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Úvod  
 

Tématem této absolventské práce je měření tělesné teploty v přednemocniční 

neodkladné péči. Tuto problematiku jsem si vybral, protože považuji měření tělesné 

teploty za významnou vypovídající hodnotu během posuzování stavu pacienta, která 

ovlivňuje diagnostiku i volbu léčebných postupů. Měření fyziologické teploty patří mezi 

základní vyšetření, které mnoho zdravotnického personálu opomíjí. Zajímavou 

tématikou, která mne velmi zaujala, je také srovnání jednotlivých typů teploměrů, 

četnost jejich využití a porovnání uplatnění získaných hodnot. Opomenutí tohoto 

vyšetření by mohlo ohrozit stav pacienta a zkreslit údaje o jeho stavu a diferenciální 

diagnostice. Navíc mě oslovila terapeutická hypotermie v přednemocniční neodkladné 

péči, ke které měření tělesné teploty neodmyslitelně patří. Přednemocniční hypotermii 

používají  na výjezdovém stanovišti zdravotnické záchranné služby ve Středočeském 

kraji v Berouně, kde jsem také byl na praxi. 

 Aplikace přednemocniční hypotermie u náhlé zástavy oběhu a srdce zažívá nyní 

novou vlnu diskuzí o jejím načasování  peri/post resuscitačně. V terénu se 

přednemocniční hypotermie navozuje daleko hůř, než na normálním oddělení v 

nemocnici, proto má své zvláštnosti a mnoho kontraindikací. Stejně velkou pozornost si 

však zasluhuje také akcidentální hypotermie navozená okolním 

prostředím a nedostatečnou ochranou pacienta. Jejím důsledkem je stresová reakce 

organismu, vyplavení prozánětlivých cytokinů, poruchy koagulace, atd. Nepříznivě také 

působí třes těla, který zvyšuje spotřebu kyslíku organismem na trojnásobek. 

V teoretické části budu popisovat současné znalosti o měření tělesné teploty 

v přednemocniční neodkladné péči. Problematikou se budu zabývat jak obecně, tak ve 

vztahu k různým klinickým situacím, u kterých je měření fyziologické teploty potřebné 

nebo účelné. Zajímat se budu také o to, jak dochází ke změně tělesné teploty. V další 

části popisuji teploměr, který slouží k měření fyziologické teploty, jeho zakladatele a 

historii, princip funkce teploměru, rozdělení hypertermie, hypotermie a příčiny. 

Hypertermické stavy jsou hlavní příčinou febrilních křečí především u dětí. Část práce 
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budu věnovat vlivům prostředí a okolí, ve kterém se pacient nachází (léto, zima), 

vzhledem k nutnosti přeměření teploty v místě se stálou teplotou. Dalším bodem práce 

je léčba teploty a její příčiny. Pacienti s teplotou pod 30°C tělesného jádra jsou 

rezistentní na farmakologickou léčbu a defibrilaci.  

 

V praktické části budu měřit tělesnou teplotu všemi dostupnými prostředky 

v přednemocniční neodkladné péči. Budu také srovnávat teploty v pravém a levém 

uchu, které popíši v grafech. Do měření zahrnu výšku, váhu, věk, pohlaví, dechovou 

frekvenci, glykémii, kapilární návrat, všechny fyziologické funkce (krevní tlak, pulz 

periferie, saturace O2, dýchání), frekvence dechu, posouzení srdeční činnosti 

(pravidelné, nepravidelné), jestli bylo při měření provedeno EKG, zdali proběhlo 

sonografické vyšetření v terénu a dále měření například GCS, MEES, NACA. Mimo jiné 

zahrnu do výzkumu indikaci výjezdu, závěrečnou diagnózu v přednemocniční péči, 

terapii v přednemocniční péči, transport pacienta do nemocnice, nebo ponechání na 

místě. Zahrnuta bude také cílová nemocnice, kam byl pacient odvezen, a zda byl při 

výjezdu přítomen lékař. Po sběru dat z terénu u jednotlivých pacientů, zpracuji data do 

tabulky a následně vyhodnotím v grafech. Pokusím se zjistit který způsob měření 

tělesné teploty je nejspolehlivější, nejbezpečnější a nejjednodušší. 
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Seznam zkratek 
 

PNP – Přednemocniční neodkladná péče 

GCS – Glasgow coma scale – škála, která posuzuje míru vědomí člověka 

MEES – Mainz Emergency Evaluation Score 

NACA – National Advisory Committee on Aeronatics score 

O2 – Kyslík 

PKMM – permanentní katétr močového měchýře 

EKG – Elektrokardiografie 

EtCO2 - Kapnometrie je metoda měřící koncentraci oxidu uhličitého (ETCO2) na konci 

výdechu. 

BMI – Body mass index 

NZO – Náhlá zástava oběhu 

CMP – Cévní mozková příhoda 

INF – Infekční onemocnění 

SYN – Synkopa 
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1 Cíl práce 
 

Analyzovat a porovnat možnosti měření tělesné teploty 

v přednemocniční péči. Zjistit, která metoda měření je v přednemocniční 

neodkladné péči nejspolehlivější, nejbezpečnější a nejjednodušší. 

 

1.1 Hypotézy 
 

Hypotéza č. 1 – teplota v levém uchu se bude lišit od teploty v pravém uchu. 

Hypotéza č. 2 – naměřená vyšší teplota v uchu bude vyšší, než v axile. 

 

  



10 
 

2 Teoretická část absolventské práce 

2.1 Fyziologie termoregulace 

 

Savci jsou nejdokonalejšími živočichy na zemi z pohledu řízení a udržování 

konstantní tělesné teploty. Dokáží korigovat jak vlastní produkci tepla (metabolismus 

orgánů tělesného jádra, zejména CNS) tak ztráty tepla do okolního prostředí 

(evaporace).[8] 

 U zdravého jedince termoregulační systém udržuje teplotu těla 37 ± 0,2 °C, přičemž 

tato hodnota kolísá v diurnálním rytmu, s nejnižšími hodnotami mezi 4 - 6h 

ranní a nejvyššími kolem 16 - 18h odpolední. Kromě tohoto rytmu kolísá teplota i 

v rámci hormonálních výkyvů (progesteron) u menstruujících žen, kdy v období od 

ovulace po menstruaci se zvyšuje o 0,6 °C. Stejně tak lze pozorovat kolísání teploty 

sezonní, v závislosti na příjmu potravy, fyzické aktivitě (zvýšení až o 1,5 °C), věku – 

termolabilita dětí a starců, okolním prostředí, farmakoterapii, stresu a endokrinních 

pochodech (zvýšení u tyreotoxikózy, dehydratace, intoxikace, konzumace nebo 

intravenózní podání teplých roztoků). [8] 

Termoreceptory, které jsou uloženy povrchově (periferní), se rozdělují na 

chladové a tepelné, přičemž chladových je desetkrát více, což svědčí o primární 

ochraně těla proti podchlazení. Podchlazení je nežádoucím faktorem hypotermie. 

Termoreceptory jsou také uloženy v centrálním kompartmentu, který se skládá z 

mozkového kmene, míchy, hrudníku, peritonea, velkých dutých žil a bifurkaci karotid. 

Informace je z termoreceptorů dále vedena nemyelinizovanými C vlákny 

(teplo) a myelinizovanými  a ƌ nervovými vlákny (chlad) do tractus spinothalamicus 

v předních provazcích míšních. Tractus spinothalamicus směřuje do thalamu, korového 

somatosenzorického centra a vysílá kolaterály do hypotalamu a retikulární formace. [2] 

V hypotalamu leží zmiňovaná dvě centra. V přední části hypotalamu leží area 

praeoptica, centrum zodpovědné za monitorování teploty těla a reakci na zvýšení 

teploty, v zadní části pak area hypotalamica posterior, která nemonitoruje přímo 

tělesnou teplotu, ale zpracovává informace z centrálních a periferních 



11 
 

receptorů a aktivuje výkonné funkce termoregulace, zejména nutné k udržení stálé 

tělesné teploty a prevenci podchlazení organismu. [8, 12] 

 V experimentálních studiích vedlo poškození tohoto centra z důvodu 

onemocnění k tomu, že se pacienti stali poikilotermní.   Mimo dvě výše zmíněná centra 

reaguje hypotalamus také na velké množství humorálních signálů, mediátorů, 

přestupujících přes organum vasculorum lamina terminalis a vyvolávajících změnu 

rezistence cév a prokrvení hypotalamu, což je rozhodující pro nastavení „teploty 

centrálního termostatu“. [8] 

Tělesné jádro je oblast, která zahrnuje orgány hrudní, břišní dutiny a hlavy – 

místo, kde jsou lokalizované vitální orgány. 

