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Úvod 

Epilepsie patří mezi neurologická onemocnění mozku, jedná se tedy                       

o onemocnění tělesné, nikoli psychické. První zmínky o této nemoci, nazývané také 

padoucnice, morbus sacer (svatá nemoc) či morbus divinus (božská nemoc)  pocházejí 

již z konce 2. tisíciletí před naším letopočtem a až v druhé polovině 19. století bylo 

objeveno, že příčinou záchvatů je zvýšená aktivita v mozkových buňkách. Epilepsie 

postihuje přibližně jedno procento populace, v Evropě jí trpí kolem 6 milionů lidí, 

v České republice více než 70 000 osob. Od roku 2004 připadá každoročně na poslední 

zářijový den, tedy na 30. září, Národní den epilepsie.    

Epilepsie je jedním z nejčastějších vážných onemocnění mozku a se záchvatovými 

stavy se tudíž může záchranář při své práci setkat velmi často. Snad právě proto jsem si 

vybral problematiku epilepsie a jiných záchvatových stavů jako téma své absolventské 

práce. 
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1 Cíle práce 

Cílem mojí absolventské práce je zmapovat četnost zásahů záchranných služeb              

u pacientů s epilepsií a podle možností zmapovat i výskyt onemocnění epilepsií v ČR.   

Absolventskou práci jsem rozdělil do dvou základních celků. V první části je 

zpracována literární rešerše dostupných zdrojů literatury, věnující se problematice 

epilepsie. Nejdříve charakterizuji onemocnění obecně, pak se budu věnovat dělení 

epilepsie a typů záchvatů, diagnóze, léčbě a prognóze onemocnění a epidemiologii. 

Samostatnou část věnuji první pomoci při epileptických i jiných záchvatových stavech   

a také sociální stránce epilepsie. Metodou první části je analýza dostupných zdrojů 

literatury, tedy analýza dokumentu, a hlavními prameny bude jednak monografická 

literatura, jednak různé články a také materiály vydávané specializovanými 

organizacemi (Epistop, Společnost “E“ , atd.).  

Druhá část práce je část praktická. Hlavním cílem je srovnání statistických dat       

o výskytu epilepsie v České republice, v jednotlivých krajích a také četnost zásahů 

záchranné služby. K tomu bude použita metoda dotazníku rozeslaného na všechny 

záchranné služby, neboť tyto údaje nejsou centrálně zpracovávány ani Českým 

statistickým úřadem, ani Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky 

(ÚZIS ČR). ÚZIS ČR eviduje pouze počet ukončených pracovních neschopností 

s diagnózou G40 a počet hospitalizovaných pacientů s touto diagnózou. I tyto neúplné 

údaje budou analyzovány s cílem zjistit podíl mužů a žen mezi pacienty, výskyt 

epilepsie v jednotlivých věkových skupinách a také v jednotlivých krajích ČR, a to 

v letech 2008, 2009 a 2010.   
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2 Teoretická část 

Tato kapitola je analýzou dostupných primárních i sekundárních zdrojů literatury 

věnované tématu epilepsie, její definice, epidemiologie, první pomoci při záchvatu        

a také sociální problematice lidí s epilepsií.  

2.1 Definice epilepsie 

Epilepsie je nemoc známá již několik tisíc let. První zmínky o této nemoci jsou 

datovány do doby 2 000 let př. n. l., do doby starověkých kultur. Jeden z historicky 

prvních dochovaných popisů epilepsie pochází od Hippokrata (460 – 375 př. n. l.), který 

popsal typy záchvatů ve svém spisu Morbus sacer. [BRABCOVÁ, BERAN, MIŇHOVÁ, 

2011]  Název pochází z řeckého slova „epilambanein“, což v překladu znamená 

zachvátit nebo napadnout. [VALOUCHOVÁ a kol., 2010] Epilepsie je popisována také 

v Evangeliu sv. Marka, kde se tato nemoc považuje za posedlost zlým duchem. Ve 

středověku byla epilepsie považována za trest od boha, proto se jí říkalo také boží 

nemoc. Teprve v druhé polovině 19. století bylo definitivně stanoveno, že epilepsie je 

onemocnění mozku a pro léčbu začaly být používány bromidy. [BRABCOVÁ, BERAN, 

MIŇHOVÁ, 2011] 

