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Úvod 

         Ischemická choroba srdeční je závažné onemocnění, které je v dnešní době 

jednou z nejčastějších příčin smrti. Rychlá, kvalitně provedená laická první pomoc je 

základ a mnohdy zvýší postiženému šanci na přežití. Následně výborná organizace 

záchranářů, včasná diagnostika, správná léčba a rychlý transport na specializované 

pracoviště jsou pilířem pro záchranu lidského života. 

 

             Práci jsem rozdělila na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se  budu 

zabývat anatomií srdce, dále rozeberu problematiku jednotlivých akutních forem 

ischemické choroby srdeční, jejich příznaky, první pomoc, odbornou péči, rizikové 

faktory a prevenci. V praktické části budou uvedeny kazuistiky, dále budu zjišťovat 

pomocí dotazníku znalosti laické veřejnosti o závažnosti onemocnění a poskytnutí první 

pomoci. Nedílnou součástí je leták pro laickou veřejnost, ve kterém budou uvedeny 

základní body co dělat a jak poskytnout první pomoc. 

 

          Toto téma jsem si zvolila, protože akutních případů s ischemickou chorobou 

srdeční přibývá a záchranáři k nim vyjíždějí stále častěji. Vzhledem k nárůstu rizikových 

faktorů a snižování věkové hranice nemocných je potřeba na závažnost této civilizační 

choroby poukázat. 

 

          V teoretické části budu čerpat z odborné literatury. V praktické části z kazuistik a 

dotazníku, který je určen laické veřejnosti. 
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1 Cíle absolventské práce 

 

1. 1 Hlavní cíl 

       Hlavním cílem mé absolventské práce je poukázat na závažnost akutních forem 

ischemické choroby srdeční. Seznámit veřejnost s problematikou, poukázat na jejich 

znalosti a následně zahájit osvětu, která bude jistě užitečná každému laikovi. Správné a 

pohotové jednání je pro záchranu života velice důležité. 

 

 

1. 2 Dílčí cíle 

 

• Vypracovat kazuistiky 

• Vypracovat dotazník 

• Vyhodnotit dotazník 

• Vypracovat leták 

   



 9 

2. Teoretická část 

2.1  Funkční anatomie srdce 

 

2.1.1  Stavba srdce 

     Srdce (cor) je uloženo před páteří ve středním mediastinu, jeho hrot naléhá na 

bránici. Má kuželovitý tvar a právě hrot je jeho nejpohyblivější částí. Jeho průměrná 

hmotnost u dospělého člověka činí 330 gramů. 

 

      Srdce je uloženo ve vazivovém obalu, nazývajícím se perikard, ve kterém je menší 

množství tekutiny umožňující srdci volnější pohyb při stahu. Při poranění srdce se může 

do perikardu nahromadit krev, která způsobí tamponádu srdeční a následně stav 

ohrožující život. 

 

       Tři vrstvy srdeční stěny se nazývají: 

• Endokard - vystýlá vnitřní dutiny srdeční a významně se podílí na tvorbě  

                                   cípatých chlopní. 

• Myokard - tvoří střední vrstvu srdeční stěny. Je to svalovina, která je funkčním  

                          základem stěny srdce, je bohatě zásobená koronárními tepnami   

                          a také nervy, které mají schopnost srdce zrychlit nebo zpomalit. 

                          Nejsilnější svalovou vrstvu má levá komora. 

• Epikard - je vazivový list, který pokrývá povrch srdce. 

 

      Srdce má dvě síně (atria) a dvě komory (ventrikuli). Pravá síň a pravá komora je 

oddělena od levé síně a levé komory síňokomorovou přepážkou. 

Mezi pravou síní a pravou komorou se nachází chlopeň trojcípá (trikuspidální). 

Mezi levou síní a levou komorou se nachází chlopeň dvojcípá (mitrální). Chlopně 

fungují podobně jako ventil a zabraňují zpětnému chodu krve z komor do síní. 

Do pravé síně přitéká odkysličená krev z velkého krevního oběhu horní a dolní dutou 

žilou, poté je vypuzena do pravé komory a z ní putuje odkysličená krev do malého 

krevního oběhu (plicního), tedy do plícnice.  
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Na začátku plícnice je poloměsíčitá chlopeň, která zabraňuje zpětnému toku krve do 

pravé komory.  

Z malého krevního oběhu přitéká okysličená krev čtyřmi plicními žilami do levé síně, 

následně je vypuzena do levé komory a z ní putuje okysličená krev aortou do velkého 

krevního oběhu (tělního). Na začátku aorty je poloměsíčitá chlopeň jako u plícnice. 

[Dylevský 2007] 

 

 

Schématické zobrazení lidského srdce: 

 

   
1.    horní dutá žíla 
2.    plícní tepna 
3.    plícní žíla 
4.    mitrální chlopeň 
5.    aortální chlopeň 
6.    levá komora 
7.    pravá komora 
8.    levá síň 
9.    pravá síň 
10.  aorta 
11.  plícní chlopeň 
12.  trojcípá chlopeň 
13.  dolní dutá žíla 

 Obrázek č.1  http://cs.wikipedia.org/wiki/Srdce 

 

2.1.2 Cévní zásobení srdečního svalu 

      Vzhledem k mimořádně vysokému metabolismu srdeční svaloviny (myokardu), je 

cévní zásobení velmi bohaté. Myokard odvádí nepřetržitou a pravidelnou činnost a 

proto musí být bohatě zásobován okysličenou krví, která je přiváděna do srdečního 

svalu koronárními tepnami z aorty. 

 Pravá polovina srdce je zásobovaná pravou věnčitou tepnou (a. coronaria cordis 

dextra). 

 Levá polovina srdce je zásobovaná levou věnčitou tepnou (a. coronaria sinistra). 

 Po okysličení myokardu odtéká žilní krev do pravé síně. Způsob prokrvení a průtok 

koronárními tepnami je podobný jako u ostatních svalů lidského těla. 
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Množství kyslíku je důležité pro výživu srdečního svalu (myokardu). Je li ho nedostatek, 

věnčité tepny se rozšíří a zrychlí srdeční akci a naopak nadbytek kyslíku koronární 

tepny zúží a zpomalí srdeční akci. 

Při větší energetické poptávce myokardu se uvolní glukóza, také kyselina mléčná, tuky, 

draslík a vápník. [Dylevský 2007] 

 

 

2.1.3  Převodní systém srdeční 

      Převodní systém srdeční zajišťuje tvorbu elektrických vzruchů a následně tyto 

vytvořené vzruchy převádí do celého srdce.  

      Na začátku převodního systému je uložen sinuatriální uzel, který vede asi 70 

elektrických impulzů za minutu. Sinuatriální uzel je základnou pro vedení srdečního 

rytmu. Jeho uložení je při ústí horní duté žíly před pravou síní, odtud se vzruchy šíří 

dále do atrioventrikulárního uzlu, který vysílá přibližně o 20-30 elektrických impulzů 

méně než uzel sinuatriální. 

Při poruše převodu vzruchu sinuatriálního uzlu přebere atrioventrikulární uzel hlavní 

roli. I přes jeho pomalejší vedení je srdeční akce zachována. 

Na atrioventrikulární uzel navazuje Hisův svazek, který se dělí na pravé a levé 

Tawarovo raménko. Na pravé a levé Tawarovo raménko plynule navazují Purkyňova 

vlákna, která ve svalovině komor končí. [Dylevský 2007] 

 

 

 

 

 Převodní systém  srdeční: 1 – SA uzel, 2 – AV    
uzel, 3 – Hisův svazek, 4 – levé Tawarovo raménko, 5-     
fasciculus anterior, 6 – fasciculus posterior, 7 –   dutina 
levé komory, 8 – interventrikulární septum, 9 – dutina 
pravé komory, 10 – pravé Tawarovo raménko 
 

 

Obrázek č. 2  
http://www.wikiskripta.eu/index.php/P%C5%99evodn%C3%AD_syst%C3%A9m_srde
%C4%8Dn%C3%AD 
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Celkový souhrn převodního systému: 

SINUATRIÁLNÍ UZEL    ATRIOVENTRIKULÁRNÍ UZEL    HISŮV SVAZEK  

  TAWAROVA RAMÉNKA    PURKYŇOVA VLÁKNA. 

 

 

2.1.4  Mechanika srdečního svalu 

Srdeční činnost je nepostradatelnou součástí oběhové soustavy. Pravidelné a 

nepřetržité stahy srdce zajišťují neustálý koloběh krve v malém (plícním) a velkém 

(tělním) krevním oběhu. 

Rytmická srdeční činnost způsobuje pravidelné stažení a následné ochabnutí srdeční 

svaloviny. 

Systola (stah) je první ozva srdeční. Diastola (ochabnutí) je druhá ozva srdeční, která je 

ostřejší a výraznější než ozva systolická. 

Při systole je krev vypuzována a při diastole se srdeční oddíly plní krví. Ve chvíli, 

kdy jsou ochablé síně naplněny dostatečným množstvím krve, nastane stah a krev je 

vypuzena do ochablých komor. V momentě, kdy jsou komory naplněny, nastane opět 

stah a krev je vypuzena z komor do krevního oběhu. Ve stejné chvíli, kdy komory krev 

vypuzují, opět přitéká krev do ochablých síní. Tento pravidelný děj se neustále opakuje. 