Lidské tělo udržuje stálou teplotu tělesného jádra 37 °C. Směrem k povrchu těla 

se teplota izotermicky postupně snižuje až na teplotu kůže 32,7 °C. Průměrná teplota 

těla jako celku je poté vyjádřena matematickým vzorcem: 

Obrázek 1 Rovnice pro výpočet teploty tělesného jádra. [11] 

T body = (0,4 x Teplota kůže) + (0,6 x Teplota tělesného jádra) = (0,4 x 32,7) + (0,6 x 

37) = 35,28 °C 

 

Výkyvy teploty tělo kompenzuje na jedné straně kumulací a výrobou tepla, na 

druhé jeho výdejem do okolí.  Kumulace tepla je závislá zejména na celkovém obsahu 

vody v těle (60 % tělesné hmotnosti), která má jednu z nejvyšších hodnot. Nově 

měřená tepelná kapacita vody (4,18 kJ/kg/°C) je v porovnání s kapacitou vzduchu (1,2 

J/l) větší.  

Metabolická produkce je zajištěna oxidativními procesy se 75 % uvolněním 

energie ve formě tepla.  Výdej do okolí je pak zajištěn kondukcí (vedení, 2 - 3 % 

tepelných ztrát), radiací (záření, 55 - 65 % tepelných ztrát), evaporací (pocení, 20 - 35 % 

tepelných ztrát) a konvekcí (proudění, 10 - 15 % tepelných ztrát). Účinnost těchto 

mechanismů však závisí na okolním prostředí. Například v prostředí se stejnou teplotou 

jako je teplota těla se bude uplatňovat pouze evaporace, a to ještě v závislosti na 

vlhkosti okolního prostředí. [4] 
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Obrázek 2 Potenciální cesty ztrát tělesného tepla. [12] 

 

 

 

Obrázek 3 Koláčový graf poměru tělesných tepelných ztrát u nahého člověka. [3] 
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2.1.1 Termoregulační systém 

Látky, které způsobují útlum, také často vedou ke snížení tělesné teploty. 

Nejvýrazněji tento účinek pozorujeme u alkoholu. Zde se podílí i vazodilatace, a tím 

snazší únik tepla z periferie. Zvýšení tělesné teploty, a to někdy významně, nacházíme u 

předávkování amfetaminy nebo tricyklickými antidepresivy. Spouštěčem velmi závažné 

maligní hypertermie bývají některá anestetika (halotan a v podstatně menší míře i 

nověji používaná inhalační anestetika) a suxametonium. Lékem maligní hypertermie je 

– kromě fyzikálního chlazení a obecných opatření – dantrolen. Podobný klinický obraz 

včetně těžkého delirantního stavu a rozvratu vnitřního prostředí je projevem maligního 

neuroleptického syndromu. Vyvolávají ho neuroleptika převážně ze skupiny bazálních 

neuroleptik. Na vzestupu teploty se podílí anticholinergní účinek neuroleptik, svalová 

rigidita, která je někdy vedlejším účinkem jejich působení a samotná porucha 

termoregulace. Zvýšení teploty pozorujeme také někdy při předávkování antihistaminik, 

kde se přidává i omezení pocení a centrální účinek. [4] 

 

2.1.2 Tělesná teplota a historie měření 

Člověk je teplokrevným organismem se stálou tělesnou teplotou, k jejíž 

kontrole a udržení konstantních hodnot využívá komplikované 

nervové a neuroendokrinní mechanismy. 

Z historie: 

Měření fyziologické teploty je obecně jedno z nejstarších vyšetření a patří mezi 

nejstarší diagnostickou metodu.  Již roku 1700 před naším letopočtem byla označena 

horečka jako klinický příznak onemocnění (Edwin Smith, surgical papyrus). Hippokrates 

uvedl jednotlivé vzorce průběhu teplotních křivek, které zmiňuji v části 2.3.3. Úplně 

první teploměr sestrojil Galileo Galilei roku 1592. První měření tělesné teploty provedl 

Richard Lower v letech 1631 – 1691. První stupnici teploměru sestavil Fahrenheit v roce 

1714. Celsiovu stupnici vynalezl Anders Celsius v roce 1744. Vůbec první využití v 

lékařství aplikoval James Currie v letech 1756 – 1805. Roku 1970 byla poprvé popsána 

maligní hypertermie a od té doby je zavedeno rutinní měření teploty do 

předoperační a pooperační intenzivní péče a urgentní medicíny. [13] 
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V dnešní době již existují moderní metody měření tělesné teploty tekutým 

krystalem nebo infračervenou termografií, galiovým a lihovým teploměrem. Tyto 

metody měření fyziologické teploty jsou nejčastěji využívány v oborech, kde je měření 

potřebné pro svou důležitost a uchování základních životních funkcí. Například 

kardiologie, neurologie, neurochirurgie, hematologie, angiologie. [6] 

 

2.1.3 Klasifikace hodnot tělesné teploty 

Za fyziologickou tělesnou teplotu považujeme hodnotu 36 - 36,9 °C 

(normotermie). 

 Pojem hypotermie označujeme teplotu pod 35 °C, mírná hypotermie je v rozpětí 

32 - 34 °C, střední hypotermie 30 - 32 °C. Hlubokou hypotermií označujeme, když 

tělesná teplota klesne pod 30 °C. Při komplikaci náhlou zástavou oběhu klesne většinou 

tělesná teplota až pod 28 °C. Příčinou může být šok, dehydratace, endokrinní 

onemocnění, poruchy metabolismu či otravy (alkohol, hypnotika). Cílenou hypotermii u 

chirurgických výkonů na srdci či mozku nazýváme řízená hypotermie. [3] 

 

Fyziologická tělesná teplota: 36 - 36,9 °C. 

Subfebrilní teplota: 37 - 37,9 °C. 

Febrilní: nad 38 °C, lehká: 38 - 38,9 °C, střední: 39 - 39,9 °C, těžká: (hyperpyrexie) nad 

40 °C. 

Při teplotě nad 42 °C většinou dochází ke smrti mozku. [3] 

 

Tělesnou teplotu měříme na různých místech těla. O teplotě tělesného jádra 

odpovídá pouze měření v distální třetině jícnu, v nasopharyngu, na tympanální 

membráně a v arterii pulmonalis, protože teplota tělesného jádra je vždy vyšší, než 

teplota na periférii. Se zpožděním asi 15 minut se přibližuje teplotě jádra postupně i 

teplota v  PKMM a rektu. Měření na kůži či v axile je proto sledované dlouhodobě. [9] 
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2.2. Patologické stavy spojené se změnou tělesné teploty 

 

2.2.1 Hypertermické stavy 

Projevy a příznaky hypertermie 

Hypertermie se rozděluje na lehkou, střední a kritickou. Níže uvádím toto 

rozdělení s klinickými projevy jednotlivých částí hypertermie.  

Projevy lehké hypertermie jsou mírná hypertenze, chladná a vlhká pokožka, 

tachykardie, třes, nevolnost, křeče v dutině břišní, teplota do 38,9 °C. [5] 

Střední hypertermie nejčastěji doprovází bolesti hlavy, hypotenze, svalová křeč, 

vlhká a bledá pokožka, pocit žízně, slabost, nevolnost, zvracení, teplota nad 40 °C.  

Kritická hypertermie, která je nejzávažnější, má tyto komplikace - síňová, nebo 

komorová tachykardie, delirium, zmatenost, silné křeče, rozšířené zornice, ztráta 

vědomí, tachypnoe, teplota vyšší než 41,1 °C. [5] 

V přednemocniční péči se používají při těchto stavech hypotermické přikrývky, 

sáčky s ledem na třísla a do podpaží či intravenózní léčba chladnými roztoky. S léčbou 

pokračujeme do té doby, než pacientovi neklesne tělesná teplota alespoň na 39 °C. 

Během transportu podáváme kyslíkovou terapii, monitorujeme saturaci a krevní tlak. 

V případě, že by nestačila kyslíková terapie obličejovou maskou, musíme provést 

endotracheální intubaci. [5] 

 

2.2.1.1 Poškození teplem 

 

Tepelné poškození lidského organismu vzniká hned z několika důvodů. 