Epilepsie je skupina chorob charakterizovaná poruchami, které se vyskytují 

záchvatovitě, bývají obvykle doprovázeny poruchami vědomí nebo jinými záchvatům 

podobnými motorickými, senzitivními nebo vegetativními příznaky a jsou způsobovány 

ložiskem abnormální dráždivosti v mozku. [MUMENTHALER, MATTLE, 2001]  O epilepsii 

hovoříme teprve tehdy, když se vyskytují nevyprovokované epileptické záchvaty 

opakovaně. Jednotlivý záchvat není dostatečným důvodem ke stanovení diagnózy 

epilepsie. Za aktivní epilepsii se považuje stav, kdy se objevil nejméně jeden záchvat 

v posledních 5 letech. Epileptickým záchvatem se rozumí náhle vznikající a poměrně 

náhle končící porucha vnímání nebo chování, která většinou trvá od několika vteřin do 

několika málo minut. Příčinou záchvatů je tzv. epileptický výboj v mozku, což je 

v podstatě abnormální elektrická aktivita mozkových buněk. [VOJTĚCH, 2010]. Ohnisko 

epilepsie může být kdekoli v mozku, vyjma mozečku. Vlastností epileptických neuronů 

je jejich hypersynchronizace a schopnost se epileptickou aktivitu učit. [BOHÁTKOVÁ, 

2011]  Epilepsie nemají jednotnou příčinu, záchvaty můžou vznikat z různých důvodů, 
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které se ovšem můžou kombinovat. Nejčastějšími příčinami epilepsie mohou být 

vrozené dispozice, poruchy utváření mozku v období nitroděložního vývoje, poruchy 

prokrvení, poranění mozku nebo nádory. [VOJTĚCH, 2010] V jiných případech mohou 

být příčinou metabolické poruchy, např. hypoglykemie, hyperglykemie, poruchy štítné 

žlázy, atd., ale i nedostatek spánku, drogy, alkohol nebo blikavé světlo. 

[MUMENTHALER, MATTLE, 2001]  Mozkové nádory, většinou nezhoubné, jsou příčinou 

u téměř 1/3  nemocných ve věku od 30 do 50 let, ve věku nad 50 let jsou nejčastější 

příčinou epilepsie cévní onemocnění mozku. Stavy po úrazech mozku jsou zodpovědné 

asi za 10 % epilepsie ve všech věkových skupinách. [VOJTĚCH, 2010] 

2.2 Epidemiologie epilepsie 

Epilepsie je po cévních mozkových příhodách jedním z nejčastějších onemocnění 

nervového systému. Postihuje asi 0,5 % - 1 % veškeré populace. [MUMENTHALER, 

MATTLE, 2001]  Ve vyspělých zemích se jedná o cca 50 případů na 100 000 obyvatel, 

zatímco v rozvojových zemích se může vyskytovat až 190 případů na 100 000 obyvatel. 

[www.medicabaze.cz, 2]   

Epilepsie je v současné době zkoumána za pomoci genetiky. Idiopatické epilepsie 

byly považovány za dědičné, symptomatické za získané. V současné době se však 

zjišťuje, že i symptomatické typy epilepsie mají genetickou složku. Proto při diagnostice 

hraje významnou roli i rodinná anamnéza. [BOHÁTKOVÁ, 2011] Pokud trpí epilepsií 

jeden z rodičů, je u potomků v případě idiopatické formy riziko 1 : 25, v případě 

symptomatické formy pak 1 : 67. Jsou-li postiženi epilepsií oba rodiče, riziko přesahuje 

poměr 1 : 25. [MUMENTHALER, MATTLE, 2001]   

Muži jsou epilepsií postiženi 2,5 krát častěji než ženy, děti 4 krát častěji než 

dospělí. Přibližně 60 % dětských pacientů se během dospívání úplně vyléčí, naopak 

některé záchvaty vznikají v pubertě a přetrvávají do dospělosti. [www.ktl.lf2.cuni.cz, 6] 

Se zvyšujícím věkem se zvyšuje i výskyt epilepsie. Téměř 30 % nově diagnostikovaných 

případů epilepsie je zaznamenáno u jedinců starších 65 let. Nejčastější příčinou 

epilepsie u seniorů je cévní onemocnění mozku (30 – 50 %), méně běžnou příčinou 

jsou mozkové nádory (5 – 15 %) nebo neurodegenarativní choroby (např. 

