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Úvod 

 

          Téma mé absolventské práce jsou NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ 

V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI z toho důvodu, že jsou velmi 

aktuální z hlediska záchrany pacienta. Rychlá a efektivní první pomoc při náhlé příhodě 

břišní mnohdy pacientovi zachrání život. Proto je velice důležitá včasná a správná 

diagnostika těchto onemocnění.  

Úvodem práce zmapuji anatomii gastrointestinálního traktu. Zde je velmi 

důležitá projekce orgánů v dutině břišní, kvůli následné diagnostice. Dále je 

nezanedbatelné správné vyšetření břicha. Zde se v terénu upřednostňuje jednoduché a 

rychlé fyzikální vyšetření (poslech, pohled, pohmat, poklep). Vyšetření per rectum a per 

vaginam může provádět pouze vůz RLP. Dále zde popíši nejčastěji se vyskytující NPB 

v terénu. 

V praktické části vypracuji graf četnosti výjezdů rychlé záchranné služby do 

terénu k vyskytujícím se NPB a jejich mortalitu. Pomocí řízeného rozhovoru zhotovím 

kazuistiky, které budou vycházet z výjezdů na daných stanovištích rychlé záchranné 

služby. 
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1 Cíle 

 

Hlavní cílem je vypracovat přehled nejčastěji se vyskytujících NPB 

v přednemocniční péči. 

Dílčím cílem je upozornit na nedostatky a chyby v diagnostice NPB 

v přednemocniční péči. 

Logickým cílem je popsat obecný algoritmus pro posádku RZP k přístupu 

k syndromu NPB. 
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2 Teoretická část 

2.1 Anatomie dutiny břišní 

Břicho rozdělujeme buď do čtyř kvadrantů – horní pravý a levý, dolní pravý a 

levý nebo na epigastrium, mezogastrium, hypogastrium.[CHROBÁK, 2003] 

2.1.1 Žaludek (gaster, ventriculus) 

Plochý vakovitý oddíl trávicí trubice tvaru hrušky, je uložen v horní třetině 

břišní dutiny pod levou brániční klenbou. Na přední ploše je žaludek z větší části 

překryt játry a pouze část jeho přední stěny naléhá na stěnu břišní. Za žaludkem se 

nachází štěrbina, která jej odděluje od levé ledviny a slinivky břišní. 

Jícen přechází do oddílu žaludku označovaného jako česlo (kardie). Na kardii 

navazuje tělo (corpus), které se klene směrem doleva nahoru v klenbu (formix). Dolů a 

doprava se zužuje žaludek ve vrátník (pylorus). Stěnu vrátníku tvoří silný kruhový sval 

– svěrač. Tento svěrač uzavírá průchod žaludečního obsahu do dvanáctníku (duodena). 

Na žaludku se nachází malé zakřivení (curvatura minor) a velké zakřivení (curvatura 

major).     

Na malé zakřivení přechází peritoneální list – malá předstěna (omentum minor), 

která jde od spodní plochy jater a má fixační význam. Od velkého zakřivení volně visí 

před kličkami střeva velká předstěna (omentum major), která plní funkci ochrannou při 

chorobných stavech.[DYLEVSKÝ,2000; BOROVANSKÝ 1967] 

Stěna žaludku stavbou odpovídá základnímu schématu všech dutých orgánů 

trávicí trubice. Jeho sliznice je složena do podélných řas, na jejichž povrch ústí vývody 

mnoha trubicovitých žlázek. Již zmíněné žlázky produkují ochranný hlen (mucin) a 

další žaludeční šťávy podílející se na trávení. 

Žaludek je schopen pojmout 1- 2 litry potravy. Jeho funkce jsou mechanická a 

chemická. Mechanická zajišťuje hromadění, promíchání a rozmělnění potravy pomocí 

rytmických stahů. Chemická je umožněna díky produkci žaludeční šťávy(čirá, bezbarvá 

a silně kyselá tekutina. V průměru se jí tvoří asi 1,5 – 2 litry za den). Žaludeční šťáva 

obsahuje kyselinu chlorovodíkovou, pepsin, chymozin, žaludeční lipázu, mucin a vodu, 

která tvoří více než 99%. 
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Sekrece šťáv je řízena nervově a látkově. Nervová tvorba je způsobena 

drážděním různých receptorů (čich, chuť apod.) od nichž jsou informace vedeny do 

centra v prodloužené míše. Z tohoto centra jsou vedeny nervové podněty do žaludeční 

stěny. Látková tvorba navazuje na nervovou a to tak, že uvolňované látky z potravin 

dráždí na žaludeční sliznici, v níž se vytváří a uvolňuje do krve hormon gastrin. Gastrin 

je krví přiváděn do žaludeční stěny, kde vyvolává tvorbu žaludeční šťávy.                                                                                   

[DYLEVSKÝ,2000; BOROVANSKÝ 1967] 

2.1.2 Tenké střevo (intestinum tenue) 

Nejdelší oddíl trávicího ústrojí, ve kterém dochází k hlavnímu trávení a 

vstřebávání potravy. Je tvořeno hladkou svalovinou růžové barvy. Má tvar trubice o 

průsvitu 4,5 cm na začátku a 2,5 cm na konci. Díky jeho značné délce 3 – 5 metrů je 

složeno do kliček, které vyplňují větší část břišní dutiny (pod játry a žaludkem) a 

zasahují částečně i do pánve.                                      

  Oddíly tenkého střeva jsou – dvanáctník (duodenum), lačník (jejunum) a 

kyčelník (ileum). Tyto oddíly v sebe postupně přecházejí. Do dvanácterníku ústí vývod 

žlučových cest a vývody slinivky břišní. Na zadní stěně duodena je malá vyvýšenina a 

zde obě žlázy ústí. Tato vyvýšenina se nazývá Vaterská papila, která je ovládána 

svalovým svěračem, jež uzavírá ústí vývodů obou žláz. Tenké střevo má na vnitřním 

povrchu slizniční řasy a výběžky (klky). Dochází zde ke štěpení a vstřebávání živin 

z potravy. Promíchání střevního obsahu zajišťují kruhové a poloměsíčité řasy. Zde 

dochází k hlavnímu štěpení živin. V druhé části řasy ubývají a děje se zde resorpce 

štěpených látek do lymfatického a krevního oběhu. 

Střevní šťáva je produkována množstvím žláz, které jsou ve sliznici střeva 

uloženy ve všech úsecích. Obsahují enzymy, hlenovitou tekutinu povlekající střevo. 

Tato hlenovitá látka chrání stěnu střeva před působením HCl. Většina enzymů se 

dostává do tenkého střeva ve formě pankreatické šťávy, tedy do duodena. V duodenu je  

účinkem žluči emulgován tuk, který je účinný pouze v emulgovaném stavu. Látky 

obsažené ve vlastní střevní šťávě jsou produkovány žlázkami a obsahují enzymy. 

Lipázy rozkládají tuk na glycerol a mastné kyseliny, na amylázy ty naopak rozkládají 

cukernaté látky na jednodušší snadněji vstřebatelné cukry a také bílkoviny štěpí na 

aminokyseliny. Zde se odehrává konečné štěpení bílkovin, tuků a cukrů. Produkce šťáv 
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je řízená reflexně a denně se vytvoří 1-3 litry. Přes villi neboli klky, což jsou paličkovité 

výběžky, na kterých se vstřebané jednoduché cukry, vitamíny, aminokyseliny a 

rozštěpené tuky transportují do krve a odtud žilním oběhem do jater. Plocha klků pro 

vstřebání je veliká asi 40 m2. Klky jsou bohatě prokrveny, jejich vazivová vrstva je 

prostoupena cévními kapilárami. V ose klku slepě začíná mízní kapilára zde se 

vstřebává asi 60% resorbovaných tuků. Důležitý je také pohyb klků tím totiž 

napomáhají odvodu krve a lymfy do odvodných cév a tím urychlují cirkulaci v klku.                                   

V místě kde vyúsťuje tenké střevo do tlustého střeva je slizniční ileocekální 

chlopeň, ta uzavírá komunikaci mezi tenkým a tlustým střevem. K otevření dochází, 

pokud je obsah tenkého střeva dostatečně natráven. 

Svalovina je zde ve vrstvách vnitřní cirkulární a zevní podélné. Tato svalovina 

zajišťuje kývavé a peristaltické pohyby trubice tenkého střeva. K posunu střevního 

obsahu slouží peristaltické stahy (1x za minut proběhne až 10 vln). Naopak kývavé 

pohyby usnadňují promíchávání střevního obsahu se střevní šťávou. 

[DYLEVSKÝ,2000] 

2.1.3 Tlusté střevo (colon) 

Dělí se na šest úseků a to slepé střevo, tračník vzestupný, příčný, sestupný, 

esovitý tračník, konečník. Je to konečný úsek gastrointestinálního traktu měří asi 1,5 m. 

Zde se zbytky natrávené potravy zahušťují, ta zde setrvává 8-12 hodin. Tento čas 

postačuje ke vstřebávání hlavně vody (vstřebání ve vzestupném tračníku), cukrů a 

minerálů.  

2.1.3.1 Slepé střevo (coecum) 

První a nejobjemnější oddíl tlustého střeva. Náplň střeva jsou převážně plyny 

nebo řídký obsah, velmi vzácně je prázdné. Koncová klička ilea vede z malé pánve do 

slepého střeva z levé strany. U zesnulých je štěrbinovité, u živých osob oválné až 

kruhové. Střevo ohraničuje slizniční řasa, která dovoluje průchod z ilea do slepého 

střeva (obráceně to nelze). Chlopeň má horní a dolní řasu, která se spojuje a tvoří 

slizniční řasu. Ze zadního obvodu slepého střeva odstupuje appendix vermiformis 

(červovitý výběžek), ten je lemován slizniční řasou (ta zvláštní funkci nemá). Tvar i 
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poloha je variabilní. Leží v pravé jámě kyčelní, pokud je prázdné vsouvají se mezi ně a 

stěnu břišní střevní kličky.  

Appendix vermiformis je nevyvinutá část slepého střeva. Jeho délka je asi 8 – 10 

cm, tloušťka 1 cm. Ve stáří se jeho průchod oproti mládí snižuje. Vniknutí cizího tělesa 

usnadňuje značné rozšíření střeva. Začátek apendixu má stálou polohu je buď rovný, 

nebo hadovitý. [DYLEVSKÝ,2000; BOROVANSKÝ 1967] 

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

sestupný tračník (colon descendens) 

Vzestupný tračník se nachází podél pravého obvodu břišní dutiny, příčný tračník 

leží z pravé strany k levé, tedy kříží břišní dutinu a sestupný tračník jde podél levé stěny 

břišní dolů do levé jámy kyčelní.  