 

Mechanická činnost srdce: 

 

Obrázek č.3  http://www.nan.upol.cz/dwnl/srdce_prehled.pdf 

Poznámka: 

Na obrázku č.3 je jasně viditelné ochabnutí a následné stažení pravé i levé komory. 
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Cyklus systoly a diastoly nám udává tepovou frekvenci. 

 Správná frekvence tohoto děje u dospělého je průměrných 70 tepů za jednu minutu. 

Děti mají tepovou frekvenci vyšší průměrně o 30-60 tepů za minutu než dospělý 

člověk. 

       Dále se může činnost srdeční sledovat pomocí vyšetřovacích metod, jako je 

natočení EKG křivky a měření krevního tlaku. [Dylevský, 2007] [Ertlová, 2006] 

 

 

2.2   Diferenciální diagnostika ischemické choroby srdeční 

 

V přednemocniční neodkladné péči  musí záchranář pracovat s vybavením, které má     

v dané chvíli k dispozici. 

•  anamnéza                                                             

•  fyzikální vyšetření                                                    

•  přístrojová technika 

 

 

Obrázek č. 4 
http://www.kardiochirurgie.cz/novinky/kazdodenni-tipy-pro-zdravi-vaseho-srdce-235 
 
 

Anamnéza - je souhrn údajů, které mají při diagnostice  klíčovou úlohu. Při odebírání 

anamnézy se zaměřujeme na:  

 

� NO - nynější stav nemocného, ve kterém byl nalezen 

� SP - status praesenc, nynější stav po vyšetření 

� OA - na jaké nemoci se léčí, jaké prodělal operace, úrazy, kouření, 

požívání alkoholu… 

� RA - rodinná anamnéza, dědičné choroby, úmrtí v rodině 

� FA - farmakologická anamnéza, jaké léky užívá a v jakém dávkování 

� GA - gynekologická anamnéza, porody, potraty… 

� PA - pracovní anamnéza 
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� SA - sociální anamnéza 

 

Dále pátráme po příčině vzniku daného stavu pacienta: 

� Jak se to stalo, proč se to stalo 

� Kde to bolí, jak to bolí 

� Délka trvání problému 

� Zda před příjezdem záchranné služby pacient užil nějaké léky a zda 

pomohly 

V případě, že nelze získat žádné informace od nemocného, vyslechne se rodinný 

příslušník, známý, soused…   [Ertlová, 2006] [Bydžovský, 2008] 

 

Fyzikální vyšetření - nebývá v přednemocniční péči snadné díky ztíženým 

podmínkám, ve kterých se nemocný může nacházet. První a základní věcí, po příjezdu 

záchranné služby, je zajištění základních životních funkcí a následné vyšetření od hlavy 

až k patě.  

 

      Orientačně se posuzuje stav díky smyslům:  

� Pohled (aspekte) 

� Pohmat (palpace) 

� Poklep (perkuse) 

� Poslech (auskultace) 

� Čich 

 

       Vyšetření fyziologických funkcí: 

� Krevní tlak 

� Tepová frekvence 

� Saturace kyslíku v krvi 

� Tělesná teplota 

� Glykémie - hladina cukru v krvi 

� GCS (Glasgow coma scale) - stav vědomí 

� Základní neurologické vyšetření - stav zornic… 
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 Přístrojová technika  

 

     Základním přístrojem pro diagnostiku zda se jedná o akutní formu ischemické 

choroby srdeční je EKG (elektrokardiograf), které je součástí přístroje Life pack 12, 15. 

    EKG je vyšetřovací metoda, která pomocí snímacích elektrod zaznamenává                             

srdeční aktivitu. Na jeho záznamu lze rozpoznat různé anomálie například: tachykardie,             

bradykardie, fibrilace, flutter, akutní infarkt myokardu, asystolie, AV blokády… 

  EKG obsahuje svody hrudní a končetinové, které musí být umístěny na správné místo. 

Hrudní svody - V1 červená - 4 mezižebří při pravém okraji sterna 

                           V2 žlutá - 4 mezižebří při levém okraji sterna 

                           V3 zelená - mezi V2 a V4 

                           V4 hnědá - 5 mezižebří kolmice od středu klíčku 

                           V5 černá - 5 mezižebří kolmice od střední řasy pažní jamky 

                           V6 fialová - 5 mezižebří kolmice ze středu podpažní jamky 

Končetinové svody - aVR červená - pravá horní končetina 

                                     aVL žlutá - levá horní končetina 

                                     aVF zelená - levá dolní končetina 

                                     černá - pravá dolní končetina je uzemění 

Normální EKG křivka: 

 

 

Obrázek č. 5  http://zivotni-energie.cz/ekg-signal-a-jeho-zaznam.html 
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  Další neméně důležité monitorovací přístroje, které záchranář potřebuje ke zjištění 

správné diagnózy jsou:  

 

� Tonometr s nafukovací manžetou a fonendoskop, pro neinvazivní měření 

krevního tlaku 

� Měření tepové frekvence je možné provádět palpačně (pohmatem), nebo 

auskultačně (poslechem). Měření provádíme na vybrané artérii po dobu 60 

sekund. Pomůckami k měření jsou hodinky s vteřinovou ručičkou, nebo pulzní 

oxymetr. 

� Pro monitoraci dýchání - pulzní oxymetr, kapnometr 

� Glukometr - měření hladiny cukru v krvi 

 

 

      Všechny nálezy se musí pečlivě zdokumentovat do výjezdové karty, která se dále 

přikládá k dokumentaci nemocného. [Pokorný, 2003] [Bydžovský, 2008] [Bydžovský, 

2010] [Ertlová, 2006] 

 

 

2.3   Ischemická choroba srdeční a její akutní formy 

 

 Ischemická choroba srdeční je civillizační onemocnění, které vede k částečnému, 

nebo k úplnému uzavření koronární (věnčité) tepny. Nemoc může propukat postupně, 

kdy se jedná o formu chronickou, nebo náhle vzniklou, což je forma akutní. 

 

        Ischemická choroba srdeční  vzniká z 95% na   podkladě aterosklerózy (kornatění) s 

následkem ukládání aterosklerotických plátů.  

      Ve chvíli, kdy se koronární (věnčité) tepny zúží cca nad 70%, jedná se o akutní 

formu ischemické choroby srdeční.  

 

       Aterosklerotické pláty jsou tvořeny z tuků (lipidů), které jsou  ukládány na cévní 

stěnu, na níž se mohou zachycovat i krevní elementy, které cévu postupně zužují. 
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V důsledku tohoto zúžení koronární (věnčité) tepny dojde k ischemii myokardu 

(srdeční svaloviny), až k úplnému uzávěru koronární (věnčité) tepny, s následnou 

nekrózou (odúmrtím) myokardu (srdeční svaloviny). 

Aterosklerotické pláty jsou stabilní a nestabilní. 

Nestabilní aterosklerotické pláty jsou mnohem nebezpečnější, protože hrozí jejich 

utržení a po té embolizace. 

 

      Ve zbývajících 5%, kdy je postižena koronární (věnčitá) tepna je příčinou embolie, 

nebo také infekční onemocnění. Téměř vždy dochází k trombotické okluzi, vzácněji se 

může jednat o spazmus koronární (věnčité) tepny.   

 

      Akutní forma ischemické choroby srdeční vniká náhlým uvolněním trombu, který 

ucpe koronární (věnčitou) tepnu, nebo ke spazmu koronární tepny a tím dochází 

k akutní ischemii a poté k nekróze myokardu. 

 

       Ischemická choroba srdeční je v součastné době jednou z nejčastějších příčin úmrtí 

v ČR. Asi 5x více ohroženou skupinou jsou muži, u kterých se posunuje věková hranice 

stále níže. Stejné ohrožení, jako u mužů, nastává u žen až v období po menopauze. 

 

        Mezi akutní formy ischemické choroby patří:  

 

� Nestabilní angína pectoris 

� Akutní infarkt myokardu 

� Náhlá smrt 

 

      Rizikových faktorů pro nárůst této civilizační choroby je celá řada: vysoký 

cholesterol, hypertenze (vysoký krevní tlak), genetické předpoklady, stres, sedavý 

způsob života, kouření, nadměrné požívání alkoholu, obezita, diabetes mellitus 

(cukrovka)… 

 [Bydžovský, 2008]  [Pokorný, 2003] [Bydžovský, 2010] 
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2.3.1   Nestabilní angína pectoris 
 
 
       Nestabilní angína pectoris je jednou z možných akutních forem ischemické 

choroby srdeční, která vzniká tehdy, kdy se objeví její první klinické příznaky. 

Velice často může nestabilní angína pectoris přejít v akutní infarkt myokardu, až 

v náhlou smrt. 

 

      U nestabilní angíny pectoris dochází k záchvatům - stenokardie (bolesti na 

hrudníku) - zejména v klidu, narozdíl od stabilní angíny pectoris, kdy potíže nastanou 

při fyzické námaze. 

 

       Nestabilní angína pectoris vzniká ve chvíli, kdy člověk pocítí poprvé její klinické 

příznaky (bolesti na hrudi, opocení, bledost…). Za nestabilní je považována cca 1 měsíc 

od prvozáchvatu, ale také cca 2 týdny po akutním infarktu myokardu. 

 

         Základními zdroji pro vzniklou nestabilní angínu pectoris jsou - zachycující se 

trombus, prasknutí (ruptura) aterosklerotického plátu, embolizace mikro trombů a 

také spazmus věnčité tepny. 