Následkem abnormálního tepelného působení na lidský organismus (např. vysoká 

okolní teplota, přímé ozařování sluncem, zabránění odvodu tepla nepřiměřeným 

ošacením, saunování a přebývání v prostorách s nadměrným teplem) je porucha 

regulace ve formě hypertermie a dehydratace. [5] 
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K poškození z tepla predisponují především obézní, starší lidé, dále osoby s 

onemocněním srdce a oběhu nebo kojenci a malé děti. Tepelná expozice může vést 

následkem periférní vazodilatace nebo dlouhého stání k nedostatečnému prokrvení 

mozku a může vyvolat synkopu z horka. Může také dojít až k úplné ztrátě 

vědomí a dalším mozkovým poškozením. [8] 

Jestliže vede tepelná expozice ke zřetelné ztrátě tekutin v extracelulárním 

prostoru, dochází k nárůstu malátnosti a zkalení vědomí, mluvíme pak o tepelné 

exhausci. [11] 

Křeče z horkého prostředí vznikají především u těžké tělesné zátěže při vysoké 

okolní teplotě s velkou ztrátou tělesných tekutin. Hypertermie není u tohoto 

chorobného obrazu normálně přítomna. [5] 

Nejtěžší forma vyčerpání lidského organismu z horkého prostředí je úpal. Ten 

může vést následkem extrémního selhání tepelné regulace v mozku k život 

ohrožujícímu stavu. Při těžší formě doprovází úpal zvracení a může také dojít ke ztrátě 

vědomí. [11] 

Úžeh představuje podráždění mozkových blan přímým slunečním zářením na 

nepokrytou hlavu. Může vzniknout i v kombinaci s jinými chorobnými obrazy 

podmíněnými horkem. Úžeh je také život ohrožující stav, při kterém dochází 

k nevratnému poškození mozku. [8] 
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2.2.1.2 Synkopa z horka 

 

Symptomy 

Mezi nejčastější symptomy patří nevolnost, závrať, malátnost, oběhové selhání, 

mdloba, hypotenze, symptomy šoku, horká vlhká zarudlá kůže, možné zvýšení tělesné 

teploty jádra. [11] 

Terapeutické postupy 

Pacienta uvedeme do rovné polohy na chladné místo, eventuálně zvedneme 

dolní končetiny. Uvolníme, eventuálně svlékneme tísnící části oděvu a při nastupujících 

symptomech šoku zavedeme intravenózní přístup. [11] 

Léčba 

K léčbě se doporučuje Ringerův roztok intravenózně. Jelikož ale tento není 

součástí vybavení sanitních vozů, použijeme Fyziologický roztok® 500-1000 ml. [1] 

 

2.2.1.3 Tepelná exhausce 

 

Symptomy 

Mezi nejčastější prodromy patří malátnost, vyčerpání, zmatenost, cefalea, žízeň, 

zpočátku teplá, později bledá, studeně zpocená kůže, tělesná teplota normální nebo 

zvýšená, tachykardie, hypotenze, excitace, zmatenost, delirantní projevy, poruchy 

vědomí. [11] 

Terapeutické postupy 

Pacienta uvedeme do rovné polohy na chladném místě a zvedneme dolní 

končetiny. Uvolníme, eventuálně svlékneme tísnící části oděvu. Nahrazujeme tekutiny, 

ale v malých dávkách, protože jinak hrozí zvracení pacienta. Pokud možno perorálně 

přivádíme elektrolytové nápoje, osolené nápoje a v těžkých případech zajistíme 

periferní žilní katétr. [11] 
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Léčba 

K léčbě použijeme opět Fyziologický roztok® 500-1000 ml intravenózně. [1] 

2.2.1.4 Křeče z horka 

 

Symptomy 

Mezi nejčastější symptomy patří bolestivé svalové záškuby a svalové křeče, 

normální tělesná teplota, slabost, cefalea, nauzea, zvracení, u těžších stavů poruchy 

vědomí a bolest hlavy. [11] 

Terapeutické postupy 

Pacienta uvedeme do rovné polohy na chladném místě a zvedneme dolní 

končetiny. Uvolníme či odstraníme tísnící části oděvu. Nahrazujeme tekutiny a pokud 

možno perorálně přivedeme elektrolytové nápoje v malých dávkách, osolené nápoje. 

V těžkých případech zavedeme venózní přístup, nutné je také přivolat zdravotnickou 

pomoc. [11] 

Léčba 

K léčbě použijeme fyziologický roztok® 1000-2000 ml / 1-2 hod. [1] 

 

2.2.1.5 Úpal 

 

Symptomy 

Mezi nejčastější příznaky patří bolest hlavy, závratě, zvracení, tachypnoe, 

tachykardie, krevní tlak zpočátku normální, později snížen. Kůže je z počátku červená, 

suchá a horká, později šedá, cyanotická. Dalšími příznaky mohou být mozkové křeče, 

zřetelně zvýšené reflexy, šokový stav, kóma a tělesná teplota silně zvýšená (> 40 °C). 

[11] 
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Terapeutické postupy 

Pacienta uvedeme do rovné polohy na chladném místě a zvedneme dolní 

končetiny a hlavu. Odstraníme těsnící části oděvu, zevně ochlazujeme ostřikováním 

studenou vodou, pokládáme studené obklady, třeme kousky ledu, pokud možno 

současně ochlazujeme kůži ovíváním vzduchem, ventilátorem atd. [11] 

 
Léčba 

Podáváme kyslík 4-6 l / min, provádíme terapii šokem – především substituci 

tekutin, zavedeme žilní vstup. U komatózních pacientů je nutná profylaxe mozkového 

edému dexamethazonem 100 mg  intravenózním katetrem nebo prednisolonem 1 – 2 g 

nebo methylprednisolonem 250 mg intravenózně. [1] 

 

2.2.1.6 Úžeh 

 

 Symptomy 

Symptomatologie nastupuje často s časovým zpožděním po sluneční expozici, 

např. v noci, kůže obličeje a hlavy horká a červená, malátnost, cefalea, závrať, neklid, 

nauzea, ztuhnutí šíje, v těžkých případech i mozkové křeče, bezvědomí. [11] 

Terapeutické postupy 

Pacienta uvedeme do rovné polohy na chladném místě a zvedneme hlavu. 

Odstraníme těsné části oděvu, zevně ochlazujeme hlavu vlhkými, studenými obklady a 

současně ochlazujeme kůži ovíváním vzduchem či ventilátorem, atd. Podáváme kyslík, 

žilní vstup. U komatózních pacientů snížíme mozkový tlak, intubujeme, 

hypoventilujeme, profylaxe mozkového edému – dexamethason 100 mg intravenózně 

nebo prednisolon 1 – 2 g i.v. nebo metylprednisolon 250 mg intravenózně.[11]. 

Léčba 

K léčbě použijeme fyziologický roztok® 1000-2000 ml/ 1-2 h a podáváme kyslík  

4 – 6 l/ min. [1] 
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2.2.1.7 Febrilní křeče 

 

Většinou jde o příležitostné křeče, vázané věkem a doprovázené poruchami 

vědomí, které se vyskytují v iniciální fázi infekčního nebo neurologického onemocnění 

při horečce. Nejčastěji jde o pacienty dětského věku do 18 let. 

Febrilní křeče dělíme na dva druhy: 

Nekomplikované febrilní křeče trvají méně než 15 minut v pro ně typickém věku, 

spontánně ustupují a jsou primárně generalizované. 

Komplikované febrilní křeče jsou delší než 15 minut, vyskytují se v netypickém 

věku a opakují se do 24 hodin. Jsou doprovázeny parciálními křečemi a po záchvatu 

přetrvává neurologický deficit.  