Alzheimerova choroba). [BRÁZDIL, 2003] 
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Z výše uvedeného vyplývá, že existují dva nejvýraznější vrcholy ve výskytu 

epilepsie. První v dětském a adolescentním věku (nejvíce ve věku do 1 roku) , druhý ve 

vyšším věku nad 75 let. [www.medicabaze.cz, 2] M. Brázdil [BRÁZDIL, 2003] uvádí, že 

zatímco v dětském věku vykazuje výskyt epilepsie pokles, v pokročilém věku se 

vzhledem ke stárnutí populace (rostoucímu průměrnému věku) naopak stále zvyšuje      

a ve věku nad 80 let je výskyt záchvatů u více než 135 případů na 100 000 lidí.  

Generalizované záchvaty se vyskytují nejvíce u dětí do jednoho roku a v dalších 

letech jejich počet klesá, parciální záchvaty jsou nejčastější u skupiny nad 75 let. 

[www.medicabaze.cz, 2] 

2.3 Dělení epilepsie a klasifikace záchvatů 

Epilepsie může být vrozená (často mizí kolem puberty), ale také získaná po 

infekcích, úrazech, při nádorech mozku, atd. Ovšem v 55 % případů je příčina neznámá. 

[BYDŽOVSKÝ, 2008]  Základním problémem při objasnění příčin epileptických záchvatů 

je skutečnost, že se nejedná o homogenní onemocnění, ale že existují desítky 

heterogenních epilepsií, jejichž společným jmenovatelem je v podstatě jen 

nekontrolovaná abnormální elektrická aktivita určité části neuronů. 

[www.medicabaze.cz, 3]  

2.3.1 Dělení epilepsie 

Epilepsie a epileptické syndromy se dělí z hlediska rozsahu postižení mozku na 

parciální (fokální) a generalizované, z hlediska etiologie se každá z těchto skupin dále 

dělí na idiopatické (bez příčiny), symptomatické a kryptogenní (nejasného původu). 

[www.medicabaze.cz, 3]       

Symptomatické epilepsie mají jasnou příčinu, jsou podmíněny postižením mozku, 

např. epilepsie posttraumatická, pozánětlivá, dále epilepsie při cévní malformaci nebo 

nádoru na mozku. Tato forma může postihnout člověka v jakémkoliv věku.                     

U idiopatické epilepsie se předpokládá genetická příčina a projeví se nejpozději do 20 

let. Skupina kryptogenních epilepsií je patrně směsí jednotek idiopatických                       

i symptomatických, ale není možné to přesně prokázat. [www.medicabaze.cz, 3]        
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2.3.2 Klasifikace epileptických záchvatů 

Nejčastějším způsobem dělení epileptických záchvatů je klasifikace navržená 

Mezinárodní ligou proti epilepsii. Toto dělení rozlišuje dvě základní skupiny záchvatů 

podle záchvatových příznaků. [MUMENTHALER, MATTLE, 2001] První skupinu tvoří 

záchvaty parciální (fokální, ložiskové), které vznikají v ohraničené oblasti mozkové kůry 

jedné z hemisfér, druhou kategorii tvoří záchvaty generalizované, které postihují 

symetricky obě hemisféry současně. [VOJTĚCH, 2010]     

Tabulka č. 1: Základní rozdělení epileptických záchvatů (dle klasifikace ILAE 1981)  

Záchvaty parciální Simplexní (bez poruchy vědomí) – SPS 

– s motorickými, senzitivními nebo 
senzorickými příznaky 

–     s autonomními příznaky 

–    s psychickými příznaky 

Komplexní (s poruchou vědomí) – CPS 

Záchvaty generalizované Absence 

Myoklonické 

Klonické 

Tonické 

Atonické 

Tonicko-klonické – GTCS 

Záchvaty neklasifikovatelné  

Pramen: Marušič, P. Epilepsie.  

