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Úvod 

Poruchy srdečního rytmu v současné době patří k častým indikacím k výjezdu posádek 

zdravotnické záchranné služby. Diagnostika a terapie těchto poruch je mnohdy 

skutečnou výzvou pro zasahující personál. Právě náročnost a variabilita této 

problematiky mne dovedla k myšlence věnovat tomuto tématu prostor v mé 

absolventské práci. 

Práci jsem rozdělila na dvě části. Teoretická část seznamuje čtenáře s historií 

elektrokardiografie a dále s anatomií a fyziologií srdce. Součástí teoretické části je 

rozbor problematiky nejčastěji se vyskytujících poruch srdečního rytmu, především 

tachykardií, bradykardií, poruch srdečního rytmu u akutního koronárního syndromu a 

dalších patologií srdečního rytmu. V závěru absolventské práce je věnovaný prostor 

problematice kompetencí zdravotnických záchranářů v prostředí přednemocniční 

neodkladné péče. Jádro praktické části vychází z analýzy dat pacientů získaných 

z dokumentace posádek zdravotnické záchranné služby pořízených jednak v průběhu 

odborné praxe, ale taktéž z archivované zdravotnické dokumentace zdravotnické 

záchranné služby v Mostě.  

Metodou výzkumu je retrospektivní analýza výjezdových záznamů posádek 

zdravotnické záchranné služby v Mostě, ve kterých byly hodnoceny nálezy na 

elektrokardiogramu pořízených v podmínkách přednemocniční neodkladné péče. 
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1 Cíl práce 

Cílem absolventské práce je verifikovat nejčastěji se vyskytující poruchy srdečního 

rytmu v podmínkách přednemocniční neodkladné péče realizované zdravotnickou 

záchrannou službou v Mostě. 
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2 Teoretická část 

V teoretické části absolventské práce jsme se v krátkosti dotkli historie 

elektrokardiografie, anatomie a fyziologii srdce. Je zde věnovaný prostor také 

srdečnímu převodnímu systému a tvorbě vzruchu. Nedílnou součástí této kapitoly jsou 

základní informace o mechanické činnosti srdce, depolarizaci a repolarizaci buněk. 

V textu jsme přehledně uvedli základní charakteristiky většiny typů tachyarytmií a 

bradyarytmií, na které lze narazit v prostředí přednemocniční neodkladné péče. A 

v poslední řadě jsme zde uvedli kompetence zdravotnického záchranáře. 

2.1 Historie elektrokardiografie 

V roce 1872 Gabriel Lippman sestrojil přístroj, který se nazýval elektrometr. Byl 

vytvořen kapilárou, která byla naplněná rtutí a kyselinou sírovou. Po převedení akčního 

proudu do obou látek, nastává pohyb rtuti. Později Augustus D.Waller prokázal, že se 

elektrický proud ze srdce šíří na horní i dolní končetiny. V roce 1889 zapsal na 

pohyblivou fotografickou desku první elektrokardiogram u člověka. Roku 1902 

holandský badatel Willem Einthoven sestrojil nový přístroj, nazývaný strunový 

galvanometr. V porovnání s elektrometrem byl pružnější a citlivější. V roce 1906 tento 

badatel zjišťuje, že EKG křivka se u zdravých a nemocných liší. Podle tvaru křivky, lze 

rozpoznat některé poruchy srdeční činnosti. V druhé polovině 20. století vznikla nová 

metoda přenosu a záznamu EKG, a to díky Normanu J.Holterovi, který zahájil výzkum 

radiového přenosu EKG a zápisu signálů EKG na magnetický pásek. Pozdější 

miniaturizace přístrojů a elektronická paměť umožnily Holtrův přístroj uložit do malé 

kapsičky a nosit ho při sobě, vyhotovit i několikadenní záznam EKG. O rozšíření metody 

EKG v Čechách se zasloužil profesor Ewald Karl Konstantin Hering, který má zásluhu na 

rozpoznání častých poruch rytmu a to hlavně fibrilaci síní. Druhým byl Richard Hans 

Kahn popisující charakteristické EKG při omezení průtoku krve věnčitou tepnou, ke 

kterému dochází u nemocných s angínou pectoris. Lékař Václav Libenský zaznamenal a 

popsal úplné síňokomorové blokády u nemocného se synkopami. Profesor Klement 

Weber napsal monografii o poruchách srdečního rytmu. Popisuje jejich 

elektrokardiografické a klinické projevy a návrhy léčebných postupů. Za zakladatele 
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československé elektrokardiografie jako samostatného oboru je považován František 

Herles. Vytvořil naše elektrokardiografické názvosloví a napsal knihu „Základy 

elektrokardiografie“. Pouze na základě změn elektrokardiogramu diagnostikoval infarkt 

myokardu. Zavedl vyšetřovací metodu nazvanou zátěžové EKG - ergometrie                                                                                                                  

[Kolář, Kautzner, 2002]. 

2.2 Anatome a fyziologie srdce 

Srdce (cor) je dutý svalový orgán, který svojí činností čerpá krev do malého a velkého 

oběhu. Je uloženo ve středním mediastinu v silném vazivovém obalu - osrdečníku 

(perikardu). Srdce je kuželovitého tvaru. Váha u dospělého člověka je mezi 230 - 390 g, 

v průměru 300 g. Na srdci popisujeme bázi srdeční - horní plochu, na které ze srdce 

vystupují nebo do něj vstupují největší cévy a dále hrot, který směřuje do levého 

mezižebří. Přední plocha srdce směřuje ke sternu a úponu žeberních chrupavek.  

Spodní plocha srdce nasedá na bránici. Povrch srdce je rozdělen na oblasti předsíní a 

komor věnčitým žlábkem a obě komory odděluje mělký mezikomorový žlábek na 

přední i spodní ploše [Rokyta, 2002]. 

Stěna srdce je tvořena třemi základními vrstvami. Vnitřní vrstva, vystýlá srdeční dutinu 

a je v kontaktu s protékající krví, plynule přechází v tunica intima cév a tvoří srdeční 

chlopně, se nazývá Endokard. Prostřední vrstva srdeční stěny se nazývá Myokard. Je to 

srdeční sval a je tvořený příčně pruhovanou svalovinou. Základní stavební jednotkou je 

srdeční buňka neboli kardiomyocyt, dále se zde nachází specializované buňky 

převodního systému. Typická srdeční svalovina zajišťuje kontrakce srdce a převodní 

systém koordinuje kontrakce jeho jednotlivých oddílů. Inervace vychází z autonomního 

nervového systému, který řídí frekvenci kontrakcí. Myokard je nejmohutnější vrstvou 

srdeční stěny. Jelikož v komorách je mnohem vyšší tlak než v síních, je zde myokard 

mohutnější. Myokard pravé komory je tenčí než myokard levé komory. Myokard je 

tvořen 3 vrstvami. Zevní vrstva longitudinální, střední vrstva cirkulární a vnitřní vrstva 

longitudinální. Poslední vrstva se nazývá Epikard. Je to zevní vrstva stěny srdce, která 

obaluje srdeční sval myokard. Jde o serózní blánu, která tvoří vnitřní část srdečního 

vaku perikardu [Rokyta, 2002]. 
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Srdce má několik srdečních oddílů. Pravou síň a pravou komoru a dále levou síň a levou 

komoru. 