Vzestupný tračník vstupuje kraniálně od slepého střeva až k spodní ploše 

pravého laloku jater. Na začátku je jeho svalovina zesílená a zde se tedy nejvíce 

projevují spasmy a další patologie. Jeho náplň je kašovitá s obsahem plynů. 

[DYLEVSKÝ,2000; BOROVANSKÝ 1967] 

Tračník příčný je dlouhý úsek asi 50 cm, rozepjatý v mírném oblouku kaudálně 

a ventrálně mezi pravým a levým ohbím tračníku. Poloha je závislá na délce, jeho dosah 

je většinou k pupku. Vpředu naléhá na omentum majus, vzadu na ledviny, pankreas, 

duodenum a kličky tenkého střeva 

Sestupný tračník je delší než tračník vzestupný, jeho délka je 22 – 30 cm a má 

také užší průsvit. Od levého pólu ledviny probíhá příčně do levé jámy kyčelní a tady 

přechází v colon sigmoideum.  

2.1.3.3 Esovitá klička (colon sigmoideum) 

Dlouhá klička esovitě prohnutá přechází ve výšce S2 – S3 v rektum. Tvar i délka 

jsou značně proměnlivé. Závěs esovité kličky nazýváme jako mesosigmoideum. Je to 

vysoký úsek, u starších osob je skoro rovný. 

2.1.3.4 Konečník (rectum) 

Poslední úsek tlustého střeva, který na povrch ústí řitním (análním) otvorem. 

Nachází se pod křížovou kostí a probíhá pánví. Uvnitř těla tedy v pánvi se rektum klene 
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do ampule ta má na svém povrchu sliznici, ta obsahuje tři příčné řasy. Střední řasa plní 

úkol přídatného svěrače, který není ovládán vůlí. Zbývající dva svěrače leží zevně v ústí 

análního kanálu. Vnitřní svěrač není rovněž ovládán vůlí, je tvořen hladkou svalovinou. 

Zevní je ze svalstva příčně pruhovaného a je tedy možno jej vůlí ovládat (tím lze řídit 

proces vyprazdňování). Celá část análního otvoru je bohatě prokrvena. 

[DYLEVSKÝ,2000] 

2.1.3.5 Stolice 

Zahuštěný obsah a nestrávené zbytky se dohromady formují pomocí hlenu. Ve 

střevě dochází, ke zkvašujícím a hnilobným procesům. Ty zajišťují bakterie, které žijí 

na střevní sliznici a zajišťují správnou střevní mikroflóru. Kvašením bakterií vzniká 

metan, oxid uhličitý a vodík. Hnitím bílkovin se tvoří značně jedovaté látky. Před 

těmito látkami, chrání naše tělo hlen sliznice tlustého střeva a zabraňuje proniknutí do 

krevního oběhu. 

Forma stolice je závislá na potravě. Rozlišujeme zácpu (obstipaci) a průjem 

(diarhoe) tyto stavy ovlivňuje hlavně množství vody. K defekaci dochází 1x za den. 

Pocit nucení na stolici vyvolá tlak a napětí na břišní stěnu. Při vyprazdňování se svěrač 

ochabuje a zapojují se zde svaly břicha a bránice. Defekační reflex, lze potlačit. 

2.1.4 Játra (hepar) 

Největší žláza těla. Nachází se vpravo pod brániční klenbou, ke které jsou 

přichyceny vazivovým pouzdrem. Dělíme je na pravý a levý lalok. Dále rozlišujeme 

čtvercový lalok a lalok dolní duté žíly a to na vnitřní, zadní a spodní ploše jater. 

Základní stavební jednotkou je zde jaterní lalůček (skládá se z trámců jaterních buněk). 

Metabolicky aktivní jaterní buňky, které na sebe ve dvou řadách těsně nasedají, tvoří 

trámec. Mezi lalůčky a trámci probíhají větve vrátnicové žíly. Uprostřed se tyto žíly 

spojují a tvoří centrální žíly, které, odvádí krev do jaterních žil ústící do dolní duté žíly.  

Játra mají mnoho funkcí: tvorba žluče, metabolické změny v těle (přeměna 

cukrů na glykogen, tvorba nových bílkovin a rozklad aminokyselin), zásobárna 

vitamínů, ukládání tuků a cukrů. Detoxikují škodlivé látky a podílejí se na tvorbě látek, 

které zabezpečují srážlivost krve. Tvoří také rezervoár pro určité množství krve. Na 

játra ze spodní strany nasedá žlučový měchýř (vesica fellea). [DYLEVSKÝ,2000] 
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2.1.4.1 Žlučový měchýř (vesica fellea) 

Váček tvaru hrušky, který má kapacitu 60 ml. Je uložen na spodní straně jater. 

Jeho sliznice je tvořena řasy, které vstřebávají vodu. 

 Tzv. jaterní porta obsahuje útvary vystupující a vstupující do jater. Z jater 

vystupují žlučovody, které odvádí žluč, vrátnicová žíla (vena portae) přivádí krev 

z nepárových orgánů břišní dutiny, hlavně ze stěny střeva, jaterní tepna zásobuje 

kyslíkem jaterní buňky. 

Žlučovody mají epitelem vystlanou stěnu, spojují se do větších vývodů, které 

tvoří pravý a levý jaterní žlučovod. Jsou to exokrinní žlázy, produkují žluč do 

žlučovodů. 

2.1.4.2 Žluč 

Žlutozelená hustá tekutina, kterou tvoří voda, hlen, žlučová barviva, soli 

žlučových kyselin a minerálních látek. Její tvorba, je nepřetržitá denní produkce kolísá 

mezi 800-1000 ml. Trvale odtéká a naplňuje žlučové cesty, přetéká do žlučníku, kde se 

vstřebá voda a žluč se koncentruje. 

Žlučová barviva – z hemoglobinu se tvoří v jaterních buňkách, je to červený 

bilirubin a zelený biliverdin, které jsou jako odpadový produkt toxický pro organismus. 

Tato barviva jsou vylučovány do dvanáctníku a podmiňují barvu žluči (ve střevě se 

rozkládají a ovlivňují i barvu stolice). Nějaké množství je vylučováno do moči.  

Soli žlučových kyselin – soli emulgují tuky na menší kapénky, které 

v emulgované formě štěpí pankreatická a střevní lipáza (při zablokování žlučových cest 

prochází tuky a vitamíny, v nich rozpustné bez využití ven z těla).  

Nitrojaterní žlučové cesty – žlučovody mají uvnitř jater stěnu tvořenou 

membránami jaterních buněk. 

Mimojaterní žlučové cesty – počátek je spojením pravého a levého jaterního 

žlučovodu (ductus hepaticus dexter, sinister). Žlučovody z pravého a levého jaterního 

laloku tvoří spojením společný jaterní vývod (ductus hepaticus communis). K jaternímu 

vývodu se připojuje žlučníkový vývod (ductus cysticus). Šířka kolísá mezi 4-8 mm a 

délka je 5-8 cm. Spojením jaterního a žlučníkového vývodu vzniká žlučovod (ductus 
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choledochus), tím ústí žlučové cesty do duodena. Žlučovod je nejdelší úsek žlučových 

cest. Nachází se v pravém okraji, probíhá duodenem a ústí do něj společně s vývodem 

pankreatu na Vaterské papile. Svalovým svěračem je ovládáno ústí žlučového a 

pankreatického vývodu je to tzv. Oddiho svěrač. [DYLEVSKÝ,2000] 

2.1.5 Slinivka břišní (pancreas) 

Žláza, která leží pod žaludkem, probíhá napříč břišní dutinou a její hlava (caput) 

je uložena v řase duodena, ocas (cauda) se dotýká sleziny. Je to exokrinní žláza, ale 

uvnitř má ostrůvky buněk s endokrinní sekrecí. Exokrinní žláza je složena 

z nepravidelných lalůčků, které se spojují uvnitř žlázy a tvoří vývod pankreatu (ductus 

pancreaticus). Endokrinní část je tvořena Langerhansovými ostrůvky (je jich asi 1,5 

milionů). Jsou tvořeny z trámců, jejichž středem probíhá céva. Produkují přímo do krve 

inzulín (snižuje hladinu krevního cukru). 

Pankreatická šťáva je produkována exokrinně, až 1 litr odtéká do duodena. 

Šťáva je silně bazická (zásaditá) a neutralizuje kyselou žaludeční tráveninu. Mezi 

enzymy pankreatické šťávy řadíme: trypsinový komplex (protézy, štěpí bílkoviny – 

působí v duodenu), pankreatická lipáza (štěpí emulgované tuky na glycerol a MK), 

pankreatická amyláza (štěpí škrob, na jednoduché cukry). 

Tvorba je reflexní, ale pouze v malém množství. Látka sekretin, která je 

uvolňována do duodena je hlavním podnětem tvorby. [DYLEVSKÝ, 2000] 

2.1.6 Slezina (splen) 
 

Je uložena v levé klenbě bránice a fyziologicky není možné ji vyhmatat. Orgán, 

který není k životu bezpodmínečně důležitý. Tvoří ji bílá nebo červená pulpa. Bílou 

pulpu vytváří uzlíky lymfatické tkáně (tvoří ji malé B – lymfocyty), červenou tvoří 

vazivo vyplněné krevními cévami. Ve fetálním období se zde objevuje krvetvorba, po 

vzniku kostní dřeně přirozeně zaniká. 

Má důležitou funkci v imunitním systému. Syntetizují se v ní protilátky a díky 

jejímu velkému krevnímu filtru s makrofágy pohlcuje poškozené ERY, LEU a bakterie. 

Její další funkcí je zásobárna krve a další využití železa. [wikipedia.cz, 10] 
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2.1.7 Pohlavní orgány ženy 
 

Dělíme je na vnější (velké a malé stydké pysky, klitoris, vestibulární žlázy) a 

vnitřní (vaječníky, vejcovody, pochva, děloha, děložní hrdlo).  

Vnitřní orgány 

Vaječník (ovarium) je párový orgán, který je uložen v malé pánvi. Je to 

endokrinní žláza, produkuje estrogen a progesteron. Zajišťuje produkci vajíček a ty mají 

reprodukční funkci. Během narůstajícího věku se zmenšuje jeho velikost.  

Vejcovod (tuba uterina)  

Párová trubice spojená s dělohou, dlouhá je 10 – 15 cm a její průsvit je 1 – 2 cm. 