 

       Nestabilní angína pectoris může přejít ve formu chronickou  -  stabilní angína 

pectoris. Další mnohem horší možnost pro nemocného je, že se angína pectoris zvrhne 

v akutní infarkt myokardu.  

 

       Hlavním rozdílem mezi nestabilní angínou pectoris a akutním infarktem myokardu 

je, že u nestabilní angíny pectoris vzniká ischémie a při akutním infarktu myokardu 

vniká nekróza na podkladě ucpání koronární (věnčité) tepny. 

  

             Dojde li ke zhoršení stabilní angíny pectoris, hovoříme o častějších, delších 

záchvatech, ale také může docházet ke změně charakteru bolesti. 
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         Pro lepší přehled a orientaci jsou rozlišovány tři typy nestabilní angíny pectoris. 

Jedná se o: 

 

� Progredující angína pectoris - jde o čerstvě vniklou angínu pectoris, 

nebo její zhoršenou chronickou formu. 

Nejčastějšími symptomy jsou stenokardie (bolesti na hrudi), zvýšení 

intenzity bolesti, déle trvající záchvaty, snížená tolerance k fyzické 

zátěži a neúčinnost dosavadní léčby. 

Tento typ má relativně dobrou prognózu, důležité ovšem je zaměřit 

se na terapeutickou úpravu. 

 

� Angína klidová - zde se setkáváme s horší prognózou, než u 

předešlého typu. Převážná většina nemocných s klidovou angínou 

pectoris jsou ohroženi na životě, protože tato forma může 

progredovat až do akutního infarktu myokardu. Ke stejnému 

výsledku vede i prinzmetalova (variantní) angína pectoris, u které je 

ovšem mechanizmus příčiny odlišný. 

 

� Poinfarktová angína pectoris - s tímto typem se setkáváme po 

prodělaném akutním infarktu myokardu a v mnoha případech bylo 

zaznamenáno, že se akutní infarkt myokardu opět opakoval. 

Prognóza u poinfarktové angíny pectoris je velmi vážná. 

 

 

         Nestabilní angína pectoris je onemocnění, které má závažnou prognózu a přibližně 

v 10% se může nestabilní angína pectoris rozvinout v akutní infarkt myokardu. 

[Klener, 1999]  [Bydžovský, 2008]  [Pokorný, 2003]  [Vojáček, 1998] 
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2.3.1.1  Příznaky nestabilní angíny pectoris 

 

       Již při prvních příznacích nemoci je velice důležité zachovat se pohotově a 

nepodceňovat vážnost situace. 

 

        Příznaky nestabilní angíny pectoris - stenokardie (bolest na hrudi) je vyvolaná 

nedostatečnou dodávkou kyslíku pro myokard (srdeční svalovinu). 

Bolest na hrudníku se může jevit jako palčivá, svíravá, tlaková, vystřelující do levé ruky 

až ke konečkům prstů, do krku, čelistí, ale i do zad. 

Nemocný pociťuje strach a úzkost, je opocený a bledý. Přítomny mohou být poruchy 

srdečního rytmu i krevního tlaku. 

          V případě, že jde o nestabilní angínu pectoris je důležité jednat s nemocným 

stejně, jako by se jednalo o akutní infarkt myokardu. Až při hospitalizaci v nemocnici se 

provede řada vyšetřovacích metod, které nám prokáží, zda se opravdu nejedná o 

akutní infarkt myokardu. [Pokorný, 2003] [Bydžovský, 2008] [Richards, Edwards, 2004] 

 

 

2.3.1.2  Laická první pomoc 

 

         Při prvních příznacích choroby, by měl nemocný zachovat klid. V místnosti, kde se 

nemocný nachází je důležité otevřít okno, aby byl dostatečný přísun čerstvého 

vzduchu. Uvolníme  oděv zejména v oblasti krku, pomalu nemocného posadíme do 

křesla a zajistíme, aby se vyvaroval jaké koliv fyzické námahy. 

         V případě, že má nemocný  u sebe nitráty ( Nitroglycerin, Nitromint, Nitrilex, Nitro 

Mack, Iso Mack, Maycor, Isoket ), podávají se sublingválně (pod jazyk) a jejich dávku je 

možno opakovat nejvíce třikrát po pěti minutách. V případě, že bolest po aplikaci 

nitrátů neustupuje je dalším nejdůležitějším krokem pro laika  zavolat zdravotnickou 

záchrannou službu na číslo 155, nebo 112. 

 

           Pozor, účinek nitrátů způsobuje roztažení cév a tím dochází ke snížení krevního 

tlaku, tudíž nelze nitráty podávat při hypotenzi (nízký krevní tlak). 
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2.3.1.3   Odborná péče 

 

         Po příjezdu zdravotnické záchranné služby na místo, kde se nachází nemocný, je 

důležité, aby záchranáři pohotově provedli vyšetření, určili diagnózu, aplikovali léky a 

zajistili bezpečný transport na specializované pracoviště. 

 

          První důležitou roli hraje vyšetření a odběr anamnézy nemocného, kterou 

zjišťujeme přímo od něj, nebo od příbuzných. 

Zjištěné informace mohou být důležité pro další rozvoj zdravotního stavu nemocného. 

Zároveň s anamnézou se provádí vyšetření fyzikální u něhož se získávají hodnoty: 

 

• Krevní tlak 

• Tepová frekvence 

• Monitorace EKG 

• Saturace kyslíku v krvi 

• Glykémie 

• Charakter dýchání 

• Barva kůže 

• Glasgow cona scale - otevření očí, slovní odpověď, motorika 

• Základní neurologické vyšetření 

• Tělesná teplota 

• A jiné údaje jako je bolest, zvracení, dehydratace, otoky… 

 

Velmi důležité k určení diagnózy u nestabilní angíny pectoris je především dvanácti 

svodový EKG záznam. 

 

Farmakologická léčba 

S RLP posádkou přijíždí na místo vždy lékař, pokud je na místě RZP posádka (řidič + 

sestra/záchranář) je vždy nutné konzultovat podání léčiv s lékařem telefonicky, 

případně jej zavolat, aby dorazil na místo zásahu. 
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Podání kyslíku - kyslíkovými brýlemi (2-3 litry/min), nebo kyslíkovou maskou (5-8 

litrů/min). Kyslíková maska je pro nemocného výhodnější, než kyslíkové brýle, protože 

lidé v krizových situacích většinou dýchají ústy. Jsou ale i případy, kdy člověk kyslíkovou 

masku netoleruje. 

 

Aplikace nitrátů - nitráty lze aplikovat sublingválně (pod jazyk), nebo se aplikují 

intravenózně (do žily). I.v. aplikace je výhodná zejména ve chvíli, kdy nemocný zvrací. 

Sublingválně se podává Nitroglycerin, Nitromint, Iso Mack… 

Pro i.v. podání lze zvolit  Isoket v dávce 1 ampule jako bolus a další ampule do infuze.V 

případě, že bolest neustoupí aplikují se dále analgetika opioidního typu společně se 

sedativy.  

 

Terapie analgosedace - nemocný pociťuje neuvěřitelnou úzkost, strach a bolest, která 

není maximální, ale i přes to je analgosedace nepostradatelnou součástí léčby. 

- analgezie - aplikujeme Fentanyl 2 ml i.v. = 1 ampule = 0,1 mg. 

                                           Morfin 5 mg s.c. = 0,5 ml, max. dávka je 20 mg 

 Fentanyl je mnohem výhodnější než Morfin, protože netlumí dechové centrum, rychle 

se vstřebává a má okamžitý účinek. Doba trvání účinku u Fentanylu je 10-60 minut, na 

rozdíl od Morfinu, u kterého je doba účinku 2-4 hodiny.   

- sedace - aplikujeme Diazepam 5 mg p.o.,  

                            nebo Apaurin 5 mg i.v., mebo i.m. 

 

      Psychika nemocného je narušená, proto je potřeba, aby záchranáři komunikovali 

v klidu, vše nemocnému vysvětlili co se bude dít a co ho čeká. 

 

Blokáda sympatiku - beta blokátor- je možno aplikovat v případě, že není přítomna 

bradykardie a hypotenze.  

- metoprolol Betaloc 2-5 mg podáváme jako bolus, bude li i  nadále 

potřebný, může být podáno až 10-15 mg i.v. 

 

Antiagregace  - podání této skupiny léčiv je velmi účinná prevence při nárůstu trombu 

a tím i hrozby, že se nestabilní angína pectoris zvrhne v akutní infarkt myokardu. 
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- antiagregancia- kyselina acetylosalicylová - Anopyrin - 400 mg p.o., 

                                                 nebo  Aspegic - 500 mg i.v. 

 

 

Další nedílnou součástí je podání krystaloidních roztoků, do kterých je možné podání 

kontinuálních léčiv a také zajišťování správné rovnováhy vodního hospodářství. 

 

Poloha nemocného při transportu - na lehátku v polosedě. 

 

Transport nemocného - kardiocentrum. 

 

[Klener, 1999] [Bydžovský, 2008] [Pokorný, 2003] [Dobiáš, 2006, 2007] [Marek, 1998] 

[Bydžovský, 2010] 
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2.3.2 Akutní infarkt myokardu 

 

        Akutní infarkt myokardu je akutní ložiskové odumření (nekróza) srdeční svaloviny 

(myokardu), z důvodu snížení až zastavení toku krve v určité oblasti koronárního 

řečiště. Srdeční svalovina je nejprve ohrožena díky nedostatečné dodávce kyslíku, což 

způsobuje stenokardie (bolesti na hrudníku). 