Pravá síň (atrium dextrum) 

Horní a dolní dutá žíla přivádějí krev do pravé síně, odkud krev směřuje přes trojcípou 

(trikuspidální) chlopeň (valva tricuspidalis) do pravé komory. Ve spodní části 

mezisíňového septa je zeslabení přepážky, tvořící oválnou prohlubeň (fossa ovalis). 

Mezi oválnou prohlubní a septálním cípem trojcípé chlopně ústí koronární sinus. Z 

pravé síně protéká krev pravým atrioventrikulárním ústí do pravé komory [Rokyta, 

2002]. 

Pravá komora (ventriculus dexter) 

Je opatřena trojcípou chlopní (valva tricuspidalis). Její cípy jsou spojeny šlašinkami s 

papilárními svaly ve stěnách pravé komory. Tato chlopeň zabraňuje, aby se krev 

nevracela zpátky z pravé komory do pravé síně. Z horní části pravé komory vystupuje 

kmen plicnice (truncus pulmonalis). Zde je umístěna pulmonální chlopeň se třemi 

poloměsíčitými kapsičkovitými cípy – pravým, levým a zadním. Truncus pulmonalis se 

dělí na dvě stejně silné větve, a.pulmonalis dextra et sinistra. Odvádějí odkysličenou 

krev do plicního řečiště. Odtud se vrací okysličená krev čtyřmi plicními žilami, které ústí 

z každé strany do levé síně [Rokyta, 2002]. 

Levá síň (atrium sinistrum) 

Levá síň je vzadu vlevo od mezisíňové přepážky a leží na zadním povrchu srdce. Má 

malé jazýčkovité ouško, které se promítá od horního okraje a pokračuje dopředu a 

doleva nad síňokomorový žlábek. Čtyři plicní žíly ústí do levé síně souměrně. Většina 

dutiny levé síně je jednostěnná a krev, která vtéká do levé síně z plicních žil, pokračuje 

přes mitrální ústí do levé komory [Rokyta, 2002]. 
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Levá komora (ventriculus sinister)  

Dutina této komory je na průřezu téměř kruhovitá. Má menší objem a silnější stěnu 

než pravá komora. Z její horní části, vystupuje vzhůru aorta, která má na svém začátku 

aortální chlopeň stejného vzhledu, jako valva trunci pulmonalis [Rokyta, 2002]. 

 

1. oblouk aorty (arcus aortae) 
2. plicní žíly (venae pulmonales)vedou okysličenou krev z plic do levé síně 
3. vzestupná část aorty (aorta ascendens) 
4. cévní kmen plicnice (truncus pulmonalis) 
5. věnčité tepny (arteria coronaria) 
6. žíly srdce (venae cordis) 
7. sestupná část aorty (aorta descendens) 
8. horní dutá žíla (vena cava superior) 
9. dolní dutá žíla (vena cava inferior) 

 

         

Obrázek č. 1 Anatomie srdce/www.kst.cz/8. 

1. aorta – srdečnice 
2. levá síň (atrium sinistrum) 
3. poloměsíčitá chlopeň (valvula semilunaris) 
4. dvojcípá chlopeň (valva mitralis) 
5. levá komora (ventriculus sinister) 
6. mezikomorová přepážka (septum interventriculare) 
7. horní dutá žíla 
8. pravá síň (atrium dextrum) 
9. trojcípá chlopeň (valva tricuspidalis) 
10. pravá komora (ventriculus dexter) 
11. dolní dutá žíla 
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Obrázek č. 2 Stavba srdce/www.kst.cz/8. 

 

2.2.1 Srdeční převodní systém 

Buňky srdečního svalu (kardiomyocyty) lze na základě jejich funkce rozdělit do 2 

skupin: 

1. Buňky – mající schopnost autonomně vytvářet vzruchy a tyto vzruchy následně 

rozvádět po celém srdci. Tyto buňky se celkově označují jako převodní systém srdeční 

(PSS). 

2. Buňky – jejichž primární funkcí je kontrakce. Schopnost tvorby vzruchů mají jen za 

patologických podmínek. Tyto buňky jsou označovány jako pracovní myokard. 

Převodní systém srdeční má několik částí 

1. Sinoatriální uzel – se nachází pod epikardem ve stěně pravé síně v blízkosti ústí horní 

duté žíly. Je tzv. primárním pacemakrem – za fyziologických podmínek vzruch vzniká 

v sinoatriálním uzlu. To je dáno tím, že spontánní diastolická depolarizace probíhá 

v sinoatriálním uzlu rychleji než např. v atrioventrikulárním uzlu nebo ve 

specializovaných kardiomyocytech komor. 

2. Atrioventrikulární uzel – je uložený na rozhraní pravé předsíně a komory. Jeho aktivita 

je nižší, jen 40 vzruchů za minutu. 

3. Hisův svazek vychází ze síňokomorového uzlíku do mezikomorového septa, ve kterém 

se dělí na pravé a levé Tawarovo raménko. 



12 

 

4. Pravé a levé Tawarovo raménko. Pravé raménko vede vzruch k myokardu pravé 

komory. Levé raménko se větví na přední svazek a zadní svazek. Levé raménko vede 

vzruch k septu a myokardu levé komory. 

5. Purkyňova vlákna jsou konečným větvením ramének a vedou vzruchy na svalovinu 

obou komor [Rokyta, 2002]. 

 
 
 
Převodní systém tvoří: 

 sinoatriální uzel (SA), 

 atrioventrikulární uzel (AV), 

 Hisův svazek (HS), 

 pravé a levé Tawarovo raménko, 

 Purkyňova vlákna. 