Vejcovod zakončují slizniční řasy. Dotýká se naplněného močového měchýře a z horní 

části je pokrytý částmi tenkého střeva, které zasahují až do pánve. Jeho poloha může být 

na každé straně rozdílná.  

Vlivem hormonů se počet řasinek snižuje a zvyšuje se sekrece. V průběhu 

ovulace dojde k jeho zduření a dochází k těsnějšímu přilnutí k místu, kde dojde k 

prasknutí vaječníku a zachycení vajíčka. Hlavní funkce je transport vajíčka. Většinou ve 

vejcovodech dochází k oplození vajíčka. Dále je vajíčko transportováno do dělohy.  

Cévní zásobení je zde zajištěno a. uterina, a. ovarica, v. ovarica, v. iliaca.  

Děloha (uterus) 

Svalový orgán s typickým protáhlým tvarem. Její poloha je ve středu malé pánve 

(tedy mezi rektem a močovým měchýřem). Dolní část dělohy je obalena pánevním 

vazivem a horní a střední část pokrývá pobřišnice. Má tři části: děložní tělo (corpus 

uteri), děložní dno s rohy (fundus uteri), děložní krček (cervix uteri). Dutina je v rozích 

spojena s vejcovody. 

Pochva (vagina) 

Spojuje zevní a vnitřní pohlavní orgány. Svalová trubice se připojuje 

k děložnímu krčku. Mezi sponou stydkou a pochvou probíhá močová trubice a za 

pochvou se nachází rektum. V pochvě se nachází kyselina mléčná, která zajišťuje 
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ochrannou funkci proti mikroorganismům. Vchod do pochvy uzavírá slizniční řasa – 

panenská blána (hymen) ta se po prvním pohlavním styku trhá. [BOROVANSKÝ, 1967; 

DYLEVSKÝ, 2000]  

 

 2.2 Postup při vyšetření nemocného 

Nejdůležitější je správné stanovení diagnózy při vyšetření nemocného a to 

dodržením těchto postupů: anamnéza, fyzikální vyšetření, pracovní diagnóza, 

vyšetřovací metody, stanovení konečné diagnózy, stanovení léčebného postupu.  

2.2.1 Anamnéza 

Soubor údajů o zdravotním stavu od narození do současnosti. Máme anamnézu 

přímou (zjišťuje lékař) a nepřímou (od osob, kteří nemocného doprovází). V případě 

podezření na náhlou příhodu břišní je zvláště ceněna doplňující anamnéza (chuť k jídlu, 

nadýmaní, bolesti břicha...). [CHROBÁK, 2003] 

2.2.2 Základní fyzikální vyšetřovací metody 

Řadíme sem inspekci, palpaci, perkusi, auskultaci a čichový vjem. Základní 

jsou, protože u nich není třeba použití přístrojů. 

2.2.2.1 Pohled (inspekce) 

Vyšetření zrakem, kde je nutné dodržet zásady správné polohy nemocného a 

pečlivosti vyšetřující osoby. 

2.2.2.2 Pohmat (palpace) 

Zde se využívá hmat, který poskytne informace o stavu kůže (vlhkost, napětí, 

teplota), o útvarech, které se vyskytují pod kůží (tvar, velikost, konzistence..) a 

patologických novotvarech, také zjistíme citlivost nemocného na bolest. 

Ruce by měli být suché a teplé, palpaci provádíme šetrně. Při palpaci dutiny 

břišní postupujeme od nebolestivého místa k bolestivému. 
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2.2.2.3 Poklep (perkuse) 

Využívá se přímý poklep nebo nepřímý (přes prst). Zde je možno zjistit 

vzdušnost tkání, bolestivost. Nepřímý poklep se provádí tak, že třetí prst levé ruky 

přiložíme na místo a ostatní prsty oddálíme. Třetím prstem pravé ruky klepeme na 

druhý článek ruky levé. Úder by měl být krátký a pružný, intenzitu úderu volíme dle 

vyšetřované oblasti. 

Rozlišujeme několik poklepových zvuků – jasný (zjišťujeme nad zdravou, 

vzdušnou plicní tkání), hypersonorní (u patologicky zvýšené vzdušnosti plicní tkáně), 

bubínkový (nad žaludkem a střevy), temný (nad bezvzdušnou tkání), ztemnělý (přechod 

mezi jasným a temným poklepem). [CHROBÁK, 2003] 

2.2.2.4 Poslech (auskultace) 

Metoda při, které posloucháme zvuky vydávané orgány jako je srdce, plíce, 

střeva. Přímý poslech je uchem přiloženým na tělo, nepřímý je pomocí fonendoskopu. 

Z hygienických důvodů se upřednostňuje poslech fonendoskopem. 

2.2.2.5 Vyšetření pomocí čichu 

Lze využít pouze u určitých chorob například ketoacidóza u diabetes mellitus, 

pach z úst, pach z důvodu infekce. 

2.2.3 Vyšetření celkového stavu nemocného 

Po ukončení anamnézy je nutné zjistit celkový stav nemocného. 

2.2.3.1 Vědomí 

Prokazuje funkci nervového systému, při poruše vědomí značí jeho poškození. 

Poruchy vědomí jsou: somnolence (nemocný je spavý, ale lze probudit), sopor 

(nemocný je ve spánku, ale bolestivým podnětem lze probudit), kóma (nejtěžší postižení 

vědomí). 
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2.2.3.2 Poloha nemocného 

Polohy aktivní (nemocný sám volí jakoukoliv polohu), pasivní (nemocný je 

bezvládný je potřeba druhé osoby), vynucená (nemocný volí úlevovou polohu).1 

2.2.4 Vyšetření břicha 

Břicho se vyšetřuje základní fyzikálními metodami, pokud to stav nemocného 

dovolí, je vhodné vyšetřit břicho také na pravém a levém boku a také vestoje. 

2.2.4.1 Vyšetření břicha pohledem 

Důležité je uložení břicha v poloze vleže vůči úrovni hrudníku. Dále sledujeme 

patologické vyklenutí v nadbřišku, souměrnost břicha a uložení pupku. Pozorujeme také 

pohyb břišní stěny při dýchání a na břicho se díváme také ze stran. Při zjištění 

povrchových břišních žil pod pokožkou břicha jedná se o kolaterální žilní oběh při 

městnání krve ve vrátnici. Zajímá nás také výskyt jizev, pigmentace, strie, zvětšení 

objemu břicha (meteorismus, ascites, zvětšení orgánů). [CHROBÁK, 2003] 

2.2.4.2 Vyšetření břicha pohmatem 

Tato metoda poskytuje nejvíce informací. Doporučená poloha při vyšetření je na 

zádech s pokrčenými dolními končetinami. Palpace je rozdělena na povrchovou a 

hlubokou. Povrchovou se začíná a až podle reakce nemocného se vyšetřuje hlouběji. 

Buď hmatáme ploše celou pravou rukou, nebo klademe obě ruce plošně vedle sebe na 

břicho (slouží k prohmatávání větších částí břicha) a v třetím případě kdy se jedná o 

hlubokou palpaci přiložíme na levou ruku pravou tak, že se bříška prstů pravé ruky 

dotýkají nehtů ruky levé. Další možnost je úsečná palpace, kdy se snažíme proniknout 

prostorem naplněným plynem nebo tekutinou. 

Při vyšetření zjišťujeme „défense musculaire“, kdy je břišní stěna neprohmatná, 

tuhá a bolestivá. Tyto příznaky jsou doprovázeny drážděním pobřišnice což je závažný 

stav, který se vyskytuje při perforaci trávicí trubice a u kryté perforace a zánětů 

                                                             
1 Řadíme sem polohu: ortopnoickou, na pravém nebo levém boku, na břiše, vkleče na všech 

čtyřech končetinách, na zádech, s hlavou zvrácenou dozadu a s flektovanými končetinami.             

[CHROBÁK, 2003] 
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blízkých břišní stěně. Dále lze tyto změny sledovat u kolik, u akutní pankreatitidy je 

břicho zpočátku měkké. 

U akutní žaludeční dyspepsie se provádí palpace, která vyvolává tlakovou a 

tupou bolest. Nádory střev, žaludku a slinivky břišní nelze v počátečním stádiu 

nahmatat. Při onemocnění duodena je palpace krajiny žlučníku a pupku bolestivá. Zde 

leží i hlava a ocas pankreatu, který končí vysoko v levém hypochondriu. Bolestivost nad 

pankreatem a hmatné nádory lze vyšetřit. Tělo pankreatu lze nahmatat pouze vzácně. 

Cysty všeobecně (tedy i pankreatické) mají variabilní lokalizaci. 

Vzestupný tračník lze vyhmatat jako rezistenci v pravé jámě kyčelní. Sestupný 

tračník je naopak hmatný v pravé jámě kyčelní. Příčný tračník je na tlak citlivý jen 

občas. Tyto nálezy jsou typické u poruch střevní motility funkčního původu. Bolest 

v podbřišku nevede jen k podezření onemocnění tračníku, ale u mužů k přeplněnému 

močovému měchýři a u žen k onemocnění urogenitálního traktu. 

Pokud nahmatáme rezistenci v břiše, je nutné zaznamenat její polohu, tvar, 

velikost, povrch, konzistenci. Důležité je zjistit vliv dýchání a změny polohy na polohu 

útvaru. [CHROBÁK, 2003] 

2.2.4.3 Vyšetření břicha poklepem 

Je to doplněk hlavního vyšetření což je palpace. Za fyziologický se považuje 

bubínkový tón2. Pro vyšetření je dobré si určit standardní postup, hlavně je zajímavé 

poklepové ztemnění nebo ztemnění nad tekutinou. Typický zvuk u meteorismu je 

bubínkový naopak tlumený zvuk vykazují tumory a ascites. Poklepem lze zjistit 

naplněný močového měchýře. Při poklepu sledujeme bolestivost v různých oblastech. 

2.2.4.4 Vyšetření břicha poslechem 

Nepoužívá se vždy, jen pokud vidíme v tomto vyšetření význam. Lze jej využít 

u podezření na zánět pouzdra jater nebo sleziny, kdy je možné slyšet třecí šelest. Pokud 

máme podezření na poruchy střevní peristaltiky poslechem lze zjistit škroukání nebo 

naopak ticho v dutině břišní.  

                                                             
2 Břicho totiž nemá stálé uspořádání orgánů, proto se tón mění. [CHROBÁK, 2003] 
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Zvláštní způsob vyšetření se provádí u určení velikosti jater: fonendoskop se 

přiloží na processus xiphoideus a ukazovák postavený kolmo k pokožce škrábe nehtem 

směrem od hrudníku k břichu. 