U obou stavů je nutno kontaktovat zdravotnickou službu a pacienty předat do 

nemocniční péče. [1 ] 

 

2.2.1.8 Vyšetření a terapie u febrilních křečí 

 

Nejčastěji se lékař přednemocniční péče dostává na místo až po doznění 

křečové aktivity, a proto je jeho hlavní úlohou důsledné odebrání anamnézy a vyšetření 

pacienta. Zjišťuje přítomnost febrilního onemocnění, dobu a charakter křečové aktivity, 

příznaky, které předcházeli vlastnímu záchvatu, výskyt křečí v minulosti, úraz hlavy před 

postižením, užívané léky, poslední naměřenou tělesnou teplotu, krevní tlak, pulz a 

saturace O2. Nutné je také vyšetření neurologických příznaků. Pro vyloučení infekčního 

onemocnění CNS je třeba vyšetřit meningeální příznaky a nesmí se zapomenout ani na 

kůži (petechiální krvácení při meningokokové infekci). [1] 

V případě křečí je v iniciální fázi prioritní kontrola a zabezpečení vitálních funkcí, 

stejně jako bezpečnost pacienta. Neméně důležité je také uklidnit rodinu, protože 

laická veřejnost může tuto událost vnímat velmi dramaticky a napětí blízkých se přenáší 

i na pacienta. Každému pacientovi postihnutému křečemi se podává kyslík. Změříme 

tělesnou teplotu a v případě teploty nad 38 °C se podávají antipyretika – Ibuprofen 

v dávce 5 mg/kg nebo paracetamol 10 mg/kg. Dále v rámci antikonvulzivní léčby 
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podáváme diazepam v dávce 5 mg u dětí do 15 kg a 10 mg u dětí nad 15 kg tělesné 

hmotnosti. Pacienta chladíme vlažnou vodou nebo zábaly. Cílem je dosáhnout tělesné 

teploty nad hladinou normotermie. Většinou křeče dozní spontánně do 2 minut. Když 

křečová aktivita přetrvává déle jak 2 minuty, je na místě medikamentózní léčba 

rektálním podáním diazepamu v podobě čípku (orientačně 5 mg hmotnosti na 15 kg, u 

větších dětí 10 mg ). 

  Když léčba není účinná, zavedeme intravenózní vstup a podáváme diazepam 

nitrožilně. Trvání křečí déle jak 10 minut už přináší riziko rozvoje status epileptikus. I při 

nejmenší pochybnosti o charakteru a etiologii záchvatu se pacient až po doznění 

příznaků transportuje na další vyšetření do nemocnice. [1] 

Při komplikacích těžkého záchvatu, který trvá déle než 15 minut v opakovaných 

intervalech, se vyskytuje pozáchvatová hemiparéza.  Při těžkém záchvatu dojde 

k poškození mozku nebo začínající progredující epilepsii. Opakované záchvaty a 

případný přechod v epilepsii je život ohrožující stav. A to z důvodu aspirace žaludečního 

obsahu, obstrukce dýchacích cest, zapadlého jazyka a následné hypoxie organismu. 

Může také dojít k zástavě dechu a následné smrti. [6] 

 

2.2.2 Hypotermické stavy 

 

Snížená tělesná teplota nebývá příznakem, se kterým nemocný přichází k lékaři. 

Nicméně když se zjistí u nemocného v kómatu, je nutné v první řadě vyloučit 

hypotyreózu (myxedémové kóma). K pochopení tohoto příznaku se nejlépe 

propracujeme z pohledu fyziologie. Teplota klesá ze tří základních příčin. Těmi jsou 

absolutní omezení metabolismu, podchlazení a selhávání hypotalamického centra 

v mozku. Hlavní choroby, které patří pod omezení metabolismu, jsou 

hypotyreóza a hypopituitarizmus. Vyvolat hypotermii mohou i stáří, 

hladovění a chronická podvýživa. Hypotermii může způsobit diabetes, protože buňky 

jen nedostatečně vstřebávají glukózu, či snížená cirkulace do oblasti, kde je teplota 

měřená – do této skupiny patří šok z jakékoliv příčiny (hypovolémie, kardiogenní, 

neurogenní). [12] 
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Na základě omezení metabolismu vzniká pravděpodobně i hypotermie při 

hemoragickém šoku, dehydrataci, městnavé srdeční slabosti a nedostatečnosti 

nadledvin. Při špatné cirkulaci se vyvíjí tkáňová anoxie a klesá metabolismus v kůži 

nebo sliznici, kde je tělesná teplota měřená. [12] 

 Mezi poruchy termoregulačního centra v mozku řadíme mozkovou 

trombózu a krvácení, některé nádory hypofýzy, toxické suprese tohoto centra 

barbituráty, alkoholem, opiáty a celkovou anestezií. Hypotermii může tímto 

mechanizmem vyvolat i každé protrahované kóma. [10] 

 

2.2.2.1 Projevy a příznaky hypotermie 

 

Projevy a příznaky u hypotermických stavů se nejčastěji mění podle tělesné 

teploty jádra pacienta. Proto je tohle měření nejdůležitější při stanovení diagnózy. 

Klinickou hypotermii lze rozdělit podle teplot tělesného jádra viz tabulka níže o 

rozdělení teplot tělesného jádra. [10] 

Delší pobyt v chladném prostředí a poruchy tepelné regulace způsobí poškození 

organismu, často dodatečně ještě ovlivněné jinými faktory (např. intoxikace alkoholem). 

[11] 

O podchlazení mluvíme, jestliže došlo ke snížení tělesné (rektální) teploty pod 

35 °C. Mírná hypotermie je při tělesné teplotě do 32 °C, těžká při teplotách nižších. 

Akutní nebezpečí života následkem hrozící fibrilace komor se předpokládá při teplotě 

tělesného jádra 26 – 30 °C. [11] 
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Tabulka 1 Rozdělení teplot tělesného jádra[11] 

35,1 °C – ztráta manuální koordinace, třes, stav vzrušení. 

32,3-35 °C – amnézie, prudký třes, nesouvislý projev, bolest v končetinách, tachykardie, 

modravě bledá kůže. 

30-32,2 °C – cyanóza, snížený třes, svalová ztuhlost, narůstající somnolence, ústup 

pocitu bolesti, poruchy převodu srdečního rytmu. 

29,9-27,2 °C – šok ze zahřívání, fibrilace síní, iracionální chování, bradykardie, omezené 

dýchání. 

25,6-26,7 °C – nepravidelná srdeční akce, kóma. 

Pod 27,2 °C – fibrilace komor. 

Pod 25,6 °C – zástava srdce a dýchání. 

 

Vzniklá arytmie se obvykle vrací do běžného sinusového rytmu se zahříváním 

těla. Pokud je pacient bez pulzu, popřípadě nedýchá, je nutno bezprostředně zahájit 

kardiopulmonální resuscitaci, dokud zahřívání nezvýší tělesnou teplotu minimálně na 

32 °C. Při poklesu fyziologické teploty pod 30 °C je myokard rezistentní proti defibrilaci. 

Podáním farmak a aplikací do žilního vstupu do takto podchlazeného těla, se v místě 

aplikace v cévním řečišti vytváří tzv. farmakologické depo. Tímto pojmem myslíme, že 

když se léčivo podá a v těle dokonale nefunguje krevní oběh, látka se nebude plynule 

vstřebávat do těla. [5] 
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2.2.2.2 Terapeutické postupy při akcidentální hypotermii v 

přednemocniční neodkladné péči 

 

Pacienta v poloze na zádech popř. stabilní na boku přeneseme do teplého, před 

větrem chráněného prostředí a provedeme měření rektální teploty. Při mírné 

hypotermii (rektální teplota > 32 °C) aplikujeme pasivní ohřívání zabalením do vlněných 

přikrývek. Snažíme se tím o zvýšení okolní teploty. Při těžké hypotermii (rektální teplota 

<32 °C) se pacient nesmí pohybovat (nebezpečí vproudění z periférie do tělesného 

jádra). Podáváme infuze přehřátých roztoků, teplé obklady na trup, hlídáme neustále 

tělesnou teplotu a snažíme se docílit fyziologické teploty. Nutno dodat, že se 

nesnažíme pacienta dostat na ideální tělesnou teplotu rychlou metodou, ale pozvolna. 

 Při akcidentální hypotermii podáváme kyslík a zavedeme žilní vstup. V případě 

nutnosti postup opakujeme. Resuscitační postupy musí být prováděny tak dlouho, až je 

při současném ohřívání dosaženo normalizace tělesné teploty. Defibrilace i podání 

katecholaminů jsou u hypotermie většinou málo účinné. [11] 

 

2.2.2.3 Vhodná vyšetření u akcidentální hypotermie v nemocniční 

neodkladné péči 

 

Mezi vhodná vyšetření u akcidentální hypotermie patří krevní vyšetření 

(anémie), biochemický panel (uremie, jaterní onemocnění), EKG (infarkt myokardu, 

minerálová disbalance), kortizol v séru (Addisonova choroba), CT mozku (nádor, 

mozkový infarkt), sérové hladiny (FSH, LH a růstového hormonu (insuficience hypofýzy). 