  

Obrázek č. 3 Srdeční převodní systém/www.kardiochirurgie.cz/ 

2.2.2 Tvorba vzruchu 

Nejrychleji se tvoří vzruchy v sinusovém uzlu, a to 70x – 80x za minutu. Vznik vzruchu 

je dán pravidelnou a depolarizací buněčných membrán. Ta je zahájena uzavíráním a 

otevíráním iontových kanálů. Sodík a vápník vstupují iontovými kanály do buňky a 

draslík z buňky vystupuje. Vzruch se díky dráždivosti a vodivosti myokardu šíří po celém 

srdci a je podkladem mechanické činnosti srdce. Vzruchy se mohou tvořit i v jiných 

částech převodního srdečního systému. Ale rychlost jejich tvorby je již pomalejší než 

v sinusovém uzlu. Jejich činnost, se proto projeví pouze při jeho poškození. Sinusový 

uzel je označován jako udavač kroku srdečního rytmu [Rokyta, 2002]. 
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2.2.3 Mechanická činnost srdce 

Mechanická činnost srdce je dána pravidelným střídáním kontrakce a relaxace 

srdečního svalu. Jeden cyklus kontrakce srdce (systoly) a relaxace (diastoly) nazýváme 

srdeční revoluce. Ta má několik fází: 

Systola komor – při zahájení kontrakce myokardu komor jsou poloměsíčité chlopně 

zavřené. Zvýšením tlaku na začátku systoly má krev tendenci vracet se do síní a to vede 

k uzavření cípatých chlopní. Krev je v komorách uzavřena a s kontrakcí svaloviny 

stoupá tlak krve. V moment, kdy tento systolický tlak převýší v aortě a v plicní tepně, 

otevřou se poloměsíčité chlopně a krev je stahem vypuzena do velkého a malého 

krevního oběhu – ejekční fáze. Vypuzením krve z komor klesá tlak krve v komorách až 

na hodnoty, které jsou nižší než v aortě v plicní tepně. Krev má tendenci téci z místa 

vyššího tlaku do místa s nižším tlakem, proto se proud krve ve velkých tepnách na 

okamžik obrací a to vede k uzavření poloměsíčitých chlopní. Ochabnutím svaloviny 

komor také klesá tlak v komorách a vzniká tak diastola komor. Jakmile tlak krve 

v komorách klesne na hodnoty nižší, než jsou hodnoty tlaku v síních, otevírají se cípaté 

chlopně a začíná plicní fáze. 

Plicní fáze je zahájena v okamžiku, kdy je tlak krve v obou komorách nejnižší. 

Otevřenými cípatými chlopněmi proudí krev z pravé a levé síně do komor. Plicní fáze je 

ukončena systolou síní. Po systole síní následuje diastola síní, síně se plní krví z velkého 

krevního oběhu a z malého krevního oběhu a celý cyklus se stále opakuje [Rokyta, 

2002] 

2.2.4 Depolarizace buněk 

V klidové buňce srdečního svalu rozkládají molekuly na ionty s pozitivním nábojem na 

zevní a s negativním nábojem na vnitřní straně buněčné membrány. Buňka je 

v elektricky vyváženém, či naopak polarizovaném stavu. Působí-li na buňku vlna 

elektrického podráždění, ionty s negativním nábojem pronikají na povrch buňky a 

s pozitivním nábojem do nitra buňky. Tato změna polarity se označuje jako 

depolarizace [Khan, 2005]. 
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2.2.5 Repolarizace buněk 

Ve fázi zotavení se pozitivní ionty vracejí na zevní povrch buněk, zatímco ionty 

s negativním nábojem do nitra buněk. Obnovuje se elektrická rovnováha buněk. Tento 

proces se nazývá depolarizace [Khan, 2005]. 

2.3 Tachyarytmie 

Do této skupiny poruch srdečního rytmu patří široká skupina arytmií prezentujících se 

zrychlenou srdeční činností. Příčiny této akcelerace jsou multifaktoriální a mnohdy 

nejsou jen závislé na primárním onemocnění srdečního svalu neb převodního aparátu. 

2.3.1 Sinusová tachykardie 

Nejčastější příčinou vzniku je zvýšený tonus sympatiku. Léčba se odvíjí od vyvolávající 

příčiny (srdeční selhání, bolest, horečka, anemie, infekce, hypovolémie atd.). 

 

Dvousvodový záznam sinusové tachykardie. Komplexy QRS jsou štíhlé a každému 

předchází vlna P (červená šipka). Je-li posun papíru normální, tak vzdálenost mezi 2 

QRS (cca 2.5 velkých čtverců) odpovídá tepové frekvenci cca 120/min 

Obrázek č. 4 Sinusová tachykardie/www.stefajir.cz/ 

2.3.2 Fibrilace síní 

Fibrilace síní je nejčastější síňová arytmie. Zde je šíření elektrických impulsů zcela 

chaotické a dezorganizované. Během fibrilace síní nedochází k mechanickým 

kontrakcím síní a síně se tak nevyprazdňují svými kontrakcemi a komory se plní pasivně 

(krev síněmi jen protéká). Na EKG vlny P buď nejsou patrné či jsou přítomny malé 

fibrilační vlnky o vysoké frekvenci a různého tvaru. QRS komplexy jsou štíhlé. 

Frekvence komorové odpovědi závisí na stavu AV uzlu. Bývá většinou rychlejší, v klidu 

kolem 80-100/min. Vyskytuje se u větších infarktů, většinou se srdečním selháváním. 
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Většinou trvá krátkodobě, ale může být i setrvalá, ale to jen vzácně. Pacienta na životě 

nejvíce ohrožuje fibrilace síní s rychlou odpovědí komor. Léčíme jí zpomalením tepové 

frekvence podáním Digoxinu, β-blokátorů, blokátorů kalciového kanálu (Isoptin) nebo 

podáním amiodaronu. Při přetrvání fibrilace je možné provést elektrickou kardioverzi 

[Hampton, 1996].   