2.2.4.5 Chyby při vyšetřování NPB 

Často se stává, že vyšetřující anamnézu podcení, špatně nemocného vyšetří a 

chybně zhodnotí určité příznaky (pozor u dětí, seniorů a těhotných žen). Dále je 

nevhodné aplikovat léky ze skupiny analgetik, antibiotik, antipyretik, laxativ, které 

mohou zamaskovat důležitý průběh nemoci! [HÁJEK, 1995] 

2.2.4.6 Bolest při náhlých příhodách břišních a její hodnocení 

Bolest je první známkou náhlé příhody břišní (dále jen NPB). Rozlišujeme 2 

typy bolesti: 

Viscerální (orgánové bolesti) je vedena hlavně splanchnickými nervy, vznikají hlavně u 

dutých orgánů a to parenchymatózních (při rozpínání, při křečích hladkého svalstva a 

napínání pouzdra). Bolesti nelze přesně lokalizovat. V nadbřišku se projevuje bolest 

duodena, žaludku, pankreatu a jater v okolí pupku lokalizujeme bolesti apendixu, 

slepého střeva, tenkého a tlustého střeva. V podbřišku se hlavně u žen jedná o bolest 

vnitřních pohlavních orgánů, tlustého střeva, močového měchýře. Dále se projevují buď 

tupě nebo tlakem, svíravě či kolikovitě, silně (riziko vzniku šoku). Viscerální bolesti se 

lépe snáší vleže na boku s pokrčenými dolními končetinami. Není to bolest stálá, ale 

přichází ve vlnách. 

Peritoneální (somatické bolesti) vznikají drážděním pobřišnice, čímž dále dráždí 

mezižeberní a brániční nervy. Vznikají podrážděním peritonea, toto podráždění je 

vyvolané tlakem nebo tepelnými, chemickými podněty. Lokalizace je zde lehčí, protože 

bolesti jsou ostré, řezavé a bodavé. 

Tyto bolesti jsou způsobeny hlavně zánětem apendixu, pankreatu, pokud dojde 

k exsudátu výpotku u akutní pankreatitidy nebo u pokročilého ileu a podrážděním 

peritonea. Bolest se utiší při klidové poloze (omezuje všechny polohy, brání se 

vyšetření). Tyto somatické bolesti mají trvalý charakter. 

Při hodnocení je nutné myslet na změny intenzity bolesti a její stěhovavost. Také 

každá osoba vnímá bolest jinak. Starší osoby vnímají bolest méně než děti a mladší 
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osoby. Důležité je zde myslet nato, že u NPB nemůže být léčena pouze bolest, protože 

prostředky používané v terapii bolesti mohou zamaskovat další průběh stavu. Výjimkou 

je skupina pacientů postižených paraplegií, u kterých se bolest neprojeví.                   

[HÁJEK, 1995] 

2.2.4.7 Příznaky NPB 

  Nechutenství, nauzea, zvracení 

Patří mezi další typické příznaky, které řadíme k NPB. Ne vždy se objeví 

současně. U dětí se přednostně projevuje nechutenství s následným zvracením. U 

dospělých často pozorujeme nejprve nauzeu až poté zvracení. Zvracení často provází 

břišní koliky, reflexní podráždění mezenteriálních cév, uskřinutá kýla, strangulační ileus 

způsobený adhezemi. Dále u embolií a trombóz mezenteriálních cév, při zánětech 

břišních orgánů přestupující na peritoneum, při vylití žaludečního obsahu do 

peritoneální dutiny, u střevní obstrukce. Samozřejmě charakter je pokaždé jiný. 

Ublinkávání pozorujeme u vysokých ileů, kde se vyskytuje překážka na jejunu. U 

brániční kýly, těžké gastritidy, krvácení z žaludečních vředů a nádorů žaludku 

pozorujeme hematemézu, tedy krev ve zvratcích. Masivně se projevuje u jícnových 

varixů. Kopiózní zvracení (tzn. emeze velkého množství žaludečních šťáv a 

nenatrávených zbytků) se objevuje u gastrektáziích ze stenóz pyloru. U obstrukčního 

ileu lze sledovat zvracení fekulentního obsahu. 

Při zvracení je tedy nutné sledovat frekvenci, objem, barvu, zápach, složení a 

v neposlední řadě množství. Aby se snížilo riziko aspirace, lze zavést žaludeční sondu a 

odčerpat žaludeční obsah. 

Škytavka  

Nepatří mezi časté příznaky NPB. Je příznakem podráždění bránice krví, 

žaludečním obsahem, hnisem nebo vzduchem a to u procesů mezi játry a bránicí. 

Zástava plynů a stolice 

Jak ileózní tak zánětlivé NPB se projevují zástavou plynů a stolice. Záněty se 

nejprve manifestují průjmy, ale s rozvojem onemocnění dochází k ochrnutí střeva. 
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Žlučová kolika a renální kolika je znakem paralytického ileu. U dětí při invaginaci se 

objevuje krev s malým množstvím řídké stolice.  

Projevy: vzedmuté břicho, případně při nízko sedících střevních uzávěr se objeví 

prázdná rektální ampule. 

Poruchy močení 

Při poruchách močení je nutné provést vyšetření poklepem nebo pohmatem 

močového měchýře jestli nepřesahuje symfýzu. Vyskytuje se u zánětu vývodných 

močových cest (zaklíněný konkrement a močový písek) a projevem je tlaková bolest 

v bederní oblasti. Rozlišujeme zde retenci (zadržení) a anurii (zástava tvorby a 

vylučování) moči. Vycévkovat pacienta je nutné při retenci. 

Pulz, krevní tlak, dech 

Až s rozvojem NPB se tyto hodnoty mění. Pulz se zrychlí až na 120 – 150/min 

při rozvinuté peritonitidě a při krvácení. Zpomalení nastává při vylití žluči do břicha 

(perforace žlučníku, gastroduodenálního vředu). Normální hodnoty jsou časté u 

apendicitidy, pankreatitidy nebo cholecystitidy a ileózních příhod (obstrukční, 

paralytický). Poruchu pulzu sledujeme u strangulačního ileu  

Změny dechu znamenají záněty pobřišnice, plicního parenchymu, ileu. 

Posuzujeme frekvenci a hloubku. [HÁJEK, 1995] 

Vzhled nemocného 

Na začátku NPB nelze dle vzhledu obličeje nemocného zjistit přesný typ, druh či 

závažnost onemocnění. S rozvojem patologického procesu teprve dochází ke změnám, 

které jsou více či méně vyznačeny pro dané onemocnění. Při nápadné bledosti obličeje 

lze usuzovat, že jde o anémii (krvácení do břišní dutiny po ruptuře aneurysmatu velkých 

cév v dutině břišní nebo léze sleziny a jater), nebo o šokový stav s bledými a chladnými 

tvářemi. Nažloutle zbarvená kůže a sliznice nás informuje o zvýšené hladině bilirubinu 

v krvi, což signalizuje zánětlivé onemocnění jater, žlučových cest, žlučníku a pankreatu. 

Cyanotické zbarvení rtů, ušních lalůčků a nehtového lůžka značí špatné prokrvení a 

okysličení tkání (např. septický šok při rozvinuté peritonitidě nebo oběhová insuficience 
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u kardiaků). Dále je nutno sledovat vzhled a barvu jazyka, která nás informuje o 

hydrataci pacienta. 

Teplota 

Naměřené hodnoty teploty nejsou vždy směrodatné pro určení toho, že jde o 

NPB. Proto slouží měření teploty pouze jako pomocné diagnostické kritériu.              

[HÁJEK, 1995] 

2.3 Definice náhlých příhod břišních 
  Pod pojmem náhlé příhody břišní se označují onemocnění břicha, které nastupují 

prudce, nečekaně a nemocného postihují většinou v plném zdraví. Postiženou osobu 

mohou ohrožovat na životě a je zde indikace k urgentnímu řešení. [JIRÁSEK, 1958] 

Lze je také popsat jako abdominální katastrofy, u kterých je nutno využít 

mezioborovou spolupráci. Vzhledem k dlouhodobé a náročné léčbě je vhodné pacienty 

s NPB soustředit do profesionálních center. Mají nejen velké zkušenosti, ale také 

akreditované vybavení. [SOBOTKA, 2008] 

2.3.1 Rozdělení náhlých příhod břišních 

 Náhlé příhody břišní (dále jen NPB) se dělí na 2 základní části a to na úrazové 

a neúrazové. Neúrazové jsou zánětlivé, ileózní, krvácení do gastrointestinálního traktu, 

gynekologické. Naopak mezi úrazové řadíme perforace gastrointestinálního traktu, 

hemoperitoneum, perforace + hemoperitoneum.                             

2.3.2 Neúrazové NPB 

Zánětlivé – jsou ohraničené na konkrétní orgán. V přednemocniční péči je 

důležitý appendicitis acuta (též chronica), ileus a mimoděložní těhotenství. [ŠVÁB, 

2007] 

2.3.2.1 Appendicitis acuta 

Anatomie je rozebrána viz  kapitola 2.1.3.1. Vyskytuje se u všech věkových 

skupin. Počínající bolest v nadbřišku později přechází a lokalizuje se v pravém 

podbřišku. Dále je provázena nechutenstvím, nauzeou až zvracením (ne vždy), 

zvýšenou teplotou (do 38,5° C) a pulsem.   
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Nejčastěji se vyskytují záněty červu ve formě katarální (zánět sliznice), 

flegmonózní (postihuje v celé tloušťce stěnu apendixu), gangrenózní často doprovázen 

perforací stěny. Zánět může přecházet do okolí.  

 Onemocnění začíná z plného zdraví náhlou atakou a to i z probíhajícího 

chronického zánětu v akutní. Náhlý pocit tlaku ve středním nadbřišku trvající několik 

hodin s přidruženou nauzeou, nechutenstvím a zvracením. Viscerální bolest 

lokalizována v pravém podbřišku, při pohybu se zvyšuje (i při kašli), meteorismus, 

následná zástava peristaltiky. Zlepšení stavu není výjimkou. Zde je nutné stanovení fáze 

apendicitidy (při teplotě nad 38,5 °C, hrozí difúzní zánět pobřišnice). 

Kromě appendicitis acuta rozlišujeme appendicitid retrocoecalis, laterocoecalis, 

subhepatalis, pelvalis, mesocoeliacalis, levostrannou, u dětí, stařeckou a těhotenskou. 