[10] 
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2.2.2.4 Terapeutická hypotermie 

 

Terapeutickou hypotermií myslíme úmyslné podchlazení pacienta z důvodů 

ochrany před posthypoxickým poškozením mozku. Podchlazení zabraňuje celotělové 

zánětlivé reakci těla a brání poškození hematoencefalické bariéře. Řízená hypotermie 

také tlumí  ischemicko-reperfuzní poškození a celkově zpomaluje mozkový 

metabolismus. Zároveň také hlavně snižuje spotřebu kyslíku v mozku. Zejména 

terapeutickou hypotermii provádíme z důvodů náhlé zástavy oběhu, kardiochirurgické 

operace či neurochirurgické operace. [7] 

Navození terapeutické mírné hypotermie zlepšuje prognózu nemocných 

úspěšně zresuscitovaných po srdeční zástavě. K ochlazení pacientů, k udržení 

správného terapeutického rozmezí tělesné teploty a k následnému pomalému 

dosažení a udržení normotermie existuje řada neinvazivních i invazivních metod s 

různou účinností. Jednoduchými a zároveň nejpoužívanějšími postupy jsou povrchové 

ochlazování ledovými obklady a rychlá nitrožilní aplikace chladného krystaloidního 

roztoku. [12] 

Sofistikovanější matracové systémy pro povrchové ochlazování a soustavy pro 

endovaskulární katétrové chlazení jsou finančně nákladnější, ale zaručují především 

jednoduchou obsluhu a přesnější titraci cílové terapeutické hypotermické teploty. Jako 

doplňkové metody mohou sloužit chladicí helmy nebo čepice vedoucí k selektivnímu 

ochlazování hlavy. Řada dalších potenciálně použitelných metod je buď příliš náročná 

na přístrojové vybavení, příliš invazivní, anebo jsou otestované pouze v experimentu. V 

blízké budoucnosti však lze v této oblasti medicíny očekávat technologický rozvoj s 

vývojem nových účinných a bezpečných ochlazovacích systémů. [2] 

 

2.2.2.5 Terapeutická hypotermie a její aplikace  

 

Aby byla metoda prováděna správně a bezpečně, je nutné správné měření 

tělesné teploty. Při celotělovém ochlazování nás zajímá tělesná teplota tepelného jádra 

(teplota v hrudníku, břiše a mozku). Při pouhém ochlazování hlavy je důležité měření 

teploty blízké teplotě mozku. Tělesnou teplotu je třeba měřit před zahájením 
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ochlazování a pokračovat v jejím neustálém měření během celého průběhu ošetření. 

Tělesnou teplotu jádra nejlépe odráží teplota v arteria pulmonalis (lze ji měřit při 

hemodynamickém monitorování Swan - Ganzovým katétrem), teplota v močovém 

měchýři a tympanální teplota. Použitelné je i monitorování rektální, 

nasofaryngeální a esofageální. 

Povrchové kožní měření je zcela nespolehlivé, zajisté se orientujeme na teplotu 

tělesného jádra. Při selektivním ochlazování mozku nejlépe odráží intracerebrální 

teplotu tympanální teplota. [12] 

 

 

2.2.2.6 Omrznutí 

 

Definice a symptomy 

Omrzlina představuje ohraničené, lokální poškození jednorázovým, intenzivním 

působením chladu. Ohraničené skvrny se mohou vyskytovat po celé ploše lidského těla. 

Bohužel tyto omrzliny jsou umocněny celkovým podchlazením lidského organismu, 

tudíž je stav pacienta opravdu vážný a postupujeme stejným principem jako při 

celkovém podchlazení. Podle závažnosti se omrznutí dělí tak, jak je zachyceno v  

Tabulce 2. 

 

Tabulka 2 Rozdělení typu omrzlin [11] 

Omrzlina 1. stupně – porušení prokrvení kůže, šedobílé zbarvení, ztráta citlivosti, 

později zčervenání, zduření, pálivá bolest. 

Omrzlina 2. stupně – tvorba puchýřů, zčervenání, bolesti, zduření. 

Omrzlina 3. stupně – zpočátku bělavý vzhled kůže (mrtvolná bledost), ztráta citlivosti, 

krvácení do kůže, později modročerné nekrózy kůže. 

Omrzlina 4. stupně – úplné zledovatění části těla, kterou lze proto snadno odlomit, 

ireverzibilní zničení tkáně, která se při tání rozpadá. 
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Terapeutické postupy 

Pomalu zahříváme postižené části těla, např. teplem vlastního těla nebo teplou 

vodní lázní. Pacienta přeneseme do teplého prostředí a vyhneme se mechanické 

traumatizaci vtíráním nebo otíráním. Používáme sterilní, suché a měkké obvazy, 

chráníme před dalším ochlazením a v případě potřeby zavedeme žilní vstup a doplníme 

teplé tekutiny do krevního řečiště. [11] 

Lokální omrznutí a celkové podchlazení 

Při lokálním omrznutí nebo celkovém podchlazení organismu je potřebné 

zabránit dalším tepelným ztrátám neboli zamezit dalšímu působení nízkých teplot na 

tělo. Zahájíme neprodleně pozvolné zahřívání prostředky, které máme k dispozici (teplé 

obklady 39 – 40 °C) a zvýšíme teplotu prostředí, ve kterém se pacient nachází. 

Toto doplníme zahříváním intravenózně, protože zevní zahřívání stupňuje nebezpečí 

buněčné ischémie při trvající vazokonstrikci a teprve teplá krev povolí chladový 

spazmus cév. [6] 

Pokud je to možné, postiženou část těla uložíme do zvýšené polohy, abychom 

zamezili rozvoji edému. [13] 

Léčba 

Diazepam®  5 – 10mg 

Morfin® 5 – 10 mg 

Nitroglycerin - spray® 1 – 2 dávky. [1] 
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2.3 Možnosti měření tělesné teploty a jeho využití v přednemocniční péči 

 

Možností tělesné teploty je mnoho, v přednemocniční neodkladné péči se 

používají axilární teploměr a tympanální teploměr. V dnešní době je v praxi používaný 

také digitální jícnový teploměr, který kvalitně měří teplotu tělesného jádra. Tato teplota 

posádku záchranné služby zajímá nejvíce, zejména pak u pacientů s náhlou zástavou 

oběhu a při aplikaci terapeutické hypotermie. Bohužel se tyto teploměry dostávají 

pouze na vybrané stanoviště záchranné služby z důvodů výzkumu a testování. Níže však 

uvádím tabulku s kompletním sortimentem používaných teploměrů jak 

v přednemocniční neodkladné péči, tak v nemocniční péči. [2] 

 

Tabulka 3 Možnosti měření tělesné teploty v nemocniční péči [Zdroj: vlastní] 

Axilárně – měření v podpaží, 5 minut, zcela zavádějící při centralizaci oběhu. 

Orálně – měření ústně, tenký trojboký teploměr, 2-3 minuty, (+ 0,3 °C proti axile), 

ovlivněno jídlem a tekutinami. 

Rektálně – měření v řitním otvoru, 5-7minut, (+0,5 °C vyšší, než v axile). 

PKMM  – permanentním katétrem močového měchýře – měří teplotu v močovém 

měchýři – v podstatě teplota tělesného jádra. 

Vaginálně – měříme přímo v pochvě. 

Tympanálně – teplotu měříme v zevním zvukovodu. 

Distální jícen – měříme v horní třetině jícnu, nejspolehlivější při měření tělesného 

jádra. 

Nasopharyngeálně – měření v nosohltanu. 

Arteria pulmonalis – měření v krevním řečišti. 
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2.3.1 Znalosti o měření 

 

Znalostmi o měření tělesné teploty myslíme správné umístění teploměrů např. u 

měření v axile, rektálně, orálně nebo ušní teploměr. Neznalost správného zavedení 

teploměrů může tělesnou teplotu zkreslit. Vždy musíme teploměr zavézt dostatečně 

hluboko (v případě ušního teploměru) a na patřičné místo, kde chceme teplotu měřit. 

Například u axilárního teploměru musí být přední část teploměru, kde se nachází 

teplotní čidlo přímo v podpaží. Toto čidlo nesmí přesahovat podpaží, takové měření 

tělesné teploty považujeme za nežádoucí. [13] 

 

  2.3.1.1 Faktory ovlivňující tělesnou teplotu 

 

Tabulka 4 Faktory ovlivňující jak měření, tak tělesnou teplotu samotnou. [14] 

Hormonální produkce (estrogen, tyroxin, adrenalin, noradrenalin). 