 

Fibrilace síní (nahoře), Fyziologické EKG (dole): červená šipka ukazuje místo chybějící 

vlny P. Obrázek č. 5 Fibrilace síní/www.wikiskripta.eu/ 

2.3.3 Fibrilace komor 

Při fibrilaci komor je elektrická aktivita myokardu komor zcela chaotická. Mechanicky 

jsou kontrakce komor neúčinné, hemodynamicky se to projeví jako zástava oběhu. Na 

EKG jsou přítomny nepravidelné komorové komplexy různé morfologie a různé 

amplitudy. Postupně se amplitudy QRS komplexů snižují až do asystolie s úplnou 

izoelektrickou linií. Fibrilaci komor léčíme okamžitou defibrilací bifázickým výbojem o 

energii 200J a zahajujeme rozšířenou kardiopulmonální resuscitaci včetně 

farmakoterapie spočívající v Adrenalinu a Amiodaronu. Základním lékem při asystolii je 

Adrenalin dávce 1mg nitrožilně při asystolii, dále dávku opakujeme po 3-5 minutách 

resuscitace [Hampton, 1996].                                                                                                     

 

Obrázek č. 6 Fibrilace komor/www.stefajir.cz/ 
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2.3.4 Komorová tachykardie 

Ložisko v komorové svalovině, které se depolarizuje s vysokou frekvencí. Vzruchy se 

svalovinou komor šíří abnormální cestou, a proto jsou komplexy QRS defektní. Na EKG 

nejsou přítomny vlny P, široký komplex QRS. Komplexy QRS jsou lehce nepravidelné a 

s proměnlivým tvarem. Při oběhovém selhání provádíme elektrickou kardioverzi o 

výboji 100-200 J [Hampton, 1996].                                                                                             

 

Obrázek č. 7 Komorová tachykardie/www.stefajir.cz/ 

2.3.5 Komorové extrasystoly 

Izolované komorové extrasystoly vznikají z důvodu ektopické komorové aktivity. QRS 

komplex komorových extrasystol je vždy široký a má tvar opačného Tawarova 

raménka, než v které komoře vzniká. Komorové extrasystoly se nešíří retrográdně přes 

AV uzel, nedochází k vybití SA uzlu, který tvoří impulsy v nezměněné frekvenci.  

2.3.6 Flutter síní 

Je méně častý než fibrilace síní a obvykle je rezistentní na medikamentózní léčbu. Ve 

svém okruhu proběhne vždy oblastí mezi vyústěním dolní duté žíly a anulem 

trikuspidální chlopně. Na EKG se flutter síní projeví přítomností vlnek, které se svým 

tvarem přirovnávají k zubům pily a absencí izoelektrické linie. Nejčastěji se projeví při 

srdečním selhání nebo šoku. Nejúčinnější léčbou je elektrická kardioverze a dále 

podání β-blokátorů nebo blokátorů kalciového kanálu [Hampton, 1996]. 
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Obrázek č. 8 Flutter síní/www.ucebnice-ekg.cz/ 

2.4 Bradyarytmie  

Do skupiny bradyarytmií, řadíme všechny poruchy srdečního rytmu s pomalou srdeční 

akcí. Tepová frekvence je nižší než 60 tepů za minutu. Je-li tato bradykardie 

nepravidelná, je označovaná termínem bradyarytmie. 

2.4.1 Sinusová bradykardie 

Pomalý sinusový rytmus (sinusová bradykardie) může být spojen s různými stavy, jako 

např. trénovanost, myxedém, hypotermie a velmi často je vidět ihned po kolapsovém 

stavu či po srdeční příhodě. 

2.4.2 Atrioventrikulární (AV) blok 

Tyto blokády jsou vyvolány různým stupněm porušení vedení vzruchu z AV uzlu, Hisova 

svazku a jeho větví. Léčíme Atropinem. Je možno blokády zajistit dočasnou 

kardiostimulací. 

2.4.3 Atrioventrikulární blokáda I. stupně 

Atrioventrikulární blokáda I. stupně není ve skutečnosti blokádou. Vedení žádného 

impulsu ze síní na komory není zablokováno, každý impuls v síni vznikající je převeden 

přes atrioventrikulární uzel na srdeční komory. Jedná se tedy jen o prodloužení doby 

vedení atrioventrikulárním uzlem, na EKG patrném jako prodloužení PQ intervalu nad 

200 ms. 

 

http://www.ucebnice-ekg.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=336&tmpl=component&lang=cz
http://www.ucebnice-ekg.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=336&tmpl=component&lang=cz
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2.4.4 Atrioventrikulární blokáda II. stupně 

Při atrioventrikulární blokádě II. stupně se již ne všechny impulsy převedou ze síní na 

komory. Dělí se na dva typy, typ Mobitz I (označovaný taky jako Wenckebach) a Mobitz 

II. Při AV blokádě II. Stupně typ Weckenbach (Mobitz I) se vedení atrioventrikulárním 

uzlem postupně prodlužuje, až dojde k nepřevedení jednoho impulsu ze síní na 

komory. PQ intervaly jsou tak delší, až dojde k nepřevedení jednoho impulsu ze síně na 

komory a na EKG záznamu je patrná vlna P bez následujícího QRS komplexu. Po 

nepřevedeném impulsu si atrioventrikulární uzel jakoby „odpočine“ a následný PQ 

interval je opět relativně krátký (tedy, může být delší než fyziologických 200 ms, ale je 

nejkratší z přítomných PQ intervalů u daného pacienta). Atrioventrikulární blokáda II. 

stupně (nezávisle na typu) je tedy charakterizovaná větším počtem vln P než QRS 

komplexů. 

2.4.5 Atrioventrikulární blokáda III. stupně 

Pokud je vedení atrioventrikulárním uzlem zcela přerušeno, atrioventrikulární uzel 

vůbec nevede impulsy ze síní na komory, mluvíme o atrioventrikulární blokádě III. 

Stupně. Frekvenci komor určuje náhradní srdeční pacemaker (nejčastěji je přítomen 

junkční rytmus s frekvencí kolem 40/min ), na EKG je patrná na sobě nezávislá 

přítomnost vln P a komplexu QRS (což se popisuje jako atrioventrikulární disociace). 

http://www.ucebnice-ekg.cz/index.php/cz/2-1-xmap-bradyarytmie/2-1-4-av-blokady 

http://www.ucebnice-ekg.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=339&tmpl=component&lang=cz
http://www.ucebnice-ekg.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=339&tmpl=component&lang=cz
http://www.ucebnice-ekg.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=340&tmpl=component&lang=cz
http://www.ucebnice-ekg.cz/index.php/cz/2-1-xmap-bradyarytmie/2-1-4-av-blokady
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Obrázek č. 9 Atrioventrikulární blokády/ www.ekg.kvalitne.cz/ 

2.6 Infarkt myokardu 

Infarkt myokardu je akutní ložisková ischemická nekróza srdečního svalu vzniklá 

z přerušení průtoku krve věnčitou tepnou do příslušné oblasti. Je nejzávažnější formou 

akutního koronárního syndromu. Zcela vzácně může být toto postižení způsobeno 

zánětem tepny, vmetkem (embole) nebo spasmem. Infarkt myokardu může postihovat 

levou i pravou komoru srdeční. Podle postižení konkrétní věnčité tepny, rozlišujeme 

infarkt přední, boční, zadní nebo spodní stěny srdeční. Dále můžeme infarkt dělit podle 

stupně postižení srdeční stěny na transmurální (postižená celá tloušťka srdečního 

myokardu) a netransmurální (postižený srdeční sval jen do určité hloubky). Dále se 

další dělení opírá o EKG obraz, kdy rozlišujeme infarkt bez nebo s elevacemi ST 

segmentu. 