Z důvodu uzavření koronární (věnčité) tepny, dochází již po 20 minutách k úmrtí 

srdečních buněk a postupně k naprostému odúmrtí celé tloušťky srdeční svaloviny 

(myokardu). Čím déle je koronární (věnčitá) tepna neprůchodná, tím větší je poškození 

srdečního svalu (myokardu) v jeho tloušťce. V případě, že se průtok krve koronární 

tepnou obnoví do 20 minut, srdeční buňky budou schopné naprosté regenerace. 

 

        Příčinou akutního infarktu myokardu je z 90% ateroskleróza, vzácněji může jít o 

jinou příčinu a tou je např: spazmus (křečovité stažení) koronární (věnčité) tepny, 

embolie do koronární (věnčité) tepny, zánět koronární (věnčité) tepny, traumata. 

 

       Akutní infarkt myokardu se vyskytuje asi 5x více v populaci mužské. Ženy jsou 

stejně ohroženy až v období po menopauze. Pro rozvoj akutního infarktu myokardu je 

mnoho rizikových faktorů, které může člověk ovlivnit ( špatný životní styl - stres, 

kouření, sedavé zaměstnání, málo pohybové aktivity, nadměrná konzumace alkoholu, 

nezdravá strava…), ale bohužel také faktory, které ovlivnit nemůže ( dědičnost, věk, 

pohlaví). 

 V převážné většině případů vzniká akutní infarkt myokardu v domácím prostředí. 

 

     Při akutním infarktu myokardu je možné  setkat se spoustou komplikací, jako je 

bradykardie (pomalá srdeční akce) díky aktivaci parasympatiku - časté v první fázi 

akutního infarktu myokardu, tachykardie (zrychlená srdeční akce) z důvodu aktivace 

sympatiku - pozdější fáze infarktu myokardu. Dalšími poruchami srdečního rytmu může 

být také fibrilace, či AV blokády. 

Akutní infarkt myokardu se může rozvinout až v kardiogenní šok, který vzniká při 

poškození více jak 40% srdeční svaloviny, s následnou srdeční zástavou a smrtí 

nemocného. [Kelnarová, 2007] [Dobiáš, 2006, 2007] [Bydžovký, 2008] [Pokorný, 2003] 
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Akutní infarkt myokardu - rozdělení dle lokalizace - změny na EKG ve svodech: 

 

Infarkt přední spěny      Laterální - V4-6, I., aVL, (II.) 

                                           Septální - V1-4, I., (II.) 

                                            Vysoký přední - I., aVL 

 

Infarkt spodní stěny (diafragmatický)    svody - II., III., aVF 

 

Infarkt zadní stěny   svody - vysoké R a ST deprese ve V1 

 

Infarkt pravého srdce je ojedinělý a vzácný. 

 

 

Postižení koronárních (věnčitých) tepen při akutním infarktu myokardu: 

 

RIA - ramus interventrikularis anterior - bývá nejčastěji postižena, zásobuje přední 

stěnu, hrot a odpovídá změnám ve svodech V1 - V4. 

 

ACD - arteria coronaria dextra - zásobuje spodní stěnu, odpovídá změnám ve svodech 

II., III., aVF. 

 

RC - ramus circumflexus - zásobuje zadní a boční stěnu, odpovídá změnám ve svodech 

I., aVL, V5 - V6. 

 

Typy akutního infarktu myokardu: 

 

STEMI - infarkt myokardu s elevací ST úseku - PAARDEHO VLNA 

NON STEMI - infarkt myokardu bez elevací ST úseku 

 

NON Q  infarkt myokardu, netransmurální bez patologického Q kmitu 

V případě, že se jedná o NON Q infarkt myokardu neprostoupí nekróza (odúmrtí) do 

celé tloušťky srdeční svaloviny (myokardu).  
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Na EKG patologické Q nevzniká a až odebráním enzymů biochemickou metodou 

v nemocniční péči je detekována nekróza myokardu (srdeční svaloviny). 

V případě, že na EKG záznamu jsou patrné deprese ST úseku jedná se o poškození 

subendokardiální vrstvy myokardu. [Klener, 1999] [Bydžovský, 2010] [Pokorný, 2003] 

 

 

EKG záznam bez patologického Q kmitu: 

 

 

 
Obrázek č. 6: http://ekg.kvalitne.cz/ichs.htm 
 

 

Q infarkt myokardu, transmurální s patologickým Q kmitem 

Jedná-li se o infarkt myokardu transmurální - poškození myokardu (srdeční svaloviny) 

je v celé jeho tloušťce. Proces nekrotizace se vždy šíří směrem od vnitřní vrstvy srdeční 

- endokardu k vnější vrstvě srdeční - epikardu. 

Na EKG vzniká patologická vlna Q, která se rozšiřuje a prohlubuje. 

V akutní fázi infarktu myokardu jsou na EKG záznamu viditelné elevace ST úseku - 

PAARDEHO VLNA. 
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EKG záznam stádií Q infarktu myokardu: 

 

 

 
Obrázek č. 7: http://ekg.kvalitne.cz/ichs.htm 
 

 

[Bydžovský, 2008] [Klener, 1999]  [Adams, Harold, 1999]  [Dobiáš, 2006, 2007]  

[Vojáček, 1998]  [Zadák, Havel, 2007] 

 

 

 

2.3.2.1   Příznaky akutního infarktu myokardu 

 

       Příznaky akutního infarktu myokardu - bolest na hrudníku (stenokardie) - bolest je 

výrazná, nesnesitelná, palčivá, svíravá, vystřelující do levé ruky a jejich konečků prstů, 

také do krku, čelistí a zad. 

Nemocný je opocený, bledý, úzkostný a pociťuje strach ze smrti. Může být také 

přítomná nauzea (pocit na zvracení) až zvracení, ale i tlak na stolici. 
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POZOR - cca 10% nemocných nemusí pocítit téměř žádné příznaky. Nervozita, 

nespokojenost, vnitřní neklid, mohou být známkou tzv. němého infarktu. V tomto 

případě je velice důležité zachovat klid a především nekouřit, protože jakákoliv 

zátěžová situace může být pro nemocného smrtící. 

 

2.3.2.2  Laická první pomoc 

 

      Jak již bylo uvedeno v předešlé kapitole, o nestabilní angíně pectoris,  je velice 

důležité nepodcenit vážnost situace a zavolat včas zdravotnickou záchrannou službu na 

číslo 155, nebo 112. Čas hraje klíčovou roli - dobře provedená laická první pomoc a 

včasně přivolaná zdravotnická záchranná služba zvýší šanci nemocného na přežití a 

minimalizuje poškození myokardu (srdeční svaloviny). 

      V případě přítomností příznaků akutního infarktu myokardu, je třeba pohodlně 

usadit nemocného, uvolnit mu oděv v oblasti hrudníku a krku, otevřít okno, podat 

nitráty pod jazyk (sublingválně) v dávce třikrát po pěti minutách a neprodleně volat 

zdravotnickou záchrannou službu. Než zdravotnická záchranná služba dorazí, je nutné, 

aby nemocný setrval v klidu a nevyvíjel žádnou fyzickou námahu, která by vedla ke 

zhoršení jeho zdravotního stavu. Pokud nemocný nedýchá, případně chrčí a nereaguje, 

je důležité okamžitě zahájit laickou KPR, jak je uvedeno níže v kapitole  Náhlá smrt. 

 

2.3.2.3  Odborná péče 

 

Péče o nemocného po příjezdu zdravotnické záchranné služby na místo zásahu: 

- zjistit základní životní funkce nemocného 

-  odběr anamnézy od nemocného, nebo jeho rodinných příslušníků 

-  provést vyšetření nemocného - krevní tlak, tepová frekvence, monitorace 12 svod.      

EKG, saturace krve kyslíkem, glykémie, charakter dýchání, barva kůže, základní  

neurologické vyšetření, tělesná teplota, glasgow coma scale, “vyšetření od hlavy k  

paťe.“ Pokud nemocný nedýchá, případně chrčí a nereaguje, záchranáři pokračují 

v rozšířené  KPR, jak je uvedeno níže v kapitole s názvem Náhlá smrt. 

Dnešní pokročilá doba přináší možnost, přímo v terénu, odeslat záznam 12 svodového 

EKG pomocí transmitu (přenos dat) přímo na specializované pracoviště ke konzultaci, 
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po které je možné zahájit včasnou diagnostiku. Tato technika je výhodná zejména pro 

RZP posádky, které mohou pacienta ihned transportovat na specializované pracoviště 

díky LZS (letecké záchranné službě), nebo při nepříznivých podmínkách, díky posádkám 

vozů RLP (rychlé lékařské pomoci), bez časové prodlevy. Čas v akutních případech hraje 

klíčovou roli. [Bydžovský, 2008] [Pokorný, 2003] [Kelnarová, 2007] [Dobiáš, 2006, 2007] 

 

 

Farmakologická léčba 

Lék a jeho dávku určuje lékař a v případě, že není na místě zásahu, je nutné, aby 

záchranář konzultoval podání léčiv s lékařem po telefonu. 

 

Kyslík (O2)  - zvlhčený kyslík podáváme nemocnému při vědomí kyslíkovou maskou (5-

8 litrů za minutu), nebo kyslíkovými brýlemi (2-3 litry za minutu). Podávaný kyslík musí 

být ve správné koncentraci. 

