný, 

zornice má izokorické, dobře reagující na osvit. TK: 100/50, P: 105, SpO2 : 97, D: 20, 

sinusová tachykardie, tapottement pozitivní vlevo. Při palpačním vyšetření  je břicho

výrazně citlivé na slabý dotyk, podfouklé, prakticky nevyšetřitelné se známkami 

peritoneálního dráždění. Subjektivně pacient trpí nauzeou. Při předání ve 

zdravotnickém zařízení pacient zvrací. 

Terapie:

Pacienta jsme transportovali pomocí schodolezu, na místě události jsme mu  

zajistili žilní linku kanylou o velkosti 18 G, vzhledem k nesnesitelné bolesti jsme 

provedli konferenční hovor s lékařem, který ordinoval 1 ampuli Buscopanu 

intravenózně. Před podáním této medikace jsme ověřili negativní alergologickou 

anamnézu. Buscopan jsme aplikovali ve 250 ml infuze fyziologického roztoku. Pacienta 

jsme v úlevové poloze transportovali na chirurgickou ambulanci. 
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Nemocniční péče:

Na chirurgické ambulanci nemocnice bylo provedeno jednorázové 

vycévkování moči s množstvím 1 000 ml, poté bylo provedeno palpační vyšetření 

břicha se známkami peritoneálního dráždění a vyšetření per rectum.  Dále zde byl 

proveden odběr krve na kompletní biochemické vyšetření, krevní obraz, křížovou 

zkoušku, krevní skupiny RH faktor, krvácivost a srážlivost. Poté byl pacient převezen na 

standardní oddělení k observaci. Následně bylo pacientovi provedeno USG břicha 

s nálezem počínající ruptury apendixu. Z laboratorních výsledků je patrná výrazná 

leukocytoza 18 * 109/l, vzestup CRP a pacient je indikován k operačnímu výkonu pro 

akutní apendicitidu s komplikací perforace. 

 Pacientovi byla provedena laparoskopická apendektomie  se zavedením 

antibiotické laváže a dvěma drény. Pooperační průběh doprovázaly zpočátku febrilie, 

pro které byla pacientovi nasazena intravenózně širokospektrá antibiotika.  První tři 

dny hospitalizace ležel pacient na chirurgické JIP. Třetí den byl pacientovi vyjmut drén 

a pacient byl přeložen na standardní oddělení. Osmý den byl propuštěn do domácího 

ošetření a pacient byl předán do péče praktického lékaře. 

Kazuistika č. 2

Anamnéza

Jméno a příjmení:                     A. P.

Pohlaví:   žena

Věk:                                  5

OA: dítě porozeno v termínu porodu záhlavím, nekříšené, 

doposud zdravé a neléčené, s fyziologickým a

psychomotorickým vývojem.

FA: 0

AA: penicilin
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Dne 7.6.2011 dostala naše posádka RZP ve 22.18  výzvu k 5ti leté holčičce pro 

bolesti břicha. Při příjezdu ve 22.23 si dítě stěžuje na bolesti v levém hypogastriu, 

anamnesticky byla dnes ráno stolice bez příměsi krve. Včera jedenkrát zvracela, od té 

doby přetrvává nauzea a nyní opakovaně zvrací. Pacientka je normotenzní, periferie je 

dobře saturována kyslíkem, dechová frekvence je v normě. Břicho volně prohmatné, 

palpační citlivost v levém hypogastriu bez propagace. Transport na dětské oddělení 

proběhl bez komplikací. 

Terapie : 

Sine

Nemocniční péče :

Ve zdravotnickém zařízení byl proveden odběr krve na biochemické 

vyšetření a krevní obraz. Dále bylo provedeno USG vyšetření s normálním nálezem.

Dítě bylo přijato na pozorování. Vzhledem k tomu, že se jednalo o dětského pacienta 

jsem se dále zajímala o průběh jeho pozorování. Dítěti byla nakonec prokázána dětská 

gatroenteritida, která byla zapříčiněna dietní chybou. Náhlá příhoda břišní nebyla 

potvrzena. Po 4 dnech hospitalizace bylo dítě v dobrém stavu propuštěno do domácího 

ošetření a bylo předáno do péče dětského lékaře. 