Důsledkem infarktu myokardu může být vznik srdeční nedostatečnosti při velkém 

odumřelém ložisku nebo při akutním vzniku nedomykavosti mitrální chlopně. V krajním 

případě je to rozvoj kardiogenního šoku.  Další komplikací může být prasknutí srdeční 

stěny vedoucí zpravidla k úmrtí a poruchy srdečního rytmu, které rovněž mohou být 

příčinou náhlé smrti nemocného. Pozdním následkem infarktu myokardu někdy bývá 

zánět osrdečníku.  
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Hlavním klinickým projevem infarktu myokardu je silná bolest na hrudi svíravého a 

palčivého charakteru, zpravidla lokalizovaná za sternem a vyzařuje až do krku, ramen, 

zad a do paže (nejčastěji do levé). Dotyčný mívá často úzkostný výraz. Tato bolest je 

doprovázena vegetativními příznaky, jako je nauzea, zvracení, slabost, pocení a 

dušnost. Průběh infarktu myokardu může být i asymptomatický s minimálními 

příznaky. Většinou se objevuje u pacientů a nemocných s diabetem mellitus nebo 

hypertenzí. Bolest může být překryta dušností a tak se může stát jedinou známkou 

infarktu. Nejčastěji je tomu tak u nemocných s edémem plic nebo s levostranným 

srdečním selháváním. Cílem léčby infarktu myokardu je co nejrychlejší obnovení 

normálního průtoku v postižené věnčité tepně. Pacienta transportujeme do 

specializovaného kardiocentra, které provádí katetrizaci srdce s následným 

provedením angioplastiky. Při včasném zákroku pak je možná záchrana nebo zmenšení 

infarktového ložiska srdečního svalu. Nedílnou součástí léčby infarktu myokardu, je 

léčba medikamentosní a ta je doživotní. 

http://www.ikem-kardiologie.cz/cs/pro-pacienty/co-u-nas-lecime/infarkt-myokardu/ 

 

         

Uzávěr věnčité tepny s příslušnou lokalizací infarktu (vlevo), lokalizace bolesti IM 

(vpravo). 

Obrázek č. 9 Infarkt myokardu/www.ikem.cz/ 

http://www.ikem-kardiologie.cz/cs/pro-pacienty/co-u-nas-lecime/infarkt-myokardu/
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Obrázek č. 10 Jednotlivé fáze IM/www. zbynekmlcoch.cz/ 

2.7 Kompetence zdravotnických záchranářů 

Činnosti posádek rychlé zdravotnické pomoci jsou definované v legislativním prostředí, 

tvořeném především Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 55/2011 

Sb., o činnostech zdravotnických záchranářů a jiných odborných pracovníků. Specifické 

podmínky práce zdravotnického záchranáře jsou dále určované místními předpisy 

jednotlivých zdravotnických záchranných služeb. 

2.7.1 Kompetence dle vyhlášky 55/2011Sb., § 3 Zdravotnický záchranář  

Zdravotnický záchranář, vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného 

dohledu a bez indikace poskytuje v rámci přednemocniční neodkladné péče, včetně 

letecké záchranné služby a v rámci akutního  příjmu,  specifickou  ošetřovatelskou  

péči.  

Může monitorovat a hodnotit vitální funkce včetně snímání elektrokardiografického 

záznamu, může průběžně sledovat a hodnotit poruchy rytmu, vyšetřuje a monitoruje 

pulzním oxymetrem. Dále zahajuje a provádí kardiopulmonální resuscitaci s použitím 

ručních křísících vaků, včetně defibrilace srdce elektrickým výbojem po provedení 

záznamu elektrokardiogramu. Zdravotnický záchranář zajišťuje periferní žilní vstup, 

aplikuje krystaloidní roztoky a provádí nitrožilní aplikaci roztoků glukózy u pacienta 

s ověřenou hypoglykemií. Dále provádí orientační laboratorní vyšetření, která jsou 

určená pro urgentní medicínu, a orientačně je posuzuje. Zdravotnický záchranář 

obsluhuje a udržuje vybavení všech kategorií dopravních prostředků, řídí pozemní 

dopravní prostředky, a to i v obtížných podmínkách jízdy s využitím výstražných 

zvukových a světelných zařízení. Provádí první ošetření ran, včetně zástavy krvácení. 
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Může zajišťovat nebo provádět bezpečné vyproštění, polohování, imobilizaci, transport 

pacientů a zajišťuje bezpečnost pacientů během transportu. Vykonává v rozsahu své 

odborné způsobilosti činnosti při řešení následků hromadných neštěstí v rámci 

integrovaného záchranného systému. Zdravotnický záchranář, má v kompetenci 

zajišťovat v případě potřeby péči o tělo zemřelého. Dále přejímá, kontroluje a ukládá 

léčivé přípravky, manipuluje s nimi a zajišťuje jejich dostatečnou zásobu, ukládá a 

kontroluje zdravotnické prostředky a prádlo, manipuluje s nimi a zajišťuje jejich 

dezinfekci a sterilizaci a dostatečnou zásobu. Provádí neodkladné výkony v rámci 

probíhajícího porodu, přijímá, eviduje a vyhodnocuje tísňové výzvy z hlediska 

závažnosti zdravotního stavu pacienta a podle stupně naléhavosti, zabezpečuje 

odpovídající způsob jejich řešení za použití telekomunikační a sdělovací techniky. 

Zdravotnický záchranář má za úkol provádět telefonní instruktáž k poskytování první 

pomoci a poskytovat další potřebné rady za použití vhodného psychologického 

postupu. 

2.7.2 Kompetence dle vyhlášky 55/2011Sb., § 3 Zdravotnický záchranář  

Zdravotnický záchranář v rámci přednemocniční neodkladné péče, včetně letecké 

záchranné služby, a dále v rámci anesteziologicko-resuscitační péče a v rámci akutního 

příjmu může bez odborného dohledu na základě indikace lékaře vykonávat činnosti při 

poskytování diagnostické a léčebné péče. 