 

Po zajištění periferního žilního katetru aplikujeme následující léčiva: 

 

Nitráty - Nitromint, Nitroglycerin -  aplikace sublingválně (pod jazyk) maximální dávka                 

3x po pěti minutách.   

                 Isoket -  1 ampule jako bolus, další ampule do infuze 

Pozor, účinek nitrátů způsobuje roztažení cév a tím dochází ke snížení krevního tlaku, 

proto nelze nitráty podávat při hypotenzi (krevní tlak systolický pod 90  mmHg). 

 

Analgosedace - nemocný je výrazně rozrušený, pociťuje úzkost, strach ze smrti a 

bolest, která je nesnesitelná, proto je analgosedace nepostradatelnou součástí 

farmakologické léčby. 

                Analgezie - Fentanyl - 2 ml i.v = 1 ampule = 0,1 mg 

                                     Morfin - 5 mg s.c = 0,5 ml, až do maximální dávky 20 mg. 

Fentanyl je vhodnější - netlumí dechové centrum a doba trvání účinku je 10 - 60 minut. 

 

                 Sedace - Diazepam - 5 - 10 mg p.o 

                                 Apaurin - 5 - 10 mg i.v, nebo i.m 
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Betablokátory - léky ovlivňující činnost srdeční, mají příznivé účinky na myokard 

(srdeční svalovinu). Podání betablokátoru je výhodné je-li přítomna tachykardie a 

hypertenze (vysoký krevní tlak). 

                               Betaloc - 5 mg  i.v, až do maximální dávky 15 mg. 

 

Antiarytmika  - léky ovlivňující poruchy srdečního rytmu.  

                             Atropin - podáváme při bradykardii a hypotenzi (nízký krevní tlak). 

                                              0,5-1 mg (0,1 mg na 10kg váhy) ředíme do 5ml, podání i.v, 

maximální dávka 2,5 mg. 

 

Antiagregancia - látky, které brání shlukování krevních destiček. 

                               Kyselina acetylosalicylová - Anopyrin talety - 400 mg  p.o 

                                                                                 Aspegyc - 500 mg  i.v 

                                                                                 Plavix (clopidogrel) 1 tableta má 75 mg, 

                                                                                 podáváme 300-600 mg = 4-8 tablet 

Antikoagulancia - látky bránící srážení krve. 

                                 Heparin - 5000 - 10 000  jednotek dle váhy 100 j/kg 

                                                - pozor na masívní krvácení, bezpečnější je podání 

nízkomolekulárních heparinů - Clexan. 

 

Antiemetika - častým příznakem u akutního infarktu myokardu je nauzea (pocit na 

zvracení), zvracení, proto se podává Torecan  5 mg  i.v. (může snížit tlak) 

 

Podání krystaloidních roztoků - možnost podání léčiv do infuze. 

 

Poloha nemocného při transportu - na lehátku v polosedě. 

 

Transport nemocného - specializované pracoviště - kardiocentrum. 

 

[Klener, 1999] [Bydžovský, 2008]  [Marek, 1998]  [Dobiáš, 2006, 2007]  [Pokorný, 2003]   

[Kelnarová, 2007] 
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2.3.3    Náhlá smrt 

 

      Náhlá smrt je definována jako úmrtí, které vzniká do jedné hodiny od prvních 

příznaků onemocnění. V cca 70% případů náhlého úmrtí se jedná o akutní formu 

ischemické choroby srdeční. 

        Příčinou pro vznik náhlé smrti u akutní ischemické choroby srdeční je zejména 

fibrilace komor, komorová tachykardie bez hmatného pulzu, asystolie a ruptura aorty. 

Zda se jedná o komorovou tachykardii bez hmatného pulzu, fibrilaci komor, nebo 

asystolii záchranářům ukáže až 12 svodový EKG záznam.[ Klener, 1999] [Pokorný, 2003] 

 

 

2.3.3.1    Příznaky náhlé smrti 

 

        Po příznacích, které manifestují akutní infarkt myokardu, dochází k náhlé ztrátě 

vědomí, kdy nemocný nedýchá, chrčí a nereaguje. V této chvíli je důležité pohotově 

reagovat a okamžitě zahájit KPR (kardiopulmonální resuscitaci). 

 

 

2.3.3.2   Laická první pomoc  

 

         V případě, že se nemocný nachází ve stavu, kdy nereaguje, nedýchá, nebo 

nedýchá normálně, musí se okamžitě přivolat pomoc a zahájit základní neodkladná 

resuscitace - srdeční masáž a umělé dýchání. 

 

 

Postup při základní neodkladné resuscitaci = KPR: 

 

1. Zjistěte co se stalo, pokud postižený nereaguje, nedýchá, 

případně nedýchá normálně (chrčí). Neprodleně zachránce volá 

Zdravotnickou záchrannou službu na číslo 155, nebo 112.   

      Na této tísňové lince operátor zdravotnické záchranné služby zjistí        

pohotově potřebné informace od volajícího a pošle posádku 
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     zdravotnické záchranné služby k nemocnému. Operátor      

zdravotnické záchranné služby zahájí telefonicky asistovanou 

neodkladnou resuscitaci (TANR) po dobu, než dorazí posádka 

zdravotnické záchranné služby na místo. 

 

 

2. Zachránce vyčistí, dutinu ústní, provede záklon hlavy a  začne 

nepřímou srdeční masáží a umělým dýcháním v poměru 30:2. 

Hrudník je stlačován ve středu hrudní kosti, v hloubce 4-5 cm, 

s frekvencí 100 stlačení za 1 minutu. Při kompresi (stlačení) 

hrudníku a umělém dýchání je také důležité, vyvarovat se 

zbytečným časovým ztrátám. Po příjezdu na místo, posádka 

zdravotnické záchranné služby přebírá péči o nemocného.  

 

 

 

2.3.3.3   Odborná péče 

 

        V návaznosti na základní neodkladnou resuscitaci, posádka zdravotnické 

záchranné služby, pokračuje v provádění rozšířené neodkladné resuscitace. Rozšířenou 

neodkladnou resuscitaci ukončuje vždy lékař. 

 

 

Postup při rozšířené neodkladné resuscitaci = KPR:  

 

1. Zjištění základních životních funkcí po příjezdu k nemocnému a pokračování 

v KPR. 

2. Monitorace EKG a detekace srdečního rytmu - v případě fibrilace komor, či 

bezpulzní komorové tachykardie, bude proveden výboj - monofázicky - 360 J 

                                                                              bifázicky - 150 J 
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3. Po dvou minutách - zajištění dýchacích cest dostupnými prostředky: 

- endotracheální inkubace (zajišťuje lékař) 

- jedna z mnoha možností-například combiTube (zajišťuje záchranář) 

4. Po dvou minutách kontrola srdečního rytmu - případně další výboj. 

5. Zajištění žilní linky, případně intraoseální vstup (do kostní dřeně). 

6. Po dvou minutách - kontrola srdečního rytmu, případně třetí výboj + podání 

léků: Adrenalin 1mg  = 1ml = 1 ampule - po 3 minutách dávku opakujeme 

         Cordarone 150mg = 3ml - 1 ampule jako bolus a 2 ampule do 5% glukózy 

7. Po dvou minutách srdeční masáže, opět kontrola srdečního rytmu, případně  

další výboj. 

 

       Pokud je na monitoru EKG jasná asystolie, lékař po 20 minutách ukončuje 

neodkladnou resuscitaci. V případě, že je přítomna fibrilace komor, nebo bezpulzní 

komorová tachykardie, je doporučeno provádět neodkladnou resuscitaci 60 minut a po 

té, opět ukončí neodkladnou resuscitaci lékař.  

[http://www.urgmed.cz/postupy/postupy.htm]  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34 

2.4   Rizikové faktory a prevence 

 

        Rizikových faktorů pro rozvoj akutních forem ischemické choroby srdeční je celá 

řada. Kouření a stres jsou nejčastěji uváděnými rizikovými faktory. Mezi další, neméně 

důležité rizikové faktory patří: sedavý způsob života, únava, nedostatek odpočinku, 

obezita, špatné stravovací návyky, zvýšená hladina cholesterolu v krvi, nadměrná 

konzumace alkoholu, velké pracovní vypětí a jiné. 

       Výše uvedené rizikové faktory může člověk ovlivnit, nebo se snažit je alespoň 

minimalizovat.  

        Mezi rizikové faktory, které člověk neovlivní patří: dědičnost, věk, pohlaví, 

hypertenze (vysoký krevní tlak). 

 

 

        Prevence - aby nedocházelo k dalším nárůstům akutních forem ischemické 

choroby srdeční, je potřeba pozastavit se a uvědomit si, že je důležité rizikovým 

faktorům této civilizační choroby předcházet. 

        Správná životospráva, sport a psychická pohoda jsou prevencí pro vznik akutních 

forem ischemických chorob srdečních. 