Parciální záchvaty  

Parciální záchvaty se dělí podle alterace (poruchy) vědomí na dvě skupiny. 

A.  Parciální záchvaty simplexní (jednoduché) – při těchto záchvatech není 

porušeno vědomí. Projevují se motorickými příznaky, tj. svalovými křečemi v jedné 

polovině těla (záškuby svalstva obličeje nebo ruky, brnění v končetině), senzitivními 

nebo senzorickými příznaky, tj. pseudohalucinacemi zrakovými, sluchovými či 



 11 

čichovými, příznaky autonomními (pocit tlaku v nadbřišku, pocení, zblednutí, husí kůže, 

atd.) a příznaky psychickými, tj. poruchami prožívání (iluze již prožitého či viděného). 

[MUMENTHALER, MATTLE, 2001] Tyto záchvaty trvají většinou sekundy až desítky 

sekund a jsou velmi často příznakem jiného onemocnění mozku, např. cévního, 

nádorového nebo degenerativního. [VOJTĚCH, 2010]         

B.      Parciální záchvaty komplexní – pacient vždy ztrácí vědomí částečně nebo 

úplně, průběh záchvatu si nepamatuje, může si pamatovat počáteční část záchvatu, 

tzv. auru. V průběhu záchvatu se projevují často pohybové automatizmy (mlaskání, 

polykání, olizování), nevědomé jednání, které postrádá v dané chvíli smysl, 

strukturovaný slovní projev, neadekvátní reakce na podněty z okolí, záraz činnosti 

nebo nehybné zírání (zejména na začátku záchvatu). [VOJTĚCH, 2010] Komplexní 

parciální záchvaty trvají několik desítek sekund až několik minut. Po záchvatu často 

nastává dezorientace. [www.medicabaze.cz, 4]  Část nemocných pociťuje před 

záchvatem tzv. auru, která představuje jednoduchý parciální záchvat se zachovaným 

vědomím, pokud však dochází k šíření, mění se jednoduchý záchvat v záchvat 

komplexní. Dojde-li k dalšímu šíření epileptického výboje, vzniká tzv. druhotně 

generalizovaný záchvat. [VOJTĚCH, 2010]  

Generalizované záchvaty 

Tyto záchvaty jsou charakteristické tím, že již od začátku je mozková kůra postižena 

epileptickým výbojem v obou mozkových hemisférách. [VOJTĚCH, 2010] 

A.        Generalizované tonicko – klonické záchvaty (grand mal) – náhlá porucha 

vědomí s pádem. Před záchvatem se někdy projevují změny nálady, bolesti nebo aura. 

Vlastní záchvat má dvě fáze. Tonická fáze trvá 30 – 40 sekund a projevuje se křečí 

dýchacích svalů, v důsledku čehož dochází k zástavě dechové aktivity s cyanózou. 

Pacient si může poranit rty nebo jazyk. Končetiny jsou v napětí. V klonické fázi se 

objevuje přerývané dýchání, slinění a rytmické oboustranné záškuby všech končetin. 

Frekvence záškubů se zpomaluje a po několika desítkách sekund ustává. [VOJTĚCH, 

2010]  Na konci záchvatu často dochází k pomočení. Pozáchvatová fáze se projevuje 

různě dlouhou poruchou vědomí, dezorientací a hlubokým spánkem. Pacient si po 

probuzení záchvat nepamatuje, často trpí bolestí svalů v důsledku křečovitých pohybů. 

[www.ktl.lf2.cuni.cz, 6] 



 12 

B.        Tonické záchvaty – svalový tonus je zvýšený, strnulé pohyby končetin, apnoe, 

odezní do 1 minuty [www.ktl.lf2.cuni.cz, 6]. 

C.         Myoklonické záchvaty – projevují se mimovolnými jednotlivými či 

vícečetnými svalovými záškuby zejména horních končetin, nejčastěji se projevují těsně 

po probuzení, může nastat poklesnutí v kolenou a pád [VOJTĚCH, 2010]. 