Kazuistika č. 3

Anamnéza

Jméno a příjmení: P. B. 

Pohlaví: žena 

Věk: 30

OA: doposud zdráva, operace 0 

FA: antikoncepce

AA: penicilin

GA: 2 x porod
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15.5.2011 vyjíždí v 8.35 naše posádka RZP k 30ti leté ženě pro bolesti břicha. 

Místem zásahu byl rodinný dům, kde pacientka bydlí s přítelem. Při příjezdu naší 

posádky  v 8.44 pacientka byla somnolentní, bledá a měla asi 30 minut trvající bolesti 

břicha v podbřišku. Anamnesticky třetí den menstruuje, dala si sprchu, po které začaly 

bolesti. Jednou zvracela, kolabuje, kapilární návrat nad 2 sekundy. TK 100/50, P: 90, D 

16, saturace 97 %. Přes dispečink jsme přivolali RLP. Krátce před příjezdem RLP a 

opakovaných dotazech žena přiznává 14 denní gynekologické špinění a zvětšení prsou. 

Posádka RLP přijíždí na místo v 9.14. 

Terapie: 

Pacientce jsme zajistili dva žilní vstupy o velikosti 18 G. Do prvního žilního 

vstupu jsme aplikovali 850 ml F1/1, do druhého žilního vstupu lékař ordinoval 500 ml 

Voluven. Dále jsme pacientce podali kyslík o rychlosti 7l 02 /min. Pacientku jsme 

transportovali ze 3. patra ve vakuové matraci na gynekologicko-porodnické oddělení. 

Nemocniční péče:

Při přijetí pacientky bylo provedeno palpační vyšetření, kde byla zjištěna měkká

prosáklá děloha, za kterou se nacházela hmatná neurčitá rezistence. V Douglasově

prostoru byla značná palpační bolestivost. Dále byla pacientka poslána na USG 

vyšetření břicha, které vykazovalo známky volné tekutiny v malé pánvi, a v dutině

děložní nebyl přítomen plod. Tímto vyšetřením byla prokázána ruptura mimoděložního 

těhotenství s krevní ztrátou 2 l. 

Pacientce byl proveden chirurgický výkon se současnou protišokovou léčbou. 

Kvůli přetrvávajícím bolestem byla pacientka převezena na ARO, kde byla dál 

sledována. Po třech dnech hospitalizace na ARO byla pacientka přeložena na 

gynekologicko-porodnické oddělení, po týdnu byla pacientka propuštěna do domácího 

ošetření a předána do péče svého gynekologa. 
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Přínos z kazuistik

V předkládané absolventské práci jsou tři odlišné kazuistiky. Z první kazuistiky 

jasně vyplývá, že symptomy jasně nevedou k určité pracovní diagnose. Zde uváděný 

pacient měl jasné známky peritoneálního dráždění a retenci moči. V pracovních 

diagnózách bylo možné zmínit jak renální koliku, tak podezření na pankreatitidu. 

V konečném důsledku se jednalo o komplikovanou apendicitidu. Pro záchranáře je 

zřejmé, že v případech náhlé příhody břišní je nezbytné pomyslet na všechna možná 

onemocnění v dutině břišní s ohledem nejen na objektivní i subjektivní příznaky u 

nemocného. Až laboratorní vyšetření a vyšetření na chirurgické ambulanci objasní 

konečnou diagnózu a její následné řešení. Dalším mým zjištěním bylo, že i přes 

doporučení chirurgů, kdy se při podezření na náhlou příhodu břišní nemají podávat 

žádná analgetika či spasmolytika pro zkreslení obrazu nemoci, byla podána 1 ampule 

Buscopanu. Lékař zdravotnické záchranné služby chce pacientovi co nejvíce ulevit od 

jeho bolesti. 