Může zajišťovat dýchací cesty dostupnými pomůckami, může zavádět a udržovat 

inhalační kyslíkovou terapii, zajišťovat přístrojovou ventilaci s parametry určenými 

lékařem, pečovat o dýchací cesty pacientů i při umělé plicní ventilaci. Může podávat 

léčivé přípravky, včetně krevních derivátů. Dále může asistovat při zahájení aplikace 

transfuzních přípravků a ošetřovat pacienta v průběhu aplikace a ukončovat ji. Provádí 

katetrizaci močového měchýře dospělých a dívek nad 10 let, odebírá biologický 

materiál na vyšetření. Zdravotnický záchranář může asistovat při porodu a provádět 

první ošetření novorozence. Může zajišťovat intraoseální vstup. 

http://www.komorazachranaru.cz/index.php?page=aktualita&titulek=nova-vyhlaska-

o-cinnostech-zdravotnickych-pracovniku-55-2011-sb 

 

 

 

http://www.komorazachranaru.cz/index.php?page=aktualita&titulek=nova-vyhlaska-o-cinnostech-zdravotnickych-pracovniku-55-2011-sb
http://www.komorazachranaru.cz/index.php?page=aktualita&titulek=nova-vyhlaska-o-cinnostech-zdravotnickych-pracovniku-55-2011-sb
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3 Praktická část 

V praktické části jsou uvedeny kazuistiky z prostředí přednemocniční neodkladné péče 

poskytované zdravotnickou záchrannou službou na Mostecku. Součástí kazuistik jsou 

základní informace o následných intervencích ve zdravotnickém zařízení, kam byli níže 

uvedení pacienti předáni posádkou zdravotnické záchranné služby. 

3.1 Kazuistika I 

Posádka rychlé lékařské pomoci byla v ranních hodinách vyslána k třiasedmdesátileté 

ženě, která měla svíravé bolesti v krku a silné bušení srdce. Po příjezdu posádka viděla 

sedící, komunikující ženu v křesle. Byla mírně opocená a měla vyděšený výraz v obličeji. 

Žena nám sdělovala, že z ničeho nic jí začalo bušit srdce a začala mít svíravé bolesti 

v krku. Z anamnézy jsme se dozvěděli, že se pacientka léčí s hypertenzí na Rilmenidinu 

1,0 mg, dále se léčí s minimálně středně významnou mitrální insuficiencí a s reflexní 

chorobou jícnu. Po vyšetření jsme zjistili krevní tlak 150/90 mmHg, srdeční akce 80 za 

minutu, nepravidelná, dýchání sklípkové čisté. Zajistili jsme horní končetinu nitrožilní 

kanylou a poté jsme přistoupili k provedení 12 – svodového elektrokardiogramu. Po 

vyhodnocení elektrokardiogramu lékař zjistil, že je QRS úsek 0,08s, poloha 

intermediální, Q ve V1,V2, lehké descendentní deprese ST úseku ve II, III, aVF, V3, V4, 

V5, V6 s bifázickým neterminálně negativním T. Ploché T ve V2, negativní T ve V1, T 

vlny pozitivní. Lékař verifikoval fibrilaci síní. Pacientce jsme aplikovali Diazepam 5mg a 

poté jsme ženu transportovali ne centrální příjem KZ a.s. nemocnice Most na interní 

ambulanci.  

Pacientce bylo na interní ambulanci opět natočeno EKG a lékařem opět zjištěna 

fibrilace síní. Lékař pacientku informoval o možné léčbě elektrickou kardioverzí. 
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3.2 Kazuistika II 

Operačním střediskem zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje byla přijata 

výzva k sedmdesáti let starému muži, který udává pocit horšího dechu a studeného 

potu. Na místo byla vyslaná rychlá lékařská pomoc. Po příjezdu jsme viděli muže 

sedícího v předklonu, jak hůře dýchá. Od pacienta jsme se dozvěděli, že se s ničím 

neléčí. Lékař muže vyšetřil a zjistili jsme hodnoty krevního tlaku, které byly 140/85 

mmHg, akce srdeční nepravidelná 120 za minutu. Po poslechu, dýchání čisté, dolní 

končetiny bez otoků, břicho prohmatné, nebolestivé a bez rezistence, SpO2 78%. 

Pacientovi jsme dali kyslík 5l za minutu, poté jsme přistoupili k natočení 12 – 

svodového elektrokardiogramu. Po vyhodnocení elektrokardiogramu jsme zjistili, že 

muž má akci komor 120 za minutu, QRS komplex 0,10s, lehké deprese ST úseku I,aVL, 

ploché T ve III,V1, ploché bifázické T v I aVL, jinak vlny T pozitivní. Pacientovi jsme 

zajistili žílu na pravé horní končetině a podali Lekoptin 5mg a poté jsme opět natočili 

elektrokardiogram. Pacient měl pravidelnou akci 76 za minutu, ST úsek izoelektrický, 

ploché bifázické T v I aVL, V5, V6 jinak T vlny pozitivní. Lékař verifikoval ischemickou 

chorobu srdeční s paroxysmem fibrilo – flutteru síní.  

Pacienta jsme odvezli na interní ambulanci na centrálním příjmu KZ a.s., Nemocnice 

Most.  
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3.3 Kazuistika III 

Zdravotnická záchranná pomoc, přijala výzvu o pětapadesátileté ženě, která měla 

pocity rychlé srdeční akce, trvající hodiny až desítky hodin. Po příjezdu posádky, byla 

viděna komunikující na židli sedící žena. Z anamnézy jsme se dozvěděli, že se léčí 

s hyperlipoproteinemií. Jinak vážněji nestonala. Žena oznámila, že si sama doma měřila 

krevní tlak domácím tonometrem. Na všech záznamech byly zachyceny fibrilace síní se 

srdeční akcí 130 – 160 za minutu. Po vyšetření jsme zjistili, že žena má krevní tlak 

130/75 mmHg, akce srdeční 68 za minutu, bez dušnosti, bez cyanózy, dolní končetiny 

bez otoků. Pacientku jsme odvezli na centrální příjem KZ a.s. nemocnice Most. 

Zde lékař pacientku vyšetřil a doporučil do kardiologické poradny k nasazení tlakového 

Holtera. Dle vyšetření Holtrem bylo pacientce diagnostikováno, že má paroxysmus 

fibrilace síní se sklonem k rychlejší odpovědi komor. 
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3.3 Kazuistika IV 

Posádka rychlé lékařské pomoci byla vyslána k padesátileté pacientce, která udávala 

svíravé bolesti v krku. Po příjezdu, posádka viděla ženu sedící na židli. Pacientka 

komunikovala a hned sdělila, že se mírně rozčílila a začala mít svíravé bolesti v krku. Od 

pacientky jsme se dozvěděli, že se s ničím neléčila a vážněji nestonala. Pacientku jsme 

vyšetřili a zjistili, že krevní tlak měla 140/90 mmHg, srdeční akci 116 za minutu, 

pravidelná, dýchání čisté, sklípkové, dolní končetiny bez otoků. Natočili jsme 12 - 

svodový elektrokardiogram. Lékařem byla zjištěna fibrilace síní. Pacientka byla 

převezená na centrální příjem interních oborů KZ a.s. nemocnice Most. Zde lékař opět 

diagnostikoval fibrilaci síní a doporučil pacientce léčbu elektrickou kardioverzí. 