D. Atonické záchvaty – jsou provázeny ztrátou svalového tonu, jsou omezeny 

na určitou oblast (pokles hlavy, víček) nebo jsou generalizované (pád). Záchvaty se 

objevují zejména  v dětství a trvají do 15 sekund. [www.ktl.lf2.cuni.cz, 6] 

E.           Absence – záchvaty typické pro dětský věk, ale mohou přetrvávat i do 

dospělosti. Jedná se o krátkou (5 – 10 sekund) ztrátu vědomí, která se projevuje 

strnulým pohledem, zahleděním, změnou výrazu v obličeji, někdy doprovázenou 

mrkáním či drobnými záškuby mimického svalstva. Někdy jsou záchvaty tak krátké, že 

je pacient ani okolí nezaznamenají. [www.medicabaze.cz, 4] 

2.3.3 Status epilepticus 

Status epilepticus se může vyvinout jak z primárně generalizované, tak z primárně  

parciální epilepsie. [MUMENZHALER, MATTLE, 2001] Tento termín označuje 

dlouhodobě (více než 30 minut) trvající záchvatovou aktivitu nebo opakované záchvaty 

bez návratu k plnému vědomí v mezidobí. [www.medicabaze.cz, 4] Rozlišujeme status 

epilepticus konvulzivní, tj. křečovitý a nekonvulzivní. Konvulzivní typ se dále dělí na 

parciální a generalizovaný. Největší morbiditu a mortalitu má generalizovaný tonicko-

klonický status, který je vždy považován za život ohrožující stav vyžadující hospitalizaci 

a urgentní léčbu. Nekonvulzivní status se dělí na absence status a komplexní parciální 

status. [MARUŠIČ a kol., 2010] Nekonvulzivní status se může projevit pouze 

izolovanými záškuby jednotlivých svalů, zmateností, pomalostí a může trvat hodiny až 

dny. [www.medicabaze.cz, 4]  

Většina záchvatů končí spontánně do 5 minut. Každý záchvat trvající déle než        

5 minut je nutné považovat za hrozící status epilepticus. [MARUŠIČ a kol., 2010]      

Epileptický status může být u pacientů s diagnózou epilepsie vyvolán vysazením či 

snížením léků. U části nemocných je status vyvolán akutním onemocněním mozku (až 

½ případů u dospělých jedinců), traumatickým postižením mozku, nádorem, a pod. Až    
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u ¼ dospělých pacientů je status projevem alkoholické encefalopatie. 

[www.epilepsiebrno.cz, 1] Dalšími provokujícími faktory je vysazení alkoholu, drog, 

infekce či jiné onemocnění. [VOJTĚCH, 2010] 

Status epilepticus se ve vyspělých zemích vyskytuje ve 20 případech na 100 000 

jedinců za rok, nejvyšší četnost je u pacientů do 1 roku (až 70 % případů) a pak naopak 

ve věku seniorském. [www.epilepsiebrno.cz, 1 ] 

2.3.4 Náhlá úmrtí při epilepsii – SUDEP Sudden Unexplained Death in Epilepsy 

K náhlým úmrtím může dojít u epileptiků i mimo status epilepticus. Avšak pouze 

u 1/3 těchto úmrtí se podařilo objasnit příčinu smrti. U ostatních není mechanizmus, 

kterým ke smrti dochází, jasný. Ačkoli při mozkovém elektrickém výboji bývá často 

tachykardie, nebyl prokázán vliv na dráždivost vodivého systému. [MUMENTHALER, 

MATTLE, 2001] Největší riziko náhlého úmrtí je u pacientů, kteří nereagují na léčbu 

nebo kteří léčbu odmítají. [VOJTĚCH, 2010] 

2.4 Neepileptické záchvaty 

Záchvaty imitující epileptické stavy (pseudoepileptické) se mohou vyskytovat až   

u 1/3 pacientů. [HORKÝ, 2003] Projevují se např. poruchami vědomí s pádem nebo bez, 

motorickými projevy, senzitivními projevy, záchvatům podobnými projevy, atd. 