Vzhledem k přednemocniční diagnostice jsou významné appendicitis retrocoecalis, 

pelvalis, subhepatalis, mesocoeliacalis, u dětí, stařecká a těhotenská. 

2.3.2.2 Appendicitis retrocoecalis  

Vzhledem k uložení červu za cékem v břišní dutině nebo retriperitoneu mívá 

odlišný průběh. Hlavní symptomy jsou zde bolest v nadbřišku, dyspepsie, může se 

objevit výraznější bolest v bederní krajině, v pravém podbřišku takřka bez nálezu, 

nemocný volí úlevovou polohu s pokrčenou pravou dolní končetinou v koleni a kyčli a 

brání se chůzi. V oblasti céka při vyšetření pohmatem lze pozorovat šplíchot. Kvůli 

uložení za cékem výrazně na pohmat nebolí, protože není v kontaktu se stěnou 

pobřišnice. [ŠVÁB, 2007] 

2.3.2.3 Appendicitis subhepatalis  

Velmi špatně diagnostikován často záměna s cholecystitidou. Výskyt hlavně u 

těhotných žen vlivem vytlačení céka dělohou. 

2.3.2.4 Appendicitis pelvalis  

Červ je uložen v malé pánvi, kde může naléhat na rektum nebo být v kontaktu 

s močovým měchýřem. U žen lze zaměnit za NPB gynekologického původu, všeobecně 

za gastroenteritidu. Při kontaktu s močovým měchýřem dochází k strangurii (řezání při 

močení) bez výrazného nálezu na břiše. Klinické příznaky nauzea, zvracení, průjem, 
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méně výrazná bolestivost za sponou stydkou bez svalové zábrany. Základem správné 

diagnostiky je vyšetření per rectum, které v terénu může provést pouze posádka RLP. 

[ŠVÁB, 2007] 

2.3.2.5 Appendicitis mesocoeliacalis  

Zanícený červ je uložen mezi kličkami tenkého střeva. Vzhledem k paréze 

okolních kliček vlivem zánětu červu lze zaměnit za ileus. Klinické projevy minimální 

bolestivost s lokalizací pod pupkem bez známek dráždění pobřišnice, poslechově buď 

ticho, nebo spastický fenomén. 

2.3.2.6 Appendicitis dětská  

Řadí se mezi nejčastější NPB vůbec. Vzácně u dětí do 2 let věku. Klinicky se 

projevuje jako vzedmuté břicho a tak je zaměňována a léčena jako dyspepsie s průjmy 

dále zvýšena TT, zvracení, průjem (riziko dehydratace), noční neklid, nevýrazná 

bolestivost v podbřišku. Nutno správně diagnostikovat je zde až 50% mortalita 

z důvodu perforace střevního obsahu do pobřišnice a následný akutní zánět. Menší 

objem extracelulární tekutiny zrychluje nástup toxémie. U starších dětí se projevuje 

jako u dospělých. 

 

2.3.2.7 Appendicitis stařecká  

Je méně častá, ale ne vyjímečná a tím pádem v přednemocniční péči velmi 

důležitá. Kvůli sníženému vnímání bolestivosti a problémům s peristaltikou střev je 

důležité na ni v diagnostice pomyslet. U starších osob jsou často přidružené choroby a 

ty také mohou maskovat příznaky apendicitidy. Během života ubývá lymfatická tkáň, 

stěna fibrotisuje a tím dochází k perforaci a gangréně. Je možné, že se apendix vyskytne 

i v kýle (hernii). Stařecká apendicitida má typ gangrenózní, flegmonózní (nejčastěji), 

chronický. Sledujeme také perforaci apendixu a indukovaný zánět. Často je možná 

záměna s tumorem. Bolestivost je typicky lokalizována v pravém podbřišku, ale je často 

velmi slabá. Typickým příznakem je zde zástava plynů a stolice. 

[www.geriatrickarevue.cz, 5; ŠVÁB, 2007] 
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2.3.2.8 Appendicitis těhotenská  

Vzácně se vyskytuje v období 12. týdnů. Ohrožen je život matky i plodu. 

Nebezpečí gangrény červu z důvodu hormonálních změn. Zánět se neohraničí a snadno 

přechází na dělohu a vznik děložních kontrakcí. Obtížná diagnostika kvůli změně 

polohy červu v důsledku zvětšující se dělohy. Klinický obraz nauzea, zvracení, poruchy 

peristaltiky, zvýšený puls, stažení svalů není přítomno vlivem zvětšení dělohy, 

nedochází ke kontaktu červu s pobřišnicí. V přednemocniční péči nutno myslet na to, že 

tyto příznaky provází běžně fyziologické těhotenství a proto je zde nutno nepodcenit 

důkladnou diagnostiku. [ŠVÁB, 2007] 

Základní vyšetřovací metoda pro všechny appendicitidy je pohmatové 

vyšetření Pleniés - poklepová bolestivost, Blumberg - bolestivost se projeví po 

odtažení ruky, Rowsing - při stlačení v levém podbřišku a rychlém odtažení ruky 

bolest na postiženém místě. Défense musculaire“- nevyskytuje se u kojenců a 

plegiků. [www.lf1.cz, 6] 

Ileózní – zde řadíme hlavně ileus mechanický, neurogenní a cévní. 

Mechanický se dále dělí na 1. obturační, který se dále dělí na intraluminární, 

intramurální a extramurální. 2. volvulus, 3. strangulační. Neurogenní dělíme na       

1. paralytický, 2. spastický a 3. smíšený. Cévní dělíme na 1. trombotické a                   

2. embolické. [ŠVÁB, 2007] 

2.3.2.9 Ileus 
 

Neboli střevní neprůchodnost může být úplná nebo neúplná. Důvodem vzniku je 

buďto mechanická nebo funkční překážka, dále se může jednat o získanou patologii. 

Jednotným znakem je zde bolest břicha, vomitus, zástava odchodu plynů a stolice. 

Často postihuje osoby vyššího věku, vede k poruše vnitřního prostředí a tím stoupá 

riziko mortality. [ŠVÁB, 2007; JIRÁSEK, 1958] 

2.3.2.9.1 Mechanický ileus 
Zde řadíme:  

1. Ileus obturační – vzniká na základě překážky v lumenu například tumor, 

žlučový kamen, potrava, polypy, cizí těleso, cizopasníci. Hromadí se plyny a nestrávené 
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zbytky potravy nad překážkou. Z těchto důvodu střevo ochabuje a může dojít až k úplné 

nefunkčnosti. Objektivně pacient pociťuje neklid, má vzedmuté břicho, kolikovitou 

bolest, snaží se být v úlevové poloze. Lze zde po vyšetření poslechem slyšet škroukání a 

při poklepu se projeví bubínkový zvuk. U pokročilého stádia naopak tzv. mrtvé ticho. 

Léčba je často indikována chirurgická. 

a) Obturační intraluminární – nejčastěji na biliárním podkladě, dochází k průniku 

většího žlučového konkrementu do dvanácterníku. Postižení většinou trpí na obtíže 

spojené s onemocněním žlučníku. Postihuje často starší nemocné. Mezi další 

příčiny lze přiřadit díky velké migraci cizinců cizopasníky a dále nedostatečně 

mechanicky zpracovanou zbytkovou potravu.  

b) Obturační intramurální – mezi nejčastější příčinu řadíme maligní tumory tlustého 

střeva. Intramurální ileus může být často první známkou maligního onemocnění. 

Dále může být způsoben zánětem nebo divertiklem. Kvůli postupnému růstu 

nádoru se střídá zácpa a nadýmání s průjmy. Ileus na tenkém střevě způsobují spíše 

stenózy po poraněních nebo po prodělaných operacích. 

c) Obturační extramurální – vzniká často na základě pooperačních a poinfekčních 

srůstů pobřišnice nacházející se mezi kličkami. Vyvolávajícím činitelem může být 

také uskřinutá kýla a útlak střeva vlivem růstu velkého nádoru. [ŠVÁB, 2007] 

2. Volvulus – vzniká na podkladě rotace určité části trávicího traktu kolem své 

osy. Po rotaci dojde k neprůchodnosti a dále dochází k nedostatečnému krevnímu 

zásobení. Většinou bývá příčinou různá délka střeva či jiného orgánu, nebo extrémní 

ztráta tělesné hmotnosti. Nutno řešit akutní chirurgickou léčbou, hrozí difuzní 

peritonitida. 

3. Ileus strangulační – vznik na podkladě zaškrcení cév a střeva s následnou 

ischémií a nástupem nekrózy. Hrozí zde perforace a difuzní zánět pobřišnice. Příznaky 

jsou krutá a náhle vznikající bolest, zvracení, neklid, bledost, může vést až k šokovému 

stavu. Během vyšetření per rectum se může objevit krev na rukavici.   
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2.3.2.9.2 Neurogenní ileus 
 

1. Ileus paralytický – vznik na podkladě funkční poruchy nervových pletení 

střevní stěny. Další vznik lokalizujeme u zánětu pobřišnice, poruch při poranění mozku 

a míchy a u pooperačních stavů (nejčastější). Po operačních výkonech na střevě je 

významné sledovat odchod plynů do 48. hodin. Příčinou poruchy pasáže je ztráta 

hybnosti a tonu střeva. Klinický obraz tlaková bolest, zástava odchodu plynů a stolice, 

vzedmuté břicho, poslechově tzv. mrtvé ticho. 

2. Ileus spastický – je vzácný, výskyt u poranění míchy. Často se objevuje u 

osob s mentální retardací. Klinický obraz stejný jako u paralytického ileu.  

3. Ileus smíšený – je to kombinace ileu mechanického s paralytickým. 

2.3.2.9.3 Cévní ileus 
 

Projevuje se krutou bolestí s následnou infartizací stěny střevní a dělíme jej na:  

1. Ileus trombotický – poškození střevní stěny, vznik peritonitidy vlivem 

prostupu bakterií do dutiny břišní ze střeva. Výskyt velkých ztrát krve a tekutin, ty 

vedou k selhání srdce. Výskyt hlavně u portální hypertenze, zánětu pobřišnice v malé 

pánvi, útlakem rostoucího nádoru, postupem trombózy z DK. Nastupuje pozvolně a 

není tak akutní jako ileus embolický. [RICHTEROVÁ, 2010] 

2. Ileus embolický – velmi rychlý průběh vzniká při endokarditidách, po 

prodělaném infarktu myokardu nebo po utržení ateromového plátu z cévní stěny. 