        Změna dosavadního konzumního životního stylu, hraje klíčovou roli, pro zdravou 

budoucí populaci. [Adams, Herold, 1999] [ Kelnarová, 2007] 
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3.   Praktická část 

     V praktické části uvádím tři kazuistiky z mé praxe. Dále jsem zvolila dotazníkovou 

metodu. Dotazník je zaměřený na úroveň znalostí laické veřejnosti o problematice 

týkající se především akutního infarktu myokardu a laické první pomoci. Věková 

hranice respondentů je od 16 do 60 let. Ze 75 rozdaných dotazníků se mi vrátilo 50, 

které jsem následně vyhodnotila pomocí níže uvedených grafů. Správné odpovědi jsem 

ve všech grafech znázornila červenou barvou. Výstupem praktické části je leták, který 

bude laické veřejnosti ku prospěchu a zvýší úroveň jejich znalostí o dané problematice. 

 

 

3.1  Kazuistiky 

3.1.1 Kazuistika  I.  

       

   MUŽ                                                                                                                               * 1940 

          Posádka RZP (sestra + řidič) obdržela výzvu z operačního střediska 8:30 hod. Muž 

čtyřicátý ročník má od večera bolesti na hrudníku, které nepolevují. V 8:32 hod. vyjíždí 

posádka zdravotnické záchranné služby k nemocnému. Po příjezdu na místo, odvádí 

manželka posádku záchranného týmu k nemocnému, který sedí v obývacím pokoji, je 

bledý, špatně se mu dýchá, má bolesti na hrudníku, které jsou snesitelné, jiné potíže 

neudává, je při vědomí a spolupracuje.  

Osobní anamnéza: angína pectoris, diabetes mellitus, hypertenze. 

      Manželka udává, že podala manželovi nitráty, ale úleva se i po několika dávkách 

nedostavila. 

Somatický nález: krevní tlak 130/80, tepová frekvence 100 za 1 minutu, saturace 91, 

glykémie 13. Po natočení 12 svodového EKG zjištěna sinusová tachykardie. 

Zajištěna i.v linka, podán FR 250 ml a O2 maskou 5 l za minutu, po domluvě 

s nemocným bolest netlumena. 

      Po té posádka přemístí nemocného do sanitního vozu na lehátku v polosedě. Ve 

voze zdravotnický záchranář kontaktuje operační středisko, které ho ihned spojí 

s lékařem, se kterým záchranář konzultuje podání farmakologických léčiv. Dle 

rozhodnutí lékaře je aplikován Isoket sprai sublingválně, Anopyrin bukálně - obě 
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farmaka zapůsobily s mírným efektem. Nemocný převezen v polosedě, za stálé 

monitorace na interní ambulanci, kde je po odebrání srdečních enzymů zjištěn akutní 

infarkt myokardu. Po té je nemocný převezen na specializované pracoviště do kardio-

centra vozem ZZS, neboť LZS pro nepřízeň počasí nemůže vzlétnout. 

       Vzhledem k tomu, že se pán léčí na Angínu pectoris, měl by být dostatečně poučen 

o svém onemocnění a nepodceňovat vážnost zdravotního stavu. Pokud bolest na 

hrudníku neustupuje po aplikaci nitrátů cca do 20 minut, je nepochybně na místě, 

ihned volat ZZS na linku 155 a ne čekat několik hodin v domnění, že bolesti na hrudi 

samy ustoupí.  

 

 

3.1.2  Kazuistika II. 

 

MUŽ                                                                                                                                 * 1952 

         Posádka RLP (lékař + sestra + řidič) 8:29 hod. obdržela výzvu z operačního 

střediska s indikací: muž 52 ročník, zástava. 

        Dle informací získaných od manželky: muž po snídani zachrčel, upadl k zemi a 

zůstal bez známek života. Manželka ihned volala zdravotnickou záchrannou službu a 

potom začala okamžitě provádět laickou resuscitaci.  

        Posádka zdravotnické záchranné služby dorazila na místo 8:34 hod., kde se nachází 

muž, který je v bezvědomí, je cyanotický, má zpomalené kapilární plnění a nedýchá. 

Po natočení 12 svodového EKG je zjištěna fibrilace komor. Po první defibrilaci se na 

monitoru objevuje sinusový rytmus. Zornice jsou izokorické ve středním postavení, 

pulz je nitkovitý a muž reaguje. 

Osobní anamnéza: Hypertenze. Alergická anamnéza: neudává. 

Somatický nález: krevní tlak, tepová frekvence, dech/za 1 minutu před defibrilací 

nezměřitelné, glasgow coma scale 3. Po defibrilaci - krevní tlak 100/60, tepová 

frekvence 98/za 1 minutu, saturace 100%, tělesná teplota 36,7, glykémie 6,9, 

neurologický nález v normě, na EKG elevace ST úseku. 

Farmakologická léčba: po zajištění i.v. linky byl aplikován: Amiodaron 150 mg i.v., 

Cardegic 500 mg i.v., Heparin 10000 jednotek i.v., FR 250 ml + 500 ml, O2 umělá plicní 

ventilace.  
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      Po zajištění je nemocný posádkou ZZS přemístěn do sanitního vozu a za stálé 

monitorace převezen na heliport, kde si nemocného přebírá do péče Letecká 

záchranná služba, která transportuje nemocného na specializované pracoviště do 

kardio-centra. 

       I přes to, že je nemocný sportovně založený, je nekuřák a dodržuje pravidelnou 

životosprávu, byl u něj diagnostikován Akutní infarkt myokardu spodní stěny. Díky 

pohotové reakci  manželky, která ani na chvíli nezaváhala a ihned zahájila laickou 

resuscitaci, ve které pokračovala až do příjezdu zdravotnické záchranné služby, dala 

manželovi velkou naději na přežití. 

 

 

3.1.3 Kazuistika III. 

 

ŽENA                                                                                                                              * 1939 

        Posádka RLP (lékař + sestra + řidič) 9:10 hod. obdržela výzvu z operačního 

střediska: žena 39 ročník nalezena svoji sestrou v bezvědomí. V 9:12 hod. vyjíždí 

posádka RLP na místo zásahu. V 9:19 hod. příjezd posádky do rekreačního střediska. 

Majitel rekreačního střediska odvádí posádku zdravotnické záchranné služby do 

pokoje, kde se nachází nemocná žena, která je již při vědomí. 

Žena udává, že od 8:00 hod. pociťuje tlak na hrudníku, je bledá, opocená, má nauzeu 

(pocit na zvracení), a je dušná. 

Osobní anamnéza: epilepsie, hypertenze. Alergická anamnéza: Penicilin  

Somatický nález: krevní tlak 160/100, tepová frekvence 60/za 1 minutu, dechová 

frekvence 15/za 1 minutu, saturace 93%, tělesná teplota 36,5, glykémie 7,8, 

momentálně 2x zvracela, neurologický nález v normě. Po natočení 12 svodového EKG 

zjištěna elevace ST úseku ve II., III., aVF svodu. Břicho je měkké, prohmatné, bez 

bolestivosti a rezistence, dolní končetiny bez otoků. 

Na místě byly zajištěny 2 i.v. linky. 

Farmakologická léčba: Isoket sublingválně 2x, Fentanyl 2 ml i.v., Aspegic 500 mg i.v., 

Heparin 10000 jednotek i.v., Plavix 300 mg tbl., FR 250 ml, Torecan 1 amp. i.v. 
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Posádka zdravotnické záchranné služby přenáší nemocnou ženu v polosedu do 

sanitního vozu, za stálé monitorace je dohodnut transport na specializované pracoviště 

do kardio-centra. 

Během transportu je na monitoru zaznamenaná asystolie , 60 sekund je prováděna 

nepřímá srdeční masáž. Po té aplikován: Atropin 1 mg, krevní tlak 70/30, bradykardie 

20/za 1 minutu, nasazen Tensamin 200 mg kontinuálně do infuze + Isuprel + FR 20 ml 

kontinuálně/ 30 min., O2 + monitorace. 

Pacientka byla předána při vědomí Glasgow coma scale 15, krevní tlak 90/50, tepová 

frekvence 56/za 1 minutu, saturace 93% při podání 6 litrů O2 maskou. 

Diagnóza: Akutní infarkt myokardu. 

         Statistiky uvádí, že akutní infarkt myokardu vzniká velice často v domácím 

prostředí, nebo v prvních dnech v době dovolené. 

Včasné zavolání ZZS, profesionální zásah záchranářů a okamžitý, rychlý transport na 

specializované pracoviště, dal ženě šanci na návrat do běžného života. 
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3.2  Dotazník 

 

       Dotazník je zaměřený na úroveň znalostí laické veřejnosti o problematice týkající se 

především akutního infarktu myokardu a laické první pomoci. 

 

Dotazník jsem rozdělila na do dvou částí. První část je zaměřena na oblast týkající se 

akutního infarktu myokardu a druhá část na oblast týkající se laické první pomoci. 

 

 Dotazník je anonymní, obsahuje 10 otázek, každá otázka má jednu správnou odpověď 

a jeho výsledky jsou použity pouze pro výzkum absolventské práce. 

 

      Věková hranice dotazovaných respondentů je od 16 do 60 let. Respondenty jsem 

vybírala náhodně. Ze 75 rozdaných dotazníků se mi vrátilo 50, které jsem následně 

vyhodnotila pomocí níže uvedených grafů. Správné odpovědi jsem ve všech grafech 

znázornila červenou barvou pro snadnější přehlednost. 

 
Reálná podoba dotazníku je uvedena v příloze č. 1. 
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3.2.1  Vyhodnocení dotazníku 
 
 
 

Pro výzkum jsem zvolila dotazníkovou metodu. Dotazník obsahoval 10 otázek, je 

anonymní a je určený pro laickou veřejnost ve věku 16 - 60 let. Při vyhodnocování 

dotazníku jsem pracovala s počtem 50 dotazníků. 