[VOJTĚCH, 2010] Tyto záchvaty se dělí na psychogenní a somatické. [HORKÝ, 2003] 

Záchvaty psychogenně podmíněné (PNES) – existence neepileptických záchvatů 

psychogenních je známa od starověku. Hippokrates doporučoval k odlišení 

epileptických a hysterických záchvatů zatlačit prsty na břicho nemocného – pokud 

nemocný reagoval, šlo o hysterii, pokud ne, o epilepsii. Tyto záchvaty byly dříve 

popisovány jako záchvaty hysterické (hysteroepilepsie). Můžou se vyskytovat                  

i u pacientů trpících epilepsií. V epileptologii jsou dnes PNES definovány jako 

záchvatové stavy napodobující epilepsie, ale způsobené psychickou poruchou. [HORKÝ, 

2003] Tyto záchvaty dělíme na nevědomě a vědomě navozené. Záchvaty nevědomě 

navozené (hysterické) jsou charakterizovány bizardním průběhem (pacient se prohýbá 

do oblouku, křičí, zavírá oči),  delším trváním, pomalým nástupem a ústupem křečí. 

Bezprostředně po záchvatu se pacient ihned orientuje. [www.medicabaze.cz, 5] 
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Záchvaty vědomě navozené (simulované) bývají často navozeny konfliktní nebo 

stresovou situací. Léčba spočívá v dlouhodobé psychoterapii. [www.ktl.lf2.cuni.cz, 6] 

Záchvaty somaticky podmíněné – mdloby, kolapsy či synkopy různých příčin – synkopy 

kardiogenní, vagovazální (může je vyvolat stres, bolest, horko, chlad, atd.), synkopy při 

polykání, tetanické synkopy, atd., dále kardiální arytmie, bazilární migréna, atd.  

[HORKÝ, 2003] 

2.5 Diagnostika  

K určení diagnózy epilepsie má současná medicína k dispozici několik 

vyšetřovacích metod. 

2.5.1 Anamnéza 

Ke stanoveni diagnózy epilepsie zpravidla dochází za předpokladu opakovaného 

výskytu dvou a více nevyprovokovaných epileptických záchvatů. Nesmírně důležité je 

mít dostatek informací jednak o průběhu samotného záchvatu, jednak i identifikace 

možných příčin, které mohou mít provokační vliv na vznik epileptického záchvatu. 

Průběh záchvatu většinou pacient sám popsat neumí, proto je často nutné získat popis 

od očitých svědků záchvatu. [www.medicabaze.cz, 4] Důležité jsou také údaje                

o výskytu epilepsie a jiných neurologických chorob v rodině, údaje o průběhu porodu, 

prodělaných úrazech hlavy, zánětech mozku či mozkových blan. Pro diagnózu je třeba 

také vědět, jaké užívá pacient léky, jestli konzumuje alkohol či jiné návykové látky. 

[VOJTĚCH, 2010]    

2.5.2 Neurologické vyšetření  

EEG – elektroencefalografie – jedná se o nejpoužívanější elektrofyziologické 

vyšetření a je suverénní metodou k diagnostice epilepsie. Principem EEG vyšetření je 

snímání elektrických potenciálů vznikajících při činnosti mozkových buněk přes 

neporušený povrch hlavy. [VOJTĚCH, 2010]  EEG se provádí v bdělém stavu, často 

s použitím běžných provokačních testů (hyperventilace, fotostimulace, vyšetření po 

nevyspání). EEG může pomoci určit, zda se jedná o záchvaty generalizované nebo 

parciální. [www.medicabaze.cz, 4] Rutinní EEG v bdělém stavu je v mezizáchvatovém 

období nejméně u čtvrtiny případů normální, pouze u 50 % vykazuje typické známky 

pro epilepsii. Při natočení spánkového záznamu je úspěšnost vyšší. Velmi důležitou roli 
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hrají dlouhodobé EEG, kdy je u ambulantního pacienta zachyceno a vyhodnoceno EEG 

za 24 i více hodin, a video EEG, při kterém se korelují EEG křivky s klinickými projevy 

pacienta. [MUMENTHALER, MATTLE, 2001] 

Zobrazovací metody 

-  počítačová tomografie (CT) –  vyšetření mozku tenkým paprskem Roentgenova 

záření. Tato metoda se provádí v diagnostice epilepsie minimálně, zejména 

v případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, tj. v akutních stavech, např. při podezření 

na krvácení do mozku nebo na jiné akutní poškození mozku, popř. v případech, kdy 

nejde provést MRI [VOJTĚCH, 2010]. 