Klinický obraz: prudká, náhlá, kolikovitá bolest, těžko lokalizována (špatně reaguje na 

opioidní analgetika), zvracení, nitkovitý puls, značné peritoneální dráždění, paréza 

trávicího ústrojí. Řadíme ji mezi velmi závažné stavy, léčba je vždy chirurgická. 

2.3.2.9.4 Mimoděložní těhotenství (graviditas extrauterina) 
Definuje se jako uložení oplozeného vajíčka mimo dělohu. Uložení může 

probíhat na různých místech pohlavních orgánů. Nejčastěji je to ve vejcovodech ve 

střední části (37,5 %), v dutině břišní (1,3 %), cervikální (0,1 %), ovariální (0,1 %), 

v děložním rohu (0,6 %), fibriální (4,5 %). [www.hanakova-gynekologie.wz.cz, 4] 
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Příčiny mohou být obecné, jako jsou infekce, endometritida, malformace tuby, 

operační výkony na vejcovodech, fertilisované vajíčko, užívání progesteronové 

kontracepce, malformace pohlavních orgánů (hlavně genitálií), tubární ruptura, potrat. 

Dále se může vyskytnout příčina ze strany plodu a to buď endogenní (imunologické 

poruchy, inkompatibilní krevní skupina…) nebo exogenní (infekce, nedostatek kyslíku).  

Příznaky: subjektivně žena pociťuje slabé krvácení po asi 6 týdnech od poslední 

menstruace (při ruptuře dochází k masivnímu krvácení), vynechání menstruace, bolesti 

konečníku, podbřišku vystřelující pod lopatku, nauzea až zvracení, zduření prs. Celkově 

zde lze sledovat mdloby, kolaps (příznaky oběhového selhání), bledost v obličeji, rtů a 

spojivek, zpocená kůže, tachykardie, dušnost, je zde bezprostřední ohrožení života! Při 

vyšetření břicha lze sledovat šedozelené až modravé zabarvení v okolí pupku a 

peritoneální dráždění. Per vaginam lze zjistit, že je děloha měkká, ale není zvětšená a 

sliznice je vysoká. 

Rozlišujeme prasklé nebo zachované mimoděložní těhotenství. Zachované je 

typické pro chybění peritoneálního dráždění, děloha je prosáklá a vedle ní lze 

vyhmátnout rezistenci. Přítomen je nahnědlý výtok. Prasklé mimoděložní těhotenství je 

charakteristické výrazným kolapsovým stavem a peritoneálním drážděním z důvodu 

masivního krvácení.  

Na mimoděložní těhotenství je nutné myslet u všech reproduktivních žen u, 

kterých se projeví jakýkoliv výše uvedený příznak.  

[www.hanakova-gynekologie.wz.cz, 4]                           

 

2.3.3 Úrazové NPB 
Vznikají na základě násilí působícího na břišní dutinu a to buď přímo, nebo 

nepřímo. Dělíme je dle charakteru úrazu na: tupá, otevřená nepenetrující do břicha nebo 

penetrující. 

Dle příčiny dělíme úrazové NPB na: krvácení do dutiny břišní, perforace GIT a 

smíšené formy.  

V přednemocniční péči je důležité brát zřetel hlavně na syndrom úrazového 

hemoperitonea. 
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2.3.3.1 Úrazové hemoperitoneum 
 

Nejčastěji zde dochází ke krvácení jaterního nebo slezinného parenchymu, další 

příčiny jsou krvácení z mezenterických žil a prosakování krve z hematomu vzniklém v 

retroperitoneu. 

Klinický obraz: bolest, zástava plynů a stolice, zvracení, většinou známky 

hypovolemického šoku, hematomy, oděrky a rány v místě kde působilo násilí, stažení 

svalů, peritoneální dráždění se vyskytuje, až později po úraze. Občas může dojít 

k netypickému hemiperitoneu vlivem krvácení do jaterního a slezinného pouzdra. 

Tomuto je nutno věnovat pozornost, protože se zde nevyskytují typické příznaky pro 

hemoperitoneum. [ŠVÁB, 2007] 

2.3.3.2 Poranění jater způsobené úrazem či násilím                                           
 

Vzhledem k uložení tohoto orgánu a jeho bohatému prokrvení je vysoká 

pravděpodobnost jeho poškození při působení násilí. Poranění toho orgánu je velmi 

závažné a i v dnešní moderní době má stále vysoké procento mortality. Nejvyšší výskyt 

tohoto poranění je u dopravních nehod a pádů z výšek, kde dochází vlivem setrvačnosti 

při nárazu ke kontuzi dolní části hrudníku a následné ruptuře žeber, které může způsobit 

rupturu, odtržení, rozdrcení nebo hematom části jater. Dalším faktorem vzniku poranění 

je riziko trhliny jater zlomenými žebry.  

Typy ruptur: hvězdicovitá, hluboká vertikální lineární, odtržení, subkapsulární 

hematom, centrální rozdrcení. Rupturou je nejčastěji postižena pravá strana laloku 

jaterního. Ruptury vzniklé na spodině či krajině jaterní vznikají přímým nárazem 

spojeným s žeberními zlomeninami. Těžké krvácení do retroperitonea a poškození 

jaterních žil vstupujících do dolní duté žíly vzniká na podkladě nepřímého mechanismu 

vlivem setrvačnosti jater při prudkém nárazu. Dále může být na játrech poškozena 

pouze vnitřní struktura bez poškození jaterního pouzdra a tím dochází k tvorbě 

hematomu. 

Klinický obraz: šok, bolest lokalizována na pravé polovině hrudníku a podžebří, 

postupný rozvoj příznaků hemoperitonea a biliární peritonitidy. Někdy dochází k tomu, 

že obtíže jsou minimální a až po delší době například 6 – 7 dní se objeví poruchy střevní 
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pasáže, břicho mírně nadmuté a nebolestivé ani dráždění pobřišnice není přítomno. 

Podle příznaků lze zaměnit se subileem. [ŠVÁB, 2007] 

Diagnostika  

Hlavně u dopravních nehod a pádů z výšky je nutné myslet na možný výskyt 

ruptur jater. Pohledem a pohmatem lze zjistit hematomy, zlomeniny hrudníku a rány 

v místě uložení jater. Důležitá je zde anamnéza a urgentní chirurgická operace. 

2.3.3.2.1 Poranění jater způsobené úrazem či násilím u dětí 

Je nutno brát v úvahu anatomické odlišnosti dětí od dospělého. Zvláště u 

novorozenců a menších dětí játra vyplňují větší část dutiny břišní, než je tomu u 

dospělých. K poranění jater může dojít už během porodu. [TOŠOVSKÝ, 1996] 

2.3.3.3 Spontánní ruptura jater 
Nebývá častá, je však třeba na ni myslet zvláště v přednemocniční péči. 

Nejčastěji dochází k parenchymatoznímu krvácení, které vede k roztržení jaterního 

pouzdra. Vyskytuje se při eklampsii, jaterních tumorech, při porodu většího dítěte, u 

diabetes mellitus, v těhotenství, zvlášť pokud je přítomna hypertenze. Léčba je 

chirurgická. [ŠVÁB, 2007] 

2.3.3.4 Poranění sleziny 
K poranění sleziny může dojít přímým i nepřímým mechanismem. Patologicky 

zvětšená je více náchylná ke vzniku poranění. V menší míře jde o izolované poranění 

samotné sleziny, spíše bývá součástí polytraumatu. Může být poškozeno slezinné 

pouzdro, parenchym nebo odtržena slezina od cévního zásobení. Zranění sleziny se 

může vyskytovat při zlomenině 8. a 9. levého žebra, nárazech u autonehod, pádech 

z výšky nebo při násilném napadení. 

Klinický obraz bývá rozličný, od minimálního nálezu až po pokročilý 

hypovolemický šok. Bolest pod levým obloukem žeberním vystřeluje do levého ramene 

(tzv. Kehrův příznak) a je typickým příznakem poranění. Léčba může být 

konzervativní, chirurgická. Konzervativní léčba se upřednostňuje u dětských traumat. 

[ŠVÁB, 2007] 
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3 Praktická část  

3.1 Statistika četnosti  NPB  

 Graf č. 1. : Četnost NPB. 

      
[vlastní] 

Z grafu jednoznačně vyplývá, že mezi nejčastější NPB řadíme akutní 

apendicitidu. Ta se samozřejmě vyskytuje u každého pohlaví a v každém věku. V terénu 

se na tuto diagnózu pomýšlí docela často. Mnohdy je ovšem červ lokalizován tak 

nespecificky, že ne vždy je diagnostika jednoznačná.  

V terénu je nepostradatelným mezníkem v diagnostice řádné vyšetření (využívá 

se  hlavně vyšetření poklepem, pohmatem, poslechem, pohledem).  

Jako nevýhodu lze považovat to, že vyšetření per rectum a per vaginam může 

provádět pouze posádka RLP. Další pomůckou k lepší diagnostice by bylo vhodné mít 

ve voze ultrasonografii. Jeho pořízení je však velmi finančně náročné. [vlastní] 

 

3.2 Statistika mortality u NPB 

Graf č. 2. : Četnost úmrtí na perforaci u NPB. 



 

 

34 

[vlastní] 

Graf č. 3. : Četnost úmrtí na krvácení do horní části GIT. 

[vlastní] 

Výše uvedené grafy jsem zhotovil na základě informací získaných pomocí 

rozhovorů od pracovníků zdravotnických záchranných služeb Středočeského kraje a 

z výjezdových knih.   
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3.3 Příkladové kazuistiky 

KAZUISTIKA Č. 1 

Výzva dispečinku : 12:53 hod., muž L. J. , ročník : 1991, léčen s chronickou 

pankreatitidou, po dietní chybě se zhoršil stav 

Při příjezdu vozu RZP na místo zásahu 13:00 hod Na místě zásahu pacient s probíhající 

léčenou chronickou pankreatitidou po dietní chybě. Nepřijímá potravu ani tekutiny (40 

ml/den), porucha odchodu stolice i plynů, močení v normě (s ohledem na příjem 

potravy a tekutin), úporné zvracení. Z osobní anamnézy zjištěno, že je léčen s epilepsií, 

před 14 dny propuštěn z nemocnice po prodělané chronické pankreatitidě, pobývá 

v ústavu sociální péče (trpí mentálním postižením), nekomunikuje, má deformované 

HK i DK. Krevní tlak 120/90 mm Hg, saturace 98%, puls 120/min., dýchání v normě. 