 

 

Otázka č. 1 

 

Na otázku: Akutní infarkt myokardu je: 

Z celkového pročtu 50 respondentů 34 odpovědělo správně, že akutní infarkt 

myokardu je náhlé ucpání tepny, která vyživuje srdeční svalovinu, 13 respondentů 

odpovědělo, že je to vrozená srdeční vada, která se projevuje ve stáří, 2 respondenti 

odpověděli, že je to virová infekce a 1 respondent zvolil odpověď nevím. 

 

 
 

      Graf č. 1 
 

otázka č. 1 akutní ifarkt myokardu je:

13; 26%

2; 4%
34; 68%

1; 2%
a, vrozená srdeční vada,
která se projevuje ve stáří
b, virová infekce srdce

c, náhlé ucpání tepny, která
vyživuje srdeční svalovinu
d, nevím

 
 
 
 

         Zdroj: vlastní graf 
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Otázka č. 2 
 

Na otázku: Jak se projevuje akutní infarkt myokardu? 

Z celkového počtu 50 respondentů 44 odpovědělo správně, že se akutní infarkt 

myokardu projevuje náhlou, nesnesitelnou, svíravou bolestí na hrudníku, 5 

respondentů odpovědělo, náhlé, nesnesitelné bolesti svalů celého těla, 1 respondent 

odpověděl nevím a žádný z respondentů nezvolil odpověď silné bolesti kloubů dolních 

končetin. 
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Otázka č. 3 

 

Na otázku: Jak se zachováte v případě, když budete vy, nebo někdo z vašeho okolí mít 

náhlé, svíravé, palčivé, nesnesitelné bolesti na hrudi, bude bledý a opocený? 

Z celkového počtu 50 respondentů 38 odpovědělo správně - na nic nečekám a ihned 

volám 155, 6 respondentů by ale čekalo, až bolest sama ustoupí a 6 jich zavolá na číslo 

150, odpověď nevím nezvolil žádný z respondentů.  
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Otázka č. 4 

 

Na otázku: Lékem první volby při náhlé, svíravé, palčivé, nesnesitelné bolesti na 

hrudníku je: 

Z celkového počtu 50 respondentů 30 odpovědělo správně, že při náhlé, svíravé, 

palčivé, nesnesitelné bolesti zvolí, jako lék první volby Nitroglycerin. 8 respondentů 

bude aplikovat Ibalgin, 7 respondentů zvolilo B-Komplex a 5 jich zvolilo odpověď 

nevím. 
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Otázka č. 5 

 

Na otázku: Patří mezi rizikový faktor akutního infarktu myokardu pohlaví? 

Z celkového počtu 50 respondentů odpovědělo správně, že rizikovým faktorem 

akutního infarktu myokardu je pohlaví, pouze 10 respondentů, 36 respondentů se 

domnívá, že pohlaví nepatří do rizikových faktorů a 4 respondenti zvolili odpověď 

nevím. 
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Otázka č. 6 

 

Na otázku: Patří mezi prevenci akutního infarktu myokardu - nekouřit, nejíst tučná jídla 

a nestresovat se? 

Z celkového počtu 50 respondentů jich odpovědělo všech 50 správně. Z čehož vyplívá, 

že je veřejnost dostatečně informovaná o škodlivých vlivech na jejich zdraví.  
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Otázka č. 7 
 
 
Na otázku: Jak se zachováte, budete-li sami, když bude někdo ve vašem okolí 

v bezvědomí, nedýchá, případně nedýchá normálně (chrčí)? 

Z celkového počtu 50 respondentů, odpovědělo správně pouze 16 respondentů, 32 

respondentů uloží postiženého do stabilizované polohy a ihned budou volat ZZS, 1 

respondent dokonce uložil postiženého na břicho, aby mu nezapadl jazyk a poté bude 

volat 155,  poslední 1 respondent zvolil odpověď nevím. 
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Otázka č. 8 

 

Na otázku: V jakém poměru, budete provádět u dospělého člověka srdeční masáž a 

umělé dýchání? Z celkového počtu 50 respondentů, odpovědělo správně 20 

respondentů, 13 respondentů bude provádět srdeční masáž a umělé dýchání v poměru 

15:2, 8 respondentů bude provádět srdeční masáž a umělé dýchání 3:1, 5 respondentů 

bude provádět srdeční masáž a umělé dýchání v poměru 60:2 a 5 respondentů zvolilo 

odpověď nevím. 
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Otázka č. 9 
 
 
Na otázku: V jaké frekvenci, při srdeční masáži, budete stlačovat hrudní kost? 

Z celkového počtu 50 respondentů, odpovědělo správně pouze 9 respondentů, 21 

respondentů bude stlačovat hrudní kost ve frekvenci 60 stlačení za 1 minutu, 18 

respondentů bude stlačovat hrudní kost při srdeční masáži ve frekvenci 30 stlačení za 1 

minutu a 2 respondenti zvolili odpověď nevím. 
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Otázka č. 10 

 

Na otázku: Jaká je hloubka stlačení hrudní kosti u dospělého člověka při srdeční 

masáži? Z celkového počtu 50 respondentů, odpovědělo správně 13 respondentů, 16 

respondentů bude stlačovat hrudní kost u dospělého člověka do hloubky 8-9 cm, 11 

respondentů bude stlačovat hrudní kost u dospělého člověka do hloubky 1-2 cm a 10 

respondentů zvolilo odpověď nevím.  
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3.3 Leták 
 
         Leták s názvem - Zachraňte lidský život!!! - jsem vypracovala pro laickou 

veřejnost, která dle výsledků dotazníkové metody, není dostatečně proškolována 

v oblasti týkající se první pomoci při akutním infarktu myokardu a laické resuscitace. 

 

       Leták stejně jako dotazník jsem rozdělila na dvě části. První část se zaměřuje na 

akutní infarkt myokardu a druhá část na laickou resuscitaci. 

Leták jsem umístila na veřejná místa jako jsou např. čekárny ordinací, lékárny, 

nemocniční oddělení, ale i mimo zdravotnická zařízení, jako jsou např. veřejné 

dopravní prostředky… 

 

      Věřím, že letáky, které jsem umístila na veřejná místa, budou ku prospěchu laické 

veřejnosti a zvýší tak úroveň jejich znalostí při provádění první pomoci.  

 

Tvorba textu i obrázků v letáku je vlastní. 

Reálná podoba letáku je uvedena v příloze č. 2. 
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4.   Diskuse 

 

         Ve své absolventské práci jsem chtěla poukázat na fakt, že případů s akutními 

formami ischemické choroby srdeční v dnešní době stále přibývá a věková hranice se 

bohužel posunuje do nižších věkových skupin.  

        Považuji za nezbytně nutné tuto problematiku o akutních formách ischemické 

choroby srdeční rozebrat, zjistit na jaké úrovni jsou znalosti laické veřejnosti a po té je 

informovat o správných postupech při provádění první pomoci. 

        Myslím si, že v první chvíli je nejdůležitější správně a pohotově provedená laická 

první pomoc, která bude dobrým odrazovým můstkem pro následný profesionální 

zásah zdravotnické záchranné služby. 

 

        V rámci třech uvedených kasuistik si myslím, že v prvním případě nebyla 

zdravotnická záchranná služba přivolána včas a ve dvou zbývajících případech laická 

veřejnost postupovala pohotově a správně. 

 

        Pro výzkum znalostí laické veřejnosti jsem zvolila dotazníkovou metodu, díky které 

jsem si ověřila úroveň jejich znalostí. Věková hranice dotazovaných respondentů je od 

16 do 60 let. Dotazník jsem pomyslně rozdělila do dvou částí. V první části se zabývám 

problematikou akutního infarktu myokardu a ve druhé části jsem se zaměřila na 

základní neodkladnou resuscitaci. 

 

       V první části dotazníku, který je zaměřen na akutní infarkt myokardu, jsem zjistila, 

že převážná většina respondentů ví, co je akutní infarkt myokardu a jaké má příznaky. 

 

       Byla jsem příjemně překvapena, že všichni dotazovaní respondenti mají dobré 

znalosti týkající se prevence akutního infarktu myokardu, ale na druhou stranu vůbec 

netuší, že v ohrožené skupině jsou 5x více muži, z čehož vyplývá, že rizikovým faktorem 

pro vznik akutního infarktu myokardu je pohlaví. 
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      Výsledky druhé části dotazníku, které se týkají základní neodkladné resuscitace, 

vypadají poněkud děsivěji. 

 

       Domnívám se, že laická veřejnost není dostatečně informována a proškolována, 

zejména v oblasti, týkající se základní neodkladné resuscitace. 

 

      Výzkumem jsem si ověřila, že převážná většina lidí je schopna přivolat odbornou 

pomoc, ale sami nevědí, co by si počali bez ní.  

Někteří dotazovaní respondenti, by byli dokonce schopni v nouzi volat na linku 150, což 

považuji za obrovský nedostatek základních znalostí. 

 

      Dotazovaní respondenti téměř vůbec nevědí v jakém poměru, v jaké frekvenci a 

v jaké hloubce stlačení budou provádět nepřímou srdeční masáž. 

Po vyhodnocení dotazníku, jsem vypracovala leták, který jsem na základě 

neuspokojivých výsledků, zaměřila na problematiku týkající se první pomoci pro laickou 

veřejnost. 