Věk (u důchodců snížená kontrola termoregulace – hypotermie a u dětí nedostatečně 

vyvinutá termoregulace). 

Psychický stav (stres zvyšuje funkci metabolismu, čímž zvyšuje tvorbu tělesné teploty). 

Fyzická aktivita (tělesná aktivita zvyšuje tělesnou teplotu). 

Teplota a vlhkost okolního prostředí (rozdíly teplot zima, léto a vlhkost podnebí 

vnitrozemí, pobřeží). 

Denní doba (tělesná teplota během dne kolísá, nejvyšší teplota 16:00 – 17:00). 
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2.3.1.2 Druhy používaných teploměrů 

 

Od 27. 6. 2009 se rtuťové teploměry dle směrnice EU ve zdravotnických 

zařízeních používat nesmějí, pro úplnost jsou ale uvedeny. Tyto teploměry byly zrušeny 

z důvodů bezpečnosti pacientů. V nynější době se používají technologie 

lihových a galiových teploměrů. [9] 

 

Tabulka 5 Druhy používaných teploměrů jak v přednemocniční neodkladné péči, tak v 

nemocniční péči [9] 

Rtuťový skleněný teploměr. 

Teploměr v močovém katétru. 

Lihový teploměr. 

Digitální jícnový teploměr. 

Laserový teploměr bezkontaktní na čelo – v praxi uváděná velká nepřesnost. 

Teplotní čidlo SwanGanzova katétru. 

Pediatrický teploměr pro kojence. 

Páska na měření teploty – na kůži, princip změny zabarvení. 

Elektronický teploměr – tympanální. 

Rychloběžný teploměr – sloupec není přerušen, odečítá se při zavedení. 

Rektální teploměr – hruškovitý konec. 

Ústní teploměr – trojboký, tenký. 

Digitální teploměr – zvukový signál. 
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2.3.2.1 Technická specifika k axilárnímu teploměru užívaných ve vozech záchranné 

služby 

Digitální teploměry Thermoval®, 

Digitální teploměry patří mezi maximální teploměry. To znamená, že ukazatel 

teploty může po zaznění signálu dále nepatrně růst v případě, že teploměr nadále 

zůstane na místě měření. Mikroprocesor v těchto teploměrech bude stále počítat, 

pokud bude zaznamenávat zvýšení teploty, ačkoliv toto zvýšení může být pouze 

nepatrné. Rozdíl v digitálních teploměrech je v době stabilizace. [2] 

 

Běžné digitální teploměry (např. Thermoval® classic) 

U běžných digitálních teploměrů je měření ukončeno, pokud během 16s 

nedojde k nárůstu teploty o 0,1 ºC, což vede k delší době měření v závislosti na místě 

měření. [2] 

 

Digitální teploměry s technologií 10sec-highspeed (např. Thermoval® rapid) 

Měření u těchto teploměrů je ukončeno, pokud během 4s nedojde k nárůstu 

teploty o 0,03 ºC, což vede k rychlejšímu rektálnímu měření a měření v ústní dutině. 

V případě měření v podpaží doba měření stále trvá cca 5 minut (teplota může ještě růst 

po zaznění zvukového signálu, protože trvá delší dobu, než se vypočítá maximální 

teplota povrchu kůže). [2] 

Pro dosažení co nejpřesnějšího výsledku měření se doporučuje prodloužit čas 

měření teploty v podpaží ještě po zaznění zvukového signálu. [2] 
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2.3.3 Pokles tělesné teploty v klinické praxi 

Lytický – tento průběh febrílie je pozvolný a klidný. Vzestupně průběh stoupá 

a pozvolně zase klesá. Zmiňovaný průběh doprovází například úžeh, úpal. [8] 

Kritický – průběh kritického průběhu febrílií je prudký a náhlý. Mezi toto dělení 

patří například viróza, neuroinfekce, zánět, septické stavy, meningitida, 

bronchopneumonie. [8] 

U pacientů s poklesem tělesné teploty v přednemocniční péči vždy používáme 

izolační folií přímo na tělo, která zajišťuje tepelný komfort. Folii zakrýváme dekou, 

přičemž musíme dbát na dokonalé zabalení do izolační folie vůči úniku tepla. [10] 

 

2.3.4. Význam měření tělesné teploty v přednemocniční neodkladné péči 

 

Význam měření tělesné teploty v přednemocniční neodkladné péči by měl být 

nedílnou součástí při základním vyšetření pacienta z důvodů zkreslení diferenciální 

diagnostiky a následného směřování pacienta. Zmiňované vyšetření je nedílnou 

součástí při příjmu pacienta do sanitního vozu a na příjmu do nemocniční péče. 

Provedení tohoto vyšetření nám mnohdy může napovědět už v přednemocniční 

neodkladné péči, snadněji můžeme zjistit diferenciální diagnostiku pacienta a můžeme 

tak urychlit průběh léčení pacienta. [4] 

Měření tělesné teploty v urgentních stavech se v mnoha případech podceňuje, 

protože naměřené hodnoty mívají velké rozpětí a mohou být nepřesné. V některých 

urgentních stavech může znamenat pokles nebo vzestup tělesné teploty mnohdy 

jedinou příčinu významné alterace stavu. Pravidlo pro udržení tělesné teploty nejčastěji 

vyjadřuje tepelný komfort pacienta hlavně u úrazových pacientů, u kterých velmi rychle 

klesá tělesná teplota, prohlubuje se šokový stav a oběhově se pacient centralizuje. I 

v této fázi je ovlivněna hemokoaguace z důvodu akcidentální hypotermie. [4] 

  Největší význam měření tělesné teploty je u popáleninových úrazů nebo 

opařeninách, zejména pak u dětí, které ztrácení tělesnou teplotu mnohem rychleji, než 

dospělí pacienti. [4] 
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3 Praktická část absolventské práce 
 

V praktické části poukazuji na výzkum, který jsem zpracoval v době povinné 

praxe na výjezdovém stanovišti záchranné služby v Berouně. 

Ve výzkumu jsem se zaměřil na možnosti měření a správnost (pravdivost) 

v přednemocniční péči. Jak jsem již zmínil, tak pacienti byli náhodní a podle ničeho 

jsem si pacienty nevybíral. Každý pacient byl předem seznámen s měřením za účelem 

sběru dat do praktické části mé absolventské práce. U pacientů jsem tedy měřil axilární 

teplotu, teploty v pravém a levém uchu, jícnovou teplotu a ETCO2 pouze u  

intubovaných pacientů, dále byly naměřeny hodnoty: krevní tlak, tepová frekvence, 

saturace O2. Hodnoty jsem měřil jak při prvotním vyšetření, tak při předávání pacienta 

do nemocniční péče a následně srovnával.  

U pacientů, ke kterým jsme vyjížděli s posádkou RZP, byla měřena axilární 

teplota, teplota pravého a levého středouší. U pacientů, ke kterým jsme jeli společně 

s lékařem v systému Rendes-Vous jsme dle možností naměřili i jícnovou teplotu – 

doplňuji, že to bylo tedy pouze u šesti případů, protože u pacientů při vědomí, kdy není 

indikováno zajistit dýchací cesty, se tohle měření neprovádí. 

 Mezi další vyšetření jsem pro úplnost doplňoval všechny naměřené hodnoty, 

které byly provedeny v přednemocniční neodkladné péči, tyto vyšetření jsou však 

doplňující a nejsou hlavní části této práce, pro úplnost jsou však uvedeny.  

Dále podle čísla výjezdu mi byly vystaveny záznamy o výjezdu, z nich jsem poté 

doplňoval následující informace: hmotnost, věk, výšku, dechová frekvence, glykémie, 

pohlaví, srdeční rytmus, kapilární návrat, NACA, MEES, indikaci výjezdu, závěrečná 

diagnóza v přednemocniční péči, terapie v přednemocniční péči, EKG, přenosná 

sonografie, ponechání pacienta doma, cílová nemocnice, přítomnost lékaře při výjezdu. 

Všechny pacienty jsem rozdělil do dvou skupin – na pacienty s náhlou zástavou 

oběhu a ostatní pacienty.  

Celkový počet zkoumaných pacientů byl 32, z toho šest případů byla náhlá 

zástava oběhu a byla zde aplikována terapeutická hypotermie v přednemocniční 
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neodkladné péči. V těchto případech byli ještě pacienti dále rozděleni do definitivních 

diagnostických skupin podle nejčastějších onemocnění v přednemocniční neodkladné 

péči. 