V druhé kazuistice je pacientem malé dítě, které zvracelo a stěžuje si na bolesti 

bříška. Po prvotním vyšetření záchranné služby příznaky naznačovaly, že si dítě chce 

spíše vynutit pozornost rodičů, než na skutečné onemocnění. Následně ale došlo 

k dalšímu zvracení dítěte. Bylo tedy transportováno do nemocnice pro laboratorní 

vyšetření. Laboratorní testy neprokázaly žádnou náhlou příhodu břišní, jednalo se spíše 

o dietní chybu. 

U třetí kazuistiky, kde byla pacientkou mladá žena, se vyskytovaly jasné 

příznaky, které poukazovaly na mimoděložní těhotenství. Vyskytovala se bolest 

v podbřišku, krvácení z pochvy, bledost, kolapsový stav. Důležitou součástí anamnézy 

bylo pátrat po datu poslední menstruace a po délce trvání krvácení, které se 

vyskytovalo. Nemělo by se opomenout optat se, zda pacientka užívá nějakou 

antikoncepci. Pacientka byla odvezena na gynekologicko-porodnické oddělení, kde byla 

potvrzena ruptura mimoděložního těhotenství. Záchranná služba tak postupovala 

správně a určila jako primární diagnosu náhlou příhodu gynekologickou.
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4 Diskuze

Náhlé příhody břišní jsou prudká a neočekávaná onemocnění břicha, která 

postihují buď dosud zdravého jedince, nebo se v menší míře jedná o zhoršení  choroby, 

která již existuje. 

Z mého výzkumu, který jsem realizovala na Záchranné službě v Mladé Boleslavi, 

traumatologicko-chirurgickém oddělení, dětském oddělení a gynekologicko -

porodnickém oddělení v nemocnici v Mladé Boleslavi jsem došla k výsledkům, že každé 

bolesti břicha, nehledě na věk pacienta, jsou odvezeny zdravotnickou záchrannou 

službou do nemocnice pro chirurgické vyšetření. I přes získání anamnézy a provedení 

fyzikálního vyšetření záchranným týmem, nemůžeme dojít k jasným závěrům stanovení 

diagnózy. Opomenutí chirurgického vyšetření v nemocnici může znamenat progresi 

onemocnění do stavu, který je neslučitelný se životem. 

U dětských pacientů se většinou náhlá příhoda břišní nepotvrdí. Děti používají 

větu „bolí mě bříško“ jako svůj obranný nástroj pro rodiče, kterým na sebe upozorňují 

a zároveň který využívají jako prostředek v situacích, kdy se dítěti „něco nechce dělat“ 

nebo „nechce někam jít“. Nutností je myslet u mladých žen na náhlou příhodu 

gynekologickou. Mimoděložní těhotenství je velice nebezpečné onemocnění, které se 

hojně podílí na mateřské úmrtnosti. Antikoncepce nemusí vždy ochránit před 

graviditou a tedy ani před mimoděložním těhotenstvím. Na 150 porodů připadá zhruba 

jedno mimoděložní těhotenství. 

Lékaři na chirurgických odděleních nedoporučují při podezření na náhlou 

příhodu břišních podávat v urgentní medicíně žádná analgetika, antipyretika, 

spazmolytika či antibiotika, protože mohou zkreslovat obraz choroby. Dochází tak 

k velikému rozporu mezi lékaři v nemocnicích a lékaři na záchranných službách, kteří 

chtějí pacientovi co nejvíce ulevit od bolesti.
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Závěr

Ve své absolventské práci jsem se zabývala problematikou náhlých příhod 

břišních, kterou jsem zaměřila na přednemocniční neodkladnou péči. 

V teoretické části absolventské práce jsem se nejprve věnovala anatomii dutiny 

břišní, kde jsem shrnula jednotlivé orgány a přiblížila jejich základní funkce. Stručně  

jsem rozdělila náhlé příhody břišní a popsala jsem jednotlivá onemocnění, která se 

mohou v dutině břišní vyskytovat. Dále jsem popsala fáze péče o pacienta 

s podezřením na náhlou příhodu břišní, od výzev operačního zdravotnického střediska, 

přes postup záchranné služby na místě, transport a nemocniční péči. 