Elektrická kardioverze byla provedena v celkové narkóze, výboj 200J, poté byl obnoven 

sinusový rytmus a na elektrokardiogramu hraniční PQ převod. 

Elektrokardiogram po elektrické kardioverzi byl PQ 0,18-0,20, QRS 0,08, QT 0,400, ST 

úsek izoelektrický, ploché T III, aVF 

Pacientce po kardioverzi byla diagnostikována perzistující fibrilace síní, síňová 

tachykardie a hypertenze. Byl ordinován Warfarin 5mg, Betaloc ZOK 100mg, 

Prestarium NEO 5/1,25mg 

 

Obrázek č. 11 Umístění elektrod při zevní elektrické kardioverzi – anterolaterální 

pozice/www.wikiskripta.eu/  
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3.4 Kazuistika V 

Posádka rychlé zdravotnické pomoci byla vyslána k šedesátiletému muži, který si 

stěžoval na dušnost. Po příjezdu na místo, posádka viděla muže sedícího v předklonu. 

Z mužovy anamnézy se posádka dozvěděla, že se s ničím neléčil. Pacientovi byl 

naměřen krevní tlak 140/90 mmHg, srdeční akce 66 za minutu, nepravidelná, SpO2 

97%, dolní končetiny bez otoků. Přistoupili jsme k natočení 12 – svodového 

elektrokardiogramu. Bylo zjištěno že, QRS 0,10s, ploché T ve III, ploché negativní T ve 

V1, jinak T vlny pozitivní, horizontální poloha. Pacientovi byla zjištěna fibrilace síní. 

Muž byl transportován na interní ambulanci KZ a.s. nemocnice Most, kde mu byla 

doporučená další terapie nazvaná elektrická kardioverze. 
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3.5 Kazuistika VI 

Posádka rychlé lékařské pomoci byla operačním střediskem v dopoledních hodinách 

vyslaná k pětapadesátiletému pacientovi s náhle vzniklým kolapsovým stavem na ulici. 

Po příjezdu na místo události nacházíme ležícího pacienta na ulici, při vědomí, 

komunikujícího, opoceného. Vstupně nám sděluje, že se mu udělalo mdlo, mžitky před 

očima a pak se probral až na zemi. Z anamnestických údajů byla klíčová informace o 

úžívání Betalocu 5 mg z důvodu hypertenze. Vstupním vyšetřením jsme verifikovali 

bradyarytmii se srdeční frekvencí 40 pulsů za mInutu. Dále hraniční krevní tlak 90/50 

mmHg. Po zajištění nitrožilního přístupu kanylou na pravé horní končetině, jsme 

přistoupili k provedení 12 – ti svodového elektrokardiogramu. Na elektrokardiogramu 

lékařem verifikovaná bradyarytmie 40 pulsů za minutu, AV blokáda typu Mobitz II. Po 

stanovení pracovní diagnózy bradyarytmie – AV blokáda typu Mobitz II lékař ordinuje 

Atropin 0,5 mg i v., infuzi Ringerova roztoku 500 ml i. v. s následným zvýšením srdeční 

frekvence na 52 pulsů za minutu. Pacienta jsme transportovali s výše uvedenou 

diagnózou na jednotku intenzivní péče interních oborů Krajské Zdravotní, a.s. v Mostě. 

Zde byl pacient indikovaný k zavedení kardiostimulárotu pro atrioventriokulární blok 

vyššího stupně. 

Příčinou kolapsu u zmíněného pacienta byla bradykardie vedoucí k hypoperfuzi mozku 

s následnou krátkodobou hypoxií. V tomto případě se jednalo o kardiální etiologii 

kolapsového stavu. 
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3.6 Kazuistika VII 

Rychlá lékařská pomoc přijala výzvu o osmdesátileté ženě, která měla od noci bolesti 

na hrudi a dušnost. Potíže přetrvávaly do rána. Po příjezdu posádky, žena seděla 

v křesle, byla klidově dušná, měla stenokardie a byla bez cyanozy. Přistoupily jsme 

k měření životních funkcí a naměřili jsme akci srdeční nepravidelnou 80 tepů za 

minutu, krevní tlak 170/100 mmHg, plíce měla poslechově bazální s nepříznivými 

chrůpkami, SpO2 93 %. Natočili jsme pacientce 12 – svodový elektrokardiogram a 

zjistili jsme, že tepovou frekvenci měla 75 za minutu, deprese ST I, II, V3-V6, 

semivertikální poloha, hypotrofii levé komory. Dle elektrokardiogramu jsme 

diagnostikovali fibrilaci síní. Dle lékaře jsme zajistili žílu na pravé horní končetině, 

podali Furosemid 40mg, Isoket, Morfin 3mg. Stenokardie postupně ustoupily, ale 

přetrvávala klidová dušnost. Pacientka byla připravena k transportu. 

Pacientku jsme po domluvě s lékařem převezli na jednotku intenzivní péče interních 

oborů Krajské Zdravotní, a.s. v Mostě. 
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3.7 Kazuistika VIII 

Rychlá lékařská služba přijala výzvu o starší ženě, které se udělalo v obchodě nevolno, a 

na chvilku upadla do bezvědomí. Po příjezdu posádky, žena byla při vědomí, seděla a 

komunikovala. Od ženy jsme se dozvěděli, že má kardiostimulátor. Dále z anamnézy 

jsme se dozvěděli o užívání léků na úpravu srdečního rytmu, léky na ředění krve a 

diuretika. Přistoupili jsme k samotnému vyšetření. Změřili jsme ženě glykémii, která 

byla 4,1 mmol/l, krevní tlak 105/80 mmHg, srdeční akce 56 tepů za minutu, saturace 

SpO2 98%. Natočili jsme pacientce 12 - svodový elektrokardiogram, kde jsme zjistili 

bradykardii a impulsy, které vysílal kardiostimulátor. Pacientce jsme zajistili žilní linku 

na pravé horní končetině a podali Fyziologický roztok 250 ml. 

Pacientka byla transportována na interní ambulanci centrálního příjmu Krajské 

Zdravotní a.s. nemocnice Most, aby se zde dovyšetřil kolapsový stav. 
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3.8 Kazuistika IX 

Operačním střediskem zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje byla přijatá 

výzva o muži, který měl asi hodinu trvající bolesti na hrudi, které vystřelují do levého 

ramene. Byla vyslaná rychlá lékařská pomoc. Po příjezdu na místo jsme viděli 

padesátiletého muže, který seděl v křesle a komunikoval. Z anamnézy jsme se 

dozvěděli, že se s ničím neléčil, žádné léky nebral a tyto bolesti měl asi tak hodinu. 