 Tyto skupiny se skládají z: CMP – Cévní mozková příhoda, HT – Hypertenze, INF 

– Infekce, MET – metabolický rozvrat, NPB – Náhlé příhody břišní, NZO – Náhlé zástavy 

oběhu, SYN – synkopy, U – úrazy. Podle těchto diagnostických skupin budu porovnávat 

jednotlivé teploty. 

 

 

Parametry nabrané v rámci výzkumu do absolventské práce. 

Tabulka 6 Parametry naměřených 32 pacientů [Zdroj: vlastní měření] 

PARAMETRY Průměr ± SD Medián  Modus 

Věk (roky) 65,2±15,7 67,5 68 

Tělesná hmotnost (kg) 75,4±14,2 75 90 

Výška (cm) 169,8±10,4 170 170 

BMI 26 26,3 24,2 

 

Medián - hodnota, jež dělí řadu vzestupně seřazených výsledků na dvě stejně početné 

poloviny. 

Modus – hodnota, která se v daném statistickém souboru vyskytuje nejčastěji, má 

největší relativní četnost. 

SD – hodnota, která vyjadřuje směrodatnou odchylku od aritmetické průměru. 
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Parametry naměřených teplot u všech pacientů v přednemocniční 

neodkladné péči v rámci výzkumu měření tělesných teplot – vstupní 

teploty. 

 

Tabulka 7 Naměřené hodnoty u všech pacientů a jejich vstupní teploty [Zdroj: vlastní 

měření] 

 Průměr (SD±) Medián Modus 

Vstupní axilární teplota (°C) 36,3±1,2 36,3 36,8 

Vstupní teplota v levém zvukovodu (°C) 36,6±0,9 36,5 37 

Vstupní teplota v pravém zvukovodu (°C) 36,5±0,8 36,4 36,5 

Vstupní rozdíl teplot pravý zvukovod – 

levý zvukovod (°C) 

0,4 

 

Parametry naměřených teplot u všech pacientů v přednemocniční 

neodkladné péči v rámci výzkumu měření tělesných teplot – výstupní 

teploty. 

 

Tabulka 8 Výstupní naměřené tělesné teploty [Zdroj: vlastní měření] 

PARAMETRY Průměr ± SD 

Výstupní axilární teplota (°C) 36,4, ± 1,4 

Výstupní teplota levého zvukovodu (°C) 36,4, ± 1 

Výstupní teplota pravého zvukovodu (°C) 36,3, ± 1 
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Hypotézy 

 

Tabulka 9 Srovnání hypotéz [Zdroj: vlastní měření] 

 Teplota v pravém a levém zvukovodu se 

bude lišit. (°C) 

U 14 případů (44 %) byla naměřena vyšší 

teplota v levém uchu, než v pravém. V 18 

případech (56 %) se tato hypotéza 

nepotvrdila. 

Tělesná teplota naměřená ve zvukovodu 

bude vyšší, než v axile.(°C) 

U 16 případů (50 %) se potvrdilo, že 

teplota v uchu byla vyšší, než v axile. U 16 

případů (50 %) se tato hypotéza 

nepotvrdila. 

 

Hypotéza č. 1 se z uvedeného měření nepotvrdila a tato hodnota je v poměru 44:56 

tedy naopak, tato hodnota se spíše shoduje. 

Hypotéza č. 2 se z uvedeného měření potvrdila, ale jen v polovičním zastoupení. Tato 

hypotéza má tedy přesný poměr 50:50. 
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Hypotézy 

Vstupní levé versus pravé ucho 

Korelace: Spearmanův koeficient r=0,691, p<,001 

[Zdroj: vlastní měření] 

 

 

Z grafu viz výše můžeme zjistit, že teplota z pravého zvukovodu se od teploty v levém 

zvukovodu  liší o 0,76 °C. 
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Vstupní teplota levého středouší: z výzkumu vyplývá, že nejčastější naměřená hodnota je 36,6 

°C. Z toho medián = 36,5 °C 

Vstupní teplota pravého středouší: z výzkumu vyplývá, že nejčastější naměřená hodnota je 36,5 

°C. Z toho medián = 36,4 °C. 

 

Poměr teplot v pravém a levém středouší; kdy P = 0,60. 

36,57 36,53

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Vstupní teplota v levém zvukovodu Vstupní teplota v pravém zvukovodu
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Výstupní srovnání obou středoušních tělesných teplot [Zdroj: vlastní měření] 

 

Porovnání výstupních středoušních teplot mezi sebou, kdy R= 0,865 a p<0,001 

 

Srovnání výstupních teplot mezi levým a pravým středouším, kdy P=0,665 



40 
 

 

Vstupní axilární teplota – vyšší středoušní teplota [Zdroj: vlastní měření] 

 

Srovnání teplot mezi axilární teplotou a vyšší naměřenou teplotu středouší, kdy R=0,688, 

p<0,001 

 

Srovnání grafů mezi teplotou vstupní axilární a vyšší vstupní teplotou středouší, kdy P=0,02 – 

signifikantní rozdíl 
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Výstupní axilární tělesná teplota - vyšší středoušní teplota [Zdroj: vlastní měření] 

 

 

Srovnání výstupní axilární tělesné teploty v poměru k vyšší středoušní teplotě, kdy R=0,716, 

p<0,001 

 

Výstupní axilární teplota ku vyšší výstupní teplotě ve středouší.[Zdroj: vlastní měření] 

 

 

Srovnání výstupní tělesné teploty proti vyšší výstupní teplotě středouší, kdy P=0,281 

nesignifikantní rozdíl 
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Závislost výstupní tělesné teploty axilární na době kapilárního návratu. 

 

Graf 1 Závislost výstupní tělesné teploty na době kapilárního návratu. [Zdroj: vlastní 

měření] 

 

Popis grafu: Čím nižší tělesnou teplotu má pacient, tím je prodloužen kapilární návrat. 
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Doplňující měření 

Závislost výstupní tělesné teploty axilární vůči BMI. 

 

 

Graf 2 Závislost axilární tělesné teploty na BMI. [Zdroj: Vlastní měření] 

 

Popis grafu: Nezjištění závislosti tělesné teploty na body mass indexu. 

 

 

 

 

 

Pacienti s náhlou zástavou oběhu. 
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Analýza vstupní ETCO2 vůči definitivní diagnóze NZO

Graf 3 Vstupní ETCO2 proti definitivní diagnóze. [Zdroj: vlastní měření] 

 

Analýzy výstupní tělesné teploty axilární vůči definitivní diagnóze 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Popis grafu: Graf popisuje nejvyšší tělesnou teplotu u pacientů s infekcí, naopak nejnižší 

teplotu měli pacienti s náhlou zástavou oběhu. 

Graf 4 Výstupní tělesná teplota axilární proti definitivní diagnóze. [Zdroj: vlastní měření] 
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4 Diskuse 
 

Téma mé absolventské práce zní měření tělesné teploty v přednemocniční péči. 

Tohle téma jsem si vybral z důvodu zájmu o měření tělesné teploty, protože si myslím, 

že je to jedno ze základních vyšetření pacienta jak v přednemocniční neodkladné péči, 

tak na lůžkovém oddělení. Tohle vyšetření je také dost opomíjené, jak jsem se již v praxi 

přesvědčil, tudíž si myslím, že by na něj měl být kladen větší důraz. Také bych řekl, že to 

mnohdy může zkreslit pacientovu diagnózu a mohlo by to ovlivnit jak průběh léčby 

pacienta, tak i špatné směřování při transportu v přednemocniční péči. 

 Během měření k výzkumu do absolventské práce se však nestalo, aby pacient 

byl špatně směřován, neboť jsme se vždy shodli s výjezdovou sestrou nebo lékařem na 

směřování pacienta a další jeho eventuální vyšetření. Cílem výzkumu bylo ověřit 

předpoklad, že teplota v levém středouší se bude lišit od pravého středouší a naměřená 

vyšší teplota ve středouší bude vyšší, než v axilární části. Celkem bylo měřením získáno 

1760 hodnot, které byly dále statisticky hodnoceny. U jednotlivých skupin měření jsem 

spočítal základní popisné charakteristiky – modus, medián, směrodatnou odchylku, 

rozptyl, parametr rozdělení. Vzájemná korelující měření byla vyhodnocena i graficky, 

hladina významnosti α = 95 %. 