Praktickou část jsem zaměřila na výzkum, který byl soustředěn na počet výjezdů 

s podezřením na náhlou příhodu břišní, kterou jsem rozdělila podle pohlaví a věkové 

struktury. Důležité bylo zjistit četnost těchto příhod, kterou jsem zjišťovala zvlášť u 

dospělých a zvlášť u dětských pacientů. Před sběrem údajů jsem si vytvořila hypotézy, 

které se mi po výzkumu potvrdily či vyvrátily. Data, která jsem získala, jsem zpracovala 

a pro jejich lepší orientaci jsem vytvořila tabulky a grafy.

Součástí praktické části byly ukázkové kazuistiky z výjezdů posádek zdravotnické 

záchranné služby, ve kterých jsem zdůraznila, že všichni pacienti, u kterých je 

podezření na náhlou příhodu břišní, jsou transportovány do nemocnice pro laboratorní 

a chirurgické vyšetření. 

Myslím si, že zadané cíle, které jsem si v úvodní části mé práci stanovila, jsem 

splnila. Došla jsem k mnoha novým informacím a poznatkům a prohloubila své 

vědomosti o nové. 
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Zusammenfassung

Für meine Abschlussarbeit habe ich das Thema akutes Abdomen im 

Rettungswesen ausgewählt. Mein Ziel des theoretischen Teiles ist die Problematik 

akuten Abdomens im Rettungswesen auszuwerten.

Ich befasse mich zuerst  mit der Anatomie des Verdauungstraktes. Dort 

beschreibe ich die Einzelorgane und ihre wichtige Bedeutung  im Verdauungstrakt. 

Weiterhin weise ich auf die spezifischen Merkmale bei akutem Abdomen hin, weil ihre 

Diagnostik sehr schwierig ist. Ihre Erkennung wird durch die Merkmalähnlichkeit mit

anderen Erkrankungen erschwert.

Zu den häufigsten Symptomen bei akutem Abdomen gehören die 

Bauchschmerzen, der Brechreiz, das Erbrechen sowie die Blähung und die 

Stuhlverstopfung. Für eine bessere Orientierung habe ich ein Schema mit  der 

Einteilung verschiedener Fälle des akuten Abdomens gebildet. Hier teile ich die 

einzelnen Erkrankungen ein und zeige, was  für jede einzelne Krankheit spezifisch ist. 

Akutes Abdomen wird grundsätzlich in unfallbedingte und nichtunfallbedingte Fälle 

eingeteilt. Zu der ersten Gruppe gehört z.B. Appendizitis acuta, Pankreatitis acuta oder 

Darmverschluss. Zu der zweiten Gruppe gehören Blutungen aus dem Magen-Darm-

Trakt, wozu z.B. Nierenverletzung oder Leberverletzung gezählt werden.

Anschließend beschreibe ich die Phasen der Versorgung von Patienten mit 

akutem Abdomen, vom Notruf an die Rettungsdienst-Leitstelle über den 

Rettungsdiensteinsatz, den Transport und bis zu der Krankenhauspflege. 

Im praktischen Teil beschäftige ich mich mit der Datensammlung während des 

Praktikums, das ich beim Rettungsdienst  Mladá Boleslav und im Krankenhaus Mladá 

Boleslav vorgenommen habe.  Meine Forschung orientiert sich am Vorkommen  

akuten Abdomens bei Erwachsenen und bei Kindern. Dazu habe ich  6 Hypothesen 

aufgestellt, die mit dieser Forschung widerlegt oder bestätigt wurden. Die Ergebnisse  
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wurden in Tabellen und Grafiken angeordnet. Für eine bessere Vorstellung führe ich 3 

Patientenkasuistiken mit akutem Abdomen an.

Schlüsselwörter:

Akutes Abdomen

Verdauungstrakt

Blähung

Brechreiz

Darmverschluss

Stuhlverstopfung

Blutungen aus dem Magen-Darm-Trakt

Unfallbedingte Fälle des akuten Abdomens

Versorgung von Patienten mit akutem Abdomen
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