Zajištěn žilní vstup a podání FR 100 ml s 2 ml Fentanylu. S podezřením na recidivující 

pankreatitidu pacient převezen na dětské oddělení. 

lokalizace bolesti  

Obr. č. 1.: Lokalizace bolesti v dutině břišní. 

[www.nlm.nih.gov, 7] 

 

Shrnutí 

Po příjmu na dětské oddělení potvrzena diagnóza. Pacient převeden na 

parenterální výživu. 
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Chyby zásahu RZP 

Diagnostika provedena bezchybně. 

KAZUISTIKA Č. 2 

Výzva dispečinku : v 7:45 hod., žena D. K., ročník : 1987, gravidní ve 14. týdnu, má 

stahy 

Při příjezdu vozu RLP na místo zásahu 8:00 hod. Pacientka v úlevové poloze, se 

zvýšenou teplotou (37,5°C), průjmem, nauzea, zvracení pouze 1 x s úlevou, 

tachykardie. Z osobní anamnézy zjištěno, že je gravidní ve 14. týdnu (poslední kontrola 

před 14. dny). Provedeno pohmatové vyšetření (s ohledem na graviditu). Krevní tlak 

140/85 mm Hg, saturace 99%, puls 95/min, dýchání v normě. Kontrakce dělohy po 10 

minutách. Zajištěn žilní vstup aplikace FR 100 ml se 20 ml Magnesium Sulfuricum 10 

% . S podezřením na předčasný porod odvezena na gynekologické oddělení. 

Léky : pravidelně neužívá 

 

bez bolesti              Obr. č. 2.: Lokalizace bolesti v dutině břišní. [www.nlm.gov, 7]                                                          

Shrnutí 
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Žena převezena na gynekologické oddělení, provedena kontrolní ultrasonografie. 

Zjištěný ohraničený zánět apendixu za dělohou, který dráždil dělohu ke kontrakcím. 

Urgentní převoz na chirurgické oddělení s následnou apendektomii. 

Chyby zásahu RLP 

Posádka udělala všechny kroky správně, ale kdyby byl na sanitě přítomen 

ultrasonograf, byla by diagnostika jednodušší. Přítomná gravidita byla odvádějící a 

zkreslila příznaky typické pro apendicitidu.  

 

KAZUISTIKA Č. 3 

Výzva dispečinku : v 10:20 hod., muž B.V., ročník : 1950, dříve léčen s akutní 

cholecystitidou teď stejné příznaky 

Při příjezdu vozu RLP na místo zásahu 10:35 hod. Muž leží v úlevové poloze, je bledý, 

při vyšetření pohmatem akutní bolest hlavně v epigastriu, nauzea, a následné zvracení. 

Vzal si Algifen kapky 25 gtt. před 3 ½  hodiny, ale bez efektu, ráno užil 

antihypertenziva. Z osobní anamnézy zjištěno, že je nedoslýchavý (používá 

naslouchátko), kouří 25 cigaret denně, dříve léčen s akutní cholecystitidou, dnes na 

dietě. Krevní tlak 150/95 mm Hg, saturace 98 %, puls 110/min., zrychlené dýchání. 

Zajištěn žilní vstup podání FR 250 ml s 2 amp. Buscopanu. Pro biliární koliku odvezen 

na oddělení chirurgie. 

Léky : Antihypertenzivum - Lorista (účinná látka Losartanum kalicum ), Diuretika – 

Furosemid (účinná látka Furosemidum) 

 



 

 

38 

 

lokalizace bolesti                 Obr. č. 3.: Lokalizace bolesti v dutině břišní. 

                                               [www.nlm.nih.gov, 7] 

Shrnutí 

Po příjmu na chirurgické oddělení provedena cholecystektomie klasicky. 

Chyby zásahu RLP 

Diagnostika provedena bezchybně. 

 

KAZUISTIKA Č. 4 

Výzva dispečinku : v 16:03 hod., muž J. S., ročník : 1930, zvrací a má zácpu 

Při příjezdu vozu RLP na místo zásahu 16:25 hod. Muž sedí a má pokrčené nohy, dnes 

3 x zvracel, ale bez úlevy, stolice nebyla již 5 dní, ale pacient trpí obstipací, bolestivost 

celého břicha, má vzedmuté břicho. Po vyšetření poklepem přítomnost bubínkových 

ozev, pohmatem napětí břišní stěny. Z osobní anamnézy zjištěno, že má alergii na PNC 

a léčí se s diabetem, a chronickou zácpou. Krevní tlak 130/90 mm Hg, přeměřena 

glykémie 4,2 mmol / l. Zajištěn žilní vstup aplikace krystaloidů 500 ml. S podezřením 

na ileus pacient transportován na oddělení chirurgie. 
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Léky : PAD  - Glucophage 500 mg ( účinná látka Metformin), Suppositoria glycerini 

(účinná látka Glycerolum 85%) 

 

 

lokalizace bolesti                          Obr. č. 4.: Lokalizace bolesti v dutině břišní. 

                                                                            [www.nlm.nih.gov, 7] 

Shrnutí 

Po přijetí na chirurgické oddělení zavedena nasogastrická sonda. Provedeno 

ultrasonografické vyšetření a nativní rentgenové vyšetření. Prokázán intraluminární 

ileus. 

Chyby zásahu RLP 

Diagnostika provedena bezchybně. 
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KAZUISTIKA Č. 5 

Výzva dispečinku : v 17:25 hod., dívka L.F., ročník : 1995, bolest ledvin, bolest při 

močení a v pravém podbřišku 

Po příjezdu vozu RLP na místo zásahu 18:00 hod. Bledá dívka, se zvýšenou teplotou 

37,5°C, nadýmání, plynatost, bolest při močení, neklidná. Leží úlevové poloze, bolest 

lokalizuje na pravém i levém boku, pozitivní Tapotman. Krevní tlak 120/95 mm Hg, 

saturace 99 %, puls 90/min., dýchání povrchové. Osobní anamnéza není významná. 

Zajištěn žilní vstup aplikace FR 100 ml a i.m. 2 ml Apaurinu. S podezřením na zánět 

ledvin transport na dětské oddělení. 

Léky : pravidelně neužívá 

 

lokalizace bolesti                      Obr. č. 5.: Lokalizace bolesti v dutině břišní. 

                                                                          [www.nlm.nih.gov, 7] 

Shrnutí 

  Po příjmu na dětské oddělení na základě krevních odběrů a výsledků moči 

zaléčena antibiotiky Zinnat (účinná látka Cefuroximum axetili). Po 9. hodinách od 

prvních příznaků zhoršení stavu. Provedena sonografie, kde je zjištěno netypické uložení 

červu, kde právě probíhá zánět. Indikace k apendektomii. 
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Chyby zásahu RLP 

Z důvodu nedostatečného vybavení vozu RLP nebylo možno diagnostikovat 

apendicitidu. Z toho důvodu by bylo vhodné vybavit sanitu ultrasonografie. 

 

KAZUISTIKA Č. 6 

Výzva dispečinku : v 13:30 hod., muž L.K., ročník : 1924, zvracení s krví a tmavá 

stolici  

Po příjezdu vozu RZP na místo zásahu 13:50 hod. Pacient sedí, bolest lokalizuje nahoře 

mírně vlevo, stolice měla velmi tmavou barvu, močení v normě. Dlouhodobě je pacient 

unavený, bledý, 3 x zvracel (zvratky charakteru černé kávové sedliny). Krevní tlak 

115/75 mm Hg, saturace 95 %, puls 90/min. Zrychlené dýchání z důvodu obavy o život. 

Z osobní anamnézy zjištěno, že je léčen s žaludečními vředy, hypertenzí, kouří 7 cigaret 

denně, a má chronickou bolest pažního kloubu. Po telefonické domluvě s lékařem 

aplikace i.m. 2 ml Apaurinu. Zajištěn žilní vstup FR 250 ml. S podezřením na krvácení 

do GIT transport na chirurgické oddělení. 

Léky : IPP – Helicid (účinná látka Omeprazol), NSAID – Ibuprofen (účinná látka 

Ibuprofenum), Antihypertenziva – Prenessa 4 mg (účinná látka Perindoprilum) 

lokalizace bolesti  

Obr. č. 6.: Lokalizace bolesti v dutině břišní. 

                                                                 [www.nlm.nih.gov, 7] 
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Shrnutí  

Po příjmu na chirurgické oddělení provedena gastroskopie. Zjištěno, že šlo o 

krvácení do žaludku z prasknutého vředu. 

Chyby zásahu RZP 

Diagnostika byla správná, ale pouze na základě anamnézy. Zcela chybělo 

základní fyzikální vyšetření pohmatem. 

 

KAZUISTIKA Č. 7 

Výzva dispečinku : 13:45 hod., muž T. H., ročník : 1955, udává dušnost po námaze 

s následnou bolestí za hrudní kostí, podezření na infarkt myokardu. 

Příjezd vozu RLP na místo zásahu 14:00 hod. Pacient v polosedě, bledý, opocený. 

Z anamnézy zjištěno, že sekal dřevo, poté náhlá prudká bolest v epigastriu. Hodnota 

krevního tlaku 110/60 mm Hg, saturace 89 %, puls nitkovitý 100/min., zrychlené 

dýchání, palpačně reaguje bolestivě na pohmat v oblasti peritonea. Naměřeno dvanácti 

svodové EKG, jsou zde nepatrné změny. Z osobní anamnézy zjištěno, že je léčen 

s hypertenzí, kouří 20 cigaret denně. Zajištěn žilní vstup a aplikace FR 100 ml s 4 ml 

Fentanylu. Napojen na monitor a oxygenoterapii a následný transport na interní 

oddělení. 

Léky : Antihypertenziva – Agen 10 mg (účinná látka Amlodipin) 
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lokalizace bolesti                      Obr. č. 7.: Lokalizace bolesti v dutině břišní. 

                                                                             [www.nlm.nih.gov, 7] 

Shrnutí 

Pacient po příjmu na interní oddělení asi po 2. hodinách zemřel. Po pitvě 

zjištěno krvácení do dutiny břišní z důvodu ruptury břišního aneurysma.                                           

Chyby zásahu RLP 

 Lékař podcenil důkladné vyšetření břicha. Bolest v epigastriu přikládal jako 

příčinu infarktu myokardu. Aplikoval analgetikum anodynum (opiodní). Během 

transportu nebyly sledovány hodnoty krevního tlaku, ale pouze monitorována funkce 

srdce.  

 

 
 

 

 



 

 

44 

3.4 Ultrasonografie (US) 
 

Pracuje na principu vysokofrekvenčního zvukového vlnění o určité frekvenci. 