V rozmezí od 16. 5. 2013 do 19. 2. 2014 v době povinné školní praxe bylo 

provedeno výzkumné šetření měření tělesné teploty v přednemocniční neodkladné 

péči pro mojí praktickou část absolventské práce. Celkem bylo naměřeno 32 náhodně 

vybraných pacientů z toho 6 pacientů s náhlou zástavou oběhu. Tělesná teplota byla 

měřena axilárním, ušním a u pacientů s náhlou zástavou oběhu i jícnovým digitálním 

teploměrem. 

V praktické části jsem analyzoval a porovnával možnosti měření tělesné teploty 

v přednemocniční neodkladné péči. Zde bylo zjištěno, která metoda měření tělesné 

teploty je ve vztahu k přednemocniční neodkladné péči nejspolehlivější a také 

nejpřesnější a nejrychlejší. 
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Ze všech třech sledovaných proměnných vyplynula skutečnost, že ve všech 

ohledech je nejlepší středoušní teploměr. Avšak tato metoda je limitována více faktory, 

které ovlivňují samotné měření, jako je teplota a vlhkost okolního prostředí.  

Nutné je také zmínit skutečnost, že v souvislosti s touto metodou měření může 

během transportu dojít k poškození klienta. 

Hypotéza 1: Teplota v levém středouší bude odlišná od teploty v pravém 

středouší. S první hypotézou koresponduje graf závislosti vstupní teploty v pravém uchu 

na vstupní teplotě levého středouší. 

Hypotéza 2: Naměřená vyšší teplota ve středouší bude vyšší, než v axilární části 

těla. Tato hypotéza koreluje s grafem závislosti vstupní axilární teploty na vyšší vstupní 

teplotě ve středouší bilaterálně. 

Hypotézy nebyly zcela potvrzeny, nicméně si myslím, že výzkum byl proveden 

přesně, pečlivě a k měření tělesné teploty jsem přidal další vyšetření a naměřil více 

hodnot. 

Výsledky získané praktickým šetřením potvrzují význam a důležitost správného 

postupu při měření fyziologických funkcí pacienta v přednemocniční neodkladné péči a 

je třeba jim věnovat dostatečnou pozornost, aby získané hodnoty byly precizní a 

pravdivé. 
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Závěr 
 

Cílem práce bylo porovnat parametry jednotlivých teploměrů a zvolit 

nejspolehlivější metodu měření v přednemocniční neodkladné péči. Stanovené cíle 

práce byly splněny v celém rozsahu. Hypotézy nebyly zcela potvrzeny. Práce byla 

zaměřena na měření tělesné teploty v přednemocniční neodkladné péči a mezi hlavní 

cíle práce patřilo popsat rozdíly v použití teploměrů pro měření tělesné 

teploty, zhodnotit přesnost (preciznost) teploměrů v přednemocniční péči a dále 

faktory, které mohou ovlivňovat přesnost měření a správné umístění teploměru při 

měření. Dále text poukazuje na vhodné a kompletní měření ostatních fyziologických 

funkcí a celkové vyšetření pacienta.  

 V teoretické části jsem uvedl všechna onemocnění, se kterými se může 

záchranář setkat – jak hypertermické stavy, tak stavy spojené s hypotermií, další 

doplňující vyšetření, které jsem také zmínil v praktické části. Rozdělení teploměrů a 

jejich principy jsou samozřejmě nedílnou součástí textu práce. Do praktické části jsem 

dále pro komplexnost uvedl další měření, která jsou nezbytná v přednemocniční 

neodkladné péči pro celkové vyšetření pacienta. Výzkum v přednemocniční neodkladné 

péči byl proveden na výjezdovém stanovišti Zdravotnické záchranné služby 

Středočeského kraje v Berouně a jeho personál mi vyšel maximálně vstříc a měření 

probíhalo v pořádku. Hypotézy jsem určil na začátku výzkumného šetření před sběrem 

dat z terénu.  

Jak jsem již zmínil v diskuzi, tak bych se chtěl i nadále věnovat výzkumu v oblasti 

měření tělesné teploty v přednemocniční péči a používat aplikaci terapeutické 

hypotermie v přednemocniční neodkladné péči u pacientů s náhlou zástavou oběhu, 

nebo i na lůžkových odděleních v kardiocentrech nebo anesteziologicko – resuscitační 

oddělení, kam jsou právě tito pacienti transportováni. 

Myslím si, že zkušenosti z praxe v měření tělesné teploty mi přinesly mnoho 

užitečného do další práce a zjistil jsem, že je v tomto ohledu stále co zkoumat. 

V rozhodném období bylo bohužel málo výjezdů k pacientům s náhlou zástavou oběhu 

v přednemocniční péči, ovšem jako praktikant mohu být rád aspoň za 6 případů, které 

se mi poštěstilo naměřit. Mnohdy není jednoduché takhle postiženého pacienta 
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resuscitovat, zajišťovat dýchací cesty, zajistit žilní vstup a ještě měřit jícnovou teplotu, 

která se nejvíce blíží teplotě tělesného jádra. Bohužel stejně tak nemohu ovlivnit 

výjezdovost na záchranné službě a potencionální pacienty. Ovšem výzkum jako takový 

byl pro mě dobrou zkušeností. 
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Zusammenfassung 
 

In meiner Absolventenarbeit beschäftige ich mich mit dem Thema „Messung 

der Körpertemperatur in der vorstationären Pflege“. Dieses Thema habe ich gewählt, 

weil mich die Problematik der Messung sowie der einzelnen Messungsarten 

interessiert. 

Die Messung einzelner physiologischer Parameter gehört zu den 

Grunduntersuchungs-methoden. Die Messung der Körpertemperatur wird vom 

Gesundheitspersonal aber oft unterlassen. Das könnte eventuell die Gesundheit des 

Patienten bedrohen oder die Angaben über seinen Gesundheitszustand sowie die 

Differentialdiagnostik verzerren. 

In meiner Arbeit vergleiche ich ebenfalls die einzelnen Arten von 

Thermometern und beschäftige mich mit der Häufigkeit ihrer Benutzung sowie mit der 

Interpretation der gemessenen Werte. Ich habe mich auch für die therapeutische 

Hypothermie bei der vorstationären Notbehandlung interessiert, wozu die Messung 

der Körpertemperatur unabdenkbar gehört. 

Die notwendigen Erkenntnisse habe ich im Rahmen meiner Pflichtassistenz im 

Rettungsdienst des Mittelböhmischen Kreises in Beroun erworben. 

Meine Absolventenarbeit setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Im 

theoretischen Teil werden die gegenwärtigen Kenntnisse über die Messung der 

Körpertemperatur in der vorstationären Pflege beschrieben. Mit dieser Problematik 

beschäftige ich mich nicht nur im allgemeinen Sinne, sondern auch im Zusammenhang 

mit verschiedenen klinischen Situationen, bei denen die Messung der 

Körpertemperatur notwendig oder zweckmäßig ist. 

Im praktischen Teil der Arbeit präsentiere ich die Analyse von eigenen 

Kasuistiken. Dabei wurden bei der vorstationären Notbehandlung verschiedene 

Messungsarten für das Messen der Körpertemperatur verwendet. Das Ziel der 

Untersuchung war es, festzustellen, welche Messungsart die zuverlässigste, sicherste 

und einfachste ist. Bei der Messung wurden zugleich solche Parameter berücksichtigt 
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wie z. B. Geschlecht, Alter, Größe, Gewicht des Patienten, Atem- und Herzfrequenz, 

Blutdruck, Sauerstoffsaturation, Glykämie, Ergebnisse weiterer Untersuchungen – EKG, 

Ultrasonographie, GCS, MEES, NACA u.ä. 

Die Messung der Körpertemperatur ist ein wichtiger Teil der 

Krankenbeobachtung. Ich halte sie bei der objektiven medizinischen Beurteilung des 

Gesundheitszustandes des Patienten für einen bedeutenden Faktor, der sowohl die 

Diagnostik als auch die Auswahl geeigneter Therapieverfahren beeinflusst. 
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Přílohy 
 

1.1 Digitální teploměr – axilární 

 

Obrázek 4 Axilární teploměr [Zdroj: vlastní foto] 
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1.2 Středoušní teploměr 

Obrázek 5 Digitální středoušní teploměr [Zdroj: vlastní foto] 
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1.3 Jícnový digitální teploměr 

Obrázek 6 Digitální jícnový teploměr [Zdroj: vlastní foto] 
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1.4 Písemný souhlas z výjezdového stanoviště: 

 

 

 

 

 