Přistoupili jsme k samotnému vyšetření. Změřili jsme pacientovi tlak, který měl 

180/100 mmHg, 95 pulzů za minutu a saturace SpO2 93%. Přistoupili jsme k natočení 

12 – svodového elektrokardiogramu, kde jsme viděli ve V1 a V2 elevace ST úseku, což 

je Pardeho vlna. Pacientovi jsme podali kyslík 5l/min, zajistili jsme žilní vstup na pravé 

horní končetině. Dle lékaře jsme podali Nitromint sprej 2x pod jazyk. Pacient bez úlevy. 

Dále Fentanyl 2ml intravenózně, Apaurin 5mg i. v., Heparin 5000J i. v., Aspegic 500 mg 

i. v., do Fyziologického roztoku 250 ml jsme dali Breviblok 10 mg/1 ml a nechali kapat 

pomalu.  

Pacient byl transportován na kardiologické oddělení Krajské Zdravotní a.s. nemocnice 

Ústí nad Labem s diagnózou akutní infarkt myokardu. 
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3.9 Kazuistika X 

Rychlá lékařská pomoc přijala v ranních hodinách výzvu o ženě, která udávala bolest na 

hrudi. Po příjezdu posádky na místo, jsme viděli ženu sedící na židli, opocenou a 

komunikující. Z anamnézy jsme se dozvěděli, že se léčí s hypertenzí, užívá Lokren a 

Tryasin. Dále nám sděluje, že bolesti trvají asi tak tři dny. Dnes ráno byla bolest 

intenzivnější. Pacientce jsme zajistili žilní linku, saturace SpO2 98%, krevní tlak 140/80 

mmHg, srdeční akce 57 za minutu, přistoupili jsme k natočení 12 – svodového 

elektrokardiogramu. Na EKG nálezu vidíme sinusový rytmus. Dle lékaře jsme pacientce 

aplikovali Isoket sprej 2x pod jazyk, po kterých bolest ustoupila.  

Pacientka byla transportována do nemocnice Krajské Zdravotní a.s. v Mostě na interní 

ambulanci k dovyšetření bolestí na hrudi. 
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4 Diskuze 

Ve své práci jsem především chtěla poukázat na onemocnění srdečního rytmu, na 

nutnost správné diagnostiky v přednemocniční a nemocniční péči. V dnešní době 

tohoto onemocnění značně přibývá, a to bez ohledu na věk a pohlaví pacienta. Dnešní 

doba je velmi stresující a uspěchaná. Myslím si, že stres našemu organismu nijak 

nepřispívá. Domnívám se, že by lidé mezi námi, měli začít s prevencí a pokusit se 

onemocnění srdečního rytmu předejít. Mnoho lidí si první příznaky nechce připustit a 

lékařskou pomoc vyhledá, až když o sebe má strach. 

Jako prevenci by měl mít každý člověk zdravý životní styl. Je to v každém z nás, aby si to 

uvědomil a stanovil si cíl svého životního stylu.  

V dnešní době máme spoustu lékařů, ať už jsou v nemocnici nebo v soukromých 

ambulancích, kde nám stačí se objednat a už při prvních známkách bušení srdce, 

úzkosti v krku nebo jen zadýchávání nám pomůžou. Existují i různé odborné poradny, 

ale myslím si, že v dnešní době se člověk stydí někam jít a tuto pomoc moc 

nevyhledává.  

Myslím si, že znalost onemocnění srdečního rytmu je věcí lékařskou, ale zároveň patří 

do ranku znalostí a dovedností zdravotnického záchranáře. Měl by včas rozpoznat 

určitý problém, poradit nebo pomoci v dané problematice a hlavně mít dostatek 

znalostí rozpoznat akutní stavy u pacientů. Správně reagovat při poskytování první 

pomoci a hlavně v pořádku transportovat pacienta na dané pracoviště.  

To vše by měl zdravotnický záchranář dělat v klidu a s rozvahou! 
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Závěr 

Ve své absolventské práci jsem chtěla analyzovat nejčastěji se vyskytující poruchy 

srdečního rytmu.  

V teoretické části jsem se věnovala historii elektrokardiografu. Poté jsem se zabývala 

anatomii a fyziologii srdce. Dále jsem rozdělila onemocnění srdečního rytmu na 

tachyarytmie a bradyarytmie a v každé části jsem se věnovala daným problémům a 

onemocnění, které do těchto skupin patří. Na závěr jsem zmínila kompetence 

zdravotnického záchranáře. 

V praktické části jsem zpracovala deset kazuistik, které ukazují na nejčastěji se 

vyskytující onemocnění srdečního rytmu v okrese Most a jejich léčbu. 

Mezi nejčastěji se vyskytující onemocnění srdečního rytmu patří fibrilace síní. 
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Summary 

Verification of the heart rhythm in conditions of EMS Most 

Heart rhythm disorders have become the most widespread disorders lately, regardless 

of the age and gender of a person. A heart rhythm disorder is an abnormal variation 

from the normal heartbeat. Heart rhythm disorder is also referred to as an arrhythmia.  

Heart rhythm disorders involve abnormalities of one or more of the following: heart 

rate, regularity of beats, sites where electrical impulses originate, or sequence of 

activation of heartbeats.  

The assignment is divided into two parts. In the theoretical part history of ECG is 

described from the view of its comparison nowadays and in the past, in the Czech 

Republic and also in the world. Description of the anatomy and physiology of the heart 

follow. This part of the assignment also deals with myocardial infarction, the risk 

factors, preventative measures, treatment and symptoms. The most common 

disorders are defined such as tachycardia, bradycardia, myocardial infarction and other 

diseases of the heart rhythm. Finally, competences of rescuers are mentioned.   

For the practical part analysis of the last ambulance records is used as well as those 

records from the archive with the aim to assess them.   

As the research method retrospective study of ambulance crews EMS Most records 

was used in order to assess the changes in patients’ condition using 12 ECG lead 

placement.  

Tachycardia, bradycardia and myocardial infarction belong to the most common 

disorders of the heart rhythm. Therefore each paramedic must be able to detect the 

heart rhythm disorder early and to start adequate therapy. 

Key words: myocardial infarction, tachycardia, bradycardia, electrocardiograph, heart 

rhythm disorders  

 

http://www.emedicinehealth.com/script/main/art.asp?articlekey=58680
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