Pro dnešní využití se pracuje s vlnovými délkami od 2 000 000 – 10 000 000 Hz. Je zde 

využito ultrazvukových vln, které mají odlišné zobrazení. US se provádí sondou a 

následný obraz lze sledovat na monitoru. 

Ultrazvukové vyšetření je často první volbou vyšetření při bolestech břicha. Je to 

bezpečné vyšetření, které je velmi rozšířené. Lze vyšetřovat dutinu břišní i malou 

pánev.  

US má prokazatelné výhody oproti jiným vyšetřovacím metodám:  

- Je naprosto bez vedlejších účinků (lze provádět i na gravidních ženách). 

- Neinvazivní metoda. 

- Jako velmi jednoduché vyšetření lze užít takřka u všech případů a tím 

urychlit a zlepšit stanovení diagnózy. 

- Není bolestivé, proto jej lze několikrát opakovat. 

- Není zde nutná speciální příprava. [www.remedis.cz, 9] 

 

3.5 Vybavení vozů rychlé lékařské pomoci a rychlé zdravotnické 

pomoci  

Ve Vyhlášce 49/1993 Sb. Ministerstva zdravotnictví České republiky o 

technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení je přesný 

popis základního vybavení vozů RLP a RZP. Kromě standardní výbavy danou touto 

vyhláškou, bych doporučoval vybavení vozu US použitelným v terénu. Tím by se 

usnadnila včasná a správná diagnostika NPB v terénu. [www.zachrannasluzba.cz, 11] 

V dnešní době stále nových technologií je mnoho typů tzv. přenosných 

ultrasonografů. Mají design přenosného počítače, a proto se upřednostňují v terénu.  
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Slouží k orientačnímu vyšetření a je vhodné k usnadnění diagnostiky. To se týká 

samozřejmě i NPB. [www.zdn.cz, 1] 

 

 

Obr. č. 8.: Jeden z typu přenosného ultrasonografu 

[www.almed.sk, 1] 
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3.6 Algoritmus 
Společnými příznaky NPB je obecně: nauzea, zvracení, bolest břicha, zástava 

stolice a plynů. 

1. Odebrání a anamnézy:                                                                                         

Ptáme se: kdy začali obtíže, objevili se náhle nebo již dříve, jak dlouho trvají, 

jestli se opakují, prodělané operace, prodělané úrazy, druh stravy, u žen datum 

poslední menstruace, je či není gravidita, je či není přítomna bolest, začátek a 

intenzita bolesti, lokalizace bolesti, délka bolesti. 

 

2. Fyzikální vyšetření tzv. 5P: 

Pohled, poslech, pohmat, poklep, per rektum viz kapitola 2.2.4.1, 2.2.4.2, 2.2.4.3, 

2.2.4.4 (může provádět pouze lékař). 

 

3. Monitoring vitálních funkcí: 

Krevní tlak (ten je nutno měřit vždy během transportu do zdravotnického 

zařízení), puls, dech, saturace. 

 

4. Individuální posouzení každého pacienta zvlášť: 

Důležité je brát zřetel na děti, seniory, gravidní ženy. 

 

5. Nepodávat žádné medikamenty: 

Hlavně analgetika, antibiotika,                                                                                                 

při velmi krutých bolest je možné podat opioidy. 

 

6. Transport: 

Při podezření na NPB nebo u nejasné diagnózy je nutný transport vždy na 

emergency. 
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4 Diskuse 
 

Náhlé příhody břišní jsou onemocnění břicha, která se objevují nečekaně a 

většinou z plného zdraví. Typická je u nich náhle vzniklá bolest a zhoršení stavu 

nemocného. Toto onemocnění vyžaduje okamžitou a správnou diagnostiku s následnou 

terapií. V případě špatné diagnostiky nebo podcenění potíží může vést až ke smrti.  

Příznaky NPB jsou celkově různorodé. Zvláštní případ jsou děti a senioři. U 

seniorů je problémem snížený práh bolestivosti, u menších dětí je problém s její 

lokalizací. Naopak u žen je častým problémem odlišit NPB při gynekologických 

onemocněních a graviditě. Velikost orgánů a jejich ne vždy typické uložení může 

zkreslit a ztížit diagnostiku NPB. Proto je nutné na všechny tyto faktory vždy pomýšlet 

a nepodceňovat je zvláště v terénu. 

 Pro správnou diagnostiku je významná také různá projekce bolestivosti. U 

určitých onemocnění jsou typické oblasti bolesti, které jsou všeobecně zažité. Bolest je 

často promítána na jiné místo, než je její zdroj. Nebývá přítomna, nebo se skrývá pod 

jiný typ onemocnění. Zdravotničtí pracovníci se proto často zaměřují na hlavní příznaky 

a podceňují anamnézu včetně dalšího vyšetření vylučujícího či potvrzujícího NPB. 

Ve své prezentaci popisuje Prof. MUDr. Zbyněk Vobořil, DrSc. nejčastější 

chyby v diagnostice NPB v terénu:  

-  Podezření na NPB se nevyšetří přednostně. 

- Nevěnuje se dostatečná pozornost anamnéze. 

- Nezajistí se trvalé sledování nemocného s břišní symptomatologií 

(měnlivost příznaků, co se nyní nezdá jako NPB, může se již za několik 

hodin jevit jako nepochybná NPB). U nemocného s nejasným nálezem na 

břiše musíme zajistit sledování.  

-  Nemocný se neodešle k chirurgovi.  

- Neposuzuje se nemocný individuálně (děti, těhotné, starci) 

- . Hledají se klasické příznaky NPB (někdy mohou chybět) 
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- Nemocnému s podezřením na NPB podávají opiáty, analgetika nebo 

antibiotika (dojde k setření klinického obrazu onemocnění). [VOBOŘIL, 

2007] 

Dle mého sledování se tyto chyby v terénu stále vyskytují. Zásadní otázkou je 

zde problém využívání kompetencí zdravotníků k vedení diagnostického a léčebného 

postupu u pacienta v místě vzniku NPB. I za situace, kdy diplomovaný zdravotnický 

záchranář nemá v kompetenci při výjezdu vozu RZP provést vyšetření per rectum a per 

vaginam, které patří k základním vyšetřovacím postupům pro stanovení diagnózy NPB. 
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Závěr  
 

V teoretické části jsem popsal důležitou anatomii dutiny břišní. Každý orgán, 

který se zde nachází, nemá vždy naprosto stejné místo uložení. Právě uložení je 

z důvodu diagnostiky velmi zásadní.  

V praxi se na základní fyzikální vyšetření jako je vyšetření pohmatem, 

poklepem, pohledem a poslechem často zapomíná nebo se opomíjí. Přitom je mnohdy 

důležitým diagnostickým prvkem.  

V praktické části jsem vypracoval grafy četnosti NPB, četnosti úmrtí na 

perforaci u NPB a na krvácení do horní části GIT. Dále jsem vypracoval příkladové 

kazuistiky, na jejichž základě jsem v teoretické části uvedl nejčastější NPB. Upozornil 

jsem na chyby a nedostatky diagnostiky NPB v přednemocniční péči a navrhl jejich 

řešení. Z toho vyplývá jak nezbytné a významné je u NPB v přednemocniční péči 

odebrat anamnézu a provést základní fyzikální vyšetření. Na základě nezbytnosti těchto 

dvou vyšetření spolu s dalšími přidruženými výkony jsem vypracoval algoritmus 

postupu u NPB .  

Zásadní problém vidím také ve výbavě zásahových vozidel (chybění 

ultrasonografu) a kompetenci zdravotníků bez lékařského vzdělání (tím je myšleno 

hlavně základní fyzikální vyšetření per rectum a per vaginam). Zde je třeba položit si 

otázku o nutnosti novelizace zákona, který by rozšiřoval jak kompetence zdravotníků 

bez lékařského vzdělání tak i povinnou výbavu každého zásahového vozidla.  
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Zusammenfassung 
 

Das Thema meiner Abschlussarbeit ist akutes Abdomen im Rettungswesen. Das 

Ziel des theoretischen Teiles ist es,  die Anatomie des Verdauungstraktes zu erkunden. 

Man legt Akzent auf den Bauch, den Dünn- und Dickdarm, den Blinddarm, die Leber, 

die Gallenblase, die Bauchspeicheldrüse und weibliche Geschlechtsorgane. Weiter 

werden hier Untersuchungsmethoden diskutiert, die beim Einsatz sehr wichtig sind. 

Die grundlegenden körperlichen Untersuchungsmethoden sind: Betrachten 

(Inspektion), Abtasten (Palpation), Abklopfen (Perkussion) und Abhören 

(Auskultation). Beim akuten Abdomen ist eine Untersuchung des Bauches sehr wichtig. 

Danach lässt sich die Art der Krankheit bestimmen, die in der vorliegenden Arbeit 

analysiert werden (z. B. Appendizitis, Ileus, Eileiterschwangerschaft).  

Zu den Leitsymptomen des  akuten Abdomens zählen Bauchschmerzen. Diese  

werden in somatische und viszerale eingeteilt. Somatische Schmerzen werden durch 

splanchnische Nerven geleitet und sie entstehen hauptsächlich in den Hohlorganen. 

Viszerale Schmerzen entstehen durch Bauchfellreizungen. Diese entstehen 

hauptsächlich bei der Appendizitis und Pankreatitis. Des weiteren treten hier Übelkeit, 

Erbrechen, Schlucken, Gas- und Stuhlverstopfung Harnentleerungsstörungen und 

erhöhte Temperatur auf.  

Man unterscheidet unfallbedingtes und nichtunfallbedingtes akutes Abdomen. 

Die letzteren werden ferner in entzündliche, darmverschlussbedingte, gynäkologische 

und perioperative sowie in Blutungen in den Gastrointestinaltrakt unterteilt. Bei der 

präklinischen Versorgung sind Blinddarmentzündung, Eileiterschwangerschaft und 

Darmverschluss (Ileus) von großem Belang. Die Appendizitis ist eine entzündliche 

Erkrankung, die entweder akut oder chronisch ist. Hierbei handelt es sich um 

Wurmfortsatzentzündung. 

Im praktischen Teil konzentriere ich mich auf eine Statistik der häufigsten Fälle 

des akuten Abdomens. Ferner sind auch acht Kasuistiken erwähnt. Hier werden Fälle 

von Patienten mit plötzlichen pathologischen Symptomen des Abdomens diskutiert. 

Abschließend wird eine Zusammenfassung und Übersicht der Fälle des akuten 

Abdomens angeführt. 
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