 

       Ráda bych ještě zmínila, že některé prameny uvádějí - laik nemusí provádět umělé 

dýchání a údajně stačí pouze stlačovat nepřetržitě hrudník.  

Myslím, že proškolování laické veřejnosti touto cestou není dostatečné, vždyť 

resuscitace u dětí začíná právě umělým dýcháním. 

 

      Věřím, že letáky, které jsem umístila na veřejná místa, budou ku prospěchu laické 

veřejnosti a zvýší tak úroveň jejich znalostí s potencionální možností tyto znalosti 

uplatnit. 

 

      Každý z nás by si měl uvědomit, že se kdykoli může ocitnout v situaci, kdy bude 

zachraňovat lidský život. 
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Závěr 

         Ve své absolventské práci s názvem Akutní formy ischemické choroby srdeční 

v přednemocniční neodkladné péči jsem si stanovila několik cílů. 

Seznámit laickou veřejnost s problematikou daného tématu, vypracovat kazuistiky 

z mé praxe, vypracovat dotazník, vyhodnotit dotazník a nedílnou součástí mé 

absolventské práce bylo vypracovat leták, který bude pro laickou veřejnost, jak 

doufám, velkým přínosem. 

 

       V teoretické části jsem probrala anatomii srdce a jednotlivě tři akutní formy 

ischemické choroby srdeční - jejich charakteristiku, příznaky, laickou první pomoc a 

odbornou péči. Dále jsem uvedla rizika a prevence této civilizační choroby. 

 

       V praktické části jsem zpracovala kazuistiky z mé praxe, vypracovala dotazník 

určený laické veřejnosti. Výstupem mé absolventské práce jsem vypracovala leták, 

určený pro laickou veřejnost, neboť výsledky dotazníku potvrdily, že znalosti laické 

veřejnosti je nutno zdokonalit. 

 

Domnívám se, že všechny vytyčené cíle mé absolventské práce jsem splnila. 

 

      Ischemická choroba srdeční je závažné onemocnění, které je v dnešní době jednou 

z nejčastějších příčin smrti. Rychlá, kvalitně provedená laická první pomoc je základ a 

mnohdy zvýší nemocnému šanci na přežití. Následně výborná organizace záchranářů, 

včasná diagnostika, správná léčba a rychlý transport na specializované pracoviště jsou 

pilířem pro záchranu lidského života.  
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 РЕЗЮМЕ 

       Тема c названием „Oстрые формы ишемической болезни сердца“ я выбралa 

потому, что это серьезное заболевание, которое в сегодняшнее  время является 

распространенной причиной смерти и увеличивается количество выездов скорой 

помощи к этим случаям. Острые формы классифицируются на нестабильную 

стенокардию, острый инфаркт миокарда и внезапную смерть. Нестабильная 

стенокардия имеет серьезный прогноз, и очень часто может перейти в острый 

инфаркт миокарда. Нестабильная стенокардия возникает на основе сужения 

коронарных артерий, что и приводит к ишемии миокарда.  Острый инфаркт 

миокарда является заболеванием, при котором развивается некроз миокарда. 

Причиной некроза есть непроходимость коронарной артерии. Острый инфаркт 

миокарда может возникнуть внезапно, но также из-за ухудшения нестабильной 

стенокардии. Третим видом острой ишемической болезни сердца является 

внезапная смерть, которая происходит в течение одного часа после появления 

первых симптомов болезни.  

Профилактическое обучение общественности очень необходимо. Прежде всего 

правильно выполнена сердечно-легочная реанимация может увеличить 

выживаемость пациента.  

Факторы риска: курение, стресс, низкая физическая активность, наследственность, 

пол, сахарный диабет, ожирение, чрезмерное потребление алкоголя, гипертония, 

повышенный уровень холестерина в крови... Нужно существенно сосредоточиться 

на профилактике, что прежде всего означает здоровый образ жизни.  

В моей работе я привела в пример несколько клинических случаев, выбрала 

анкетный метод профилактического обучения широкой общественности. В связи с 

увеличением факторов риска и снижением возраста больных необходимо 

обращать больше внимания на тяжесть этого цивилизационного заболевания. 
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Přílohy 

Příloha č. 1 

 

 

Dotazník 
 
Dotazník je anonymní a je určen laické veřejnosti. Jeho výsledky budou použity pro 
výzkum absolventské práce. 
U každé otázky zaškrtněte jednu odpověď, o které si myslíte, že je správná. Studentka 3. 
ročníku, VOŠ MILLS, Alice Dudychová. Studijní obor: Diplomovaný zdravotnický 
záchranář.Děkuji za ochotné vypracování. 
 
 
  1.    Akutní infarkt myokardu je: 
       
         a,  vrozená srdeční vada, která se projevuje ve stáří 
         b,  virová infekce srdce 
         c,  náhlé ucpání tepny, která vyživuje srdeční svalovinu 
         d,  nevím 
 
2. Jak se projevuje akutní infarkt myokardu? 

 
a,  náhlá, nesnesitelná, svíravá bolest na hrudníku 
b,  náhlé, nesnesitelné bolesti svalů celého těla 

     c,  silné bolesti kloubů dolních končetin 
d,  nevím 

 
3. Jak se zachováte v případě, když budete vy, nebo někdo z vašeho okolí 

 mít náhlé, svíravé, palčivé, nesnesitelné bolesti na hrudi, bude bledý a opocený? 
 
a,   na nic nečekám a ihned volám 150 
b,  počkám, než bolest sama ustoupí 
c,   na nic nečekám a ihned volám 155 
d,  nevím 

 
4. Lékem první volby při náhlé, svíravé, palčivé, nesnesitelné bolesti na hrudníku 

je: 
 

a,  Ibalgin 
b,  Nitroglycerin 
c,  B-Komplex 
d,  nevím 

 
5. Patří mezi rizikový faktor akutního infarktu myokardu pohlaví? 
 

ANO          NE          NEVÍM 
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6. Patří mezi prevenci akutního infarktu myokardu - nekouřit, nejíst tučná jídla  

a nestresovat se? 
 
ANO          NE          NEVÍM  
 

                  
7.   Jak se zachováte, budete-li sami, když bude někdo ve vašem okolí v bezvědomí,       

nedýchá,  případně nedýchá normálně (chrčí)?  
 
       a,   uložím jej do stabilizované polohy a ihned volám 155 
       b,   zjistím co se stalo, zavolám na linku 155, provedu záklon hlavy a poté budu 
             provádět srdeční masáž a umělé dýchání 
       c,   uložím jej do polohy na břicho, aby mu nezapadl jazyk a ihned volám 155 
       d,   nevím 
 
8. V jakém poměru, budete provádět u dospělého člověka srdeční masáž a umělé 

dýchání? 
 
a,   3 : 1 
b,  15 : 2 
c,  30 : 2 
d,  60 : 2 
e,  nevím 
 

9. V jaké frekvenci, při srdeční masáži, budete stlačovat hrudní kost? 
 

a,  60 stlačení za 1 minutu 
b,  30 stlačení za 1 minutu 
c,  100 stlačení za 1 minutu 
d,  nevím 
 

10. Jaká je hloubka stlačení hrudní kosti u dospělého člověka při srdeční masáži? 
 

a,   4 - 5 cm 
b,   8 - 9 cm 
c,   1 - 2 cm 
d,  nevím 
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Příloha č. 2 

            ZACHRAŇTE LIDSKÝ ŽIVOT !!! 
 

 
                                      * * *  POSTIŽENÝ JE PŘI VĚDOMÍ  * * *  

        
            
             MÁ NESNESITELNÉ, SVÍRAVÉ BOLESTI                   
             NA HRUDNÍKU, JE BLEDÝ A OPOCENÝ 
 
               IHNED VOLEJTE 155 NEBO 112. 
 
 
 

 
      * * *   POSTIŽENÝ JE V BEZVĚDOMÍ  * * *  
 
 ZJISTĚTE, CO SE STALO 
             
 POSTIŽENÝ NEREAGUJE, NEDÝCHÁ,  

 NEBO NEDÝCHÁ NORMÁLNĚ (CHRČÍ) 
 

                                                                  IHNED VOLEJTE 155 NEBO 112 
 
 
  
 PROVEĎTE ZÁKLON HLAVY, VYČISTĚTE DUTINU  
 ÚSTNÍ - TÍM UVOLNÍTE DÝCHACÍ CESTY 

 
   
           
                     30    :     2 

    DÁLE PROVÁDĚJTE BEZ ČASOVÉ PRODLEVY: 
        
   SRDEČNÍ MASÁŽ A UMĚLÉ DÝCHÁNÍ V POMĚRU 30 : 2 
   FREKVENCE STLAČENÍ 100 ZA 1 MINUTU 
   HLOUBKA STLAČENÍ 4 - 5 cm 

 
SRDEČNÍ MASÁŽ A UMĚLÉ DÝCHÁNÍ 
 
                     PROVÁDĚJTE NEPŘETRŽITĚ DO PŘÍJEZDU 

 
RIZIKOVÝMI FAKTORY PRO VZNIK AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU JSOU: 

 
STRES, VYSOKÁ HLADINA CHOLESTEROLU V KRVI, OBEZITA, KOUŘENÍ,  
NADMĚRNÁ KONZUMACE ALKOHOLU, SEDAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA, POHLAVÍ… 
 
                                                                                                                          Autor: Alice Dudychová  
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