-   magnetická rezonance (MRI) – vyšetření mozku v silném magnetickém poli. Jedná 

se o metodu volby u všech pacientů s epilepsií, v případě kontraindikace je alternativní 

metodou CT [MARUŠIČ a kol., 2010]. Toto vyšetření nelze provádět u pacientů 

s kardiostimulátorem, defibrilátorem, ušními implantáty a dalšími magnetizovatelnými 

materiály v těle [VOJTĚCH, 2010]. 

-  pozitronová emisní tomografie (PET) – při tomto vyšetření je do žíly vpraven 

radioizotopem značený cukr a snímá se jeho rozložení v mozku [VOJTĚCH, 2010]. 

-  jednofotonová emisní počítačová tomografie (iktální SPECT) – tato metoda 

vyžaduje hospitalizaci a video EEG monitoraci. Při záchvatu se do žíly vpraví 

radioaktivně značená látka, která se v mozku naváže v závislosti na prokrvení. Využívá 

se  skutečnosti, že při záchvatu je epileptogenní tkáň více prokrvena.  Stejné vyšetření 

se může provést i mimo záchvat, kdy naopak bývá prokrvení epiloptogenní zóny nižší. 

[VOJTĚCH, 2010]  

Vyšetření PET a SPECT se provádějí výběrově pouze u pacientů, kde je zvažována 

chirurgická léčba [MARUŠIČ a kol., 2010]. 

Neuropsychologické vyšetření – toto vyšetření by se mělo provádět zejména        

u pacientů s poruchami psychických funkcí, vždy je nutné u všech pacientů, u nichž se 

zvažuje chirurgická léčba [www.medicabaze.cz, 4]. Neuropsychologické vyšetření může 

odhalit i nežádoucí účinky antiepileptik v duševní oblasti [VOJTĚCH, 2010].   
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2.5.3 Kompletní laboratorní vyšetření  

Jedná se o vyšetření metabolické, genetické, imunologické, endokrinologické, či o 

elektrofyziologické. Slouží zejména k vyloučení diabetu (hyper-, hypoglykémie), 

postižení jater (alkoholici), atd. [MARUŠIČ a kol., 2010] 

2.5.4 Interní, popř. kardiologické vyšetření 

TK, EKG Holter, ortostatické testy, atd.  Slouží k vyloučení kardiální etiologie – 

synkopy, poruchy srdečního rytmu, pokles tlaku. [MARUŠIČ a kol., 2010] 

2.6 První pomoc při záchvatu 

Parciální (ložiskový) záchvat - petit mal: 

Tzv. malý epileptický záchvat má mnoho symptomů podle toho, která část mozku je 

zasažena. Dochází k částečné nebo úplné ztrátě kontaktu s okolím, projevují se 

automatizmy. Během záchvatu není pacient přímo ohrožen, nemá smysl bránit 

automatizmům. Důležité je zamezit nechtěnému poranění a odstranit z okolí křehké či 

ostré předměty. V žádném případě nesmí zůstat pacient sám, musí být pod dohledem 

až do konce záchvatu. [VOJTĚCH, 2010] 

Záchvaty generalizované – grand mal: 

V případě tzv. velkého záchvatu je nejdůležitější zabránit poranění nemocného, 

nepoužívat násilí, uložit ho na měkkou podložku, měkce obložit hlavu a uvolnit oděv 

kolem krku. Opět je nutné odstranit z okolí pacienta předměty, o které by se mohl 

poranit nebo popálit. [BYDŽOVSKÝ, 2008] Nemá smysl bránit záškubům ani tonické 

křeči. Stejně tak není správné pokoušet se během záchvatu vytáhnout pacientovi jazyk 

ani otevírat mu ústa a vpravovat do nich předměty. Pokud i po skončení křečí 

přetrvává porucha vědomí, je nutné pacienta uložit do stabilizované polohy, pootevřít 

ústa, vyčistit ústní dutinu a počkat na návrat vědomí. [MARUŠIČ a kol., 2010] Pokud je 

pacient dezorientovaný, je možné ho slovně uklidnit, ale neomezovat ho v pohybu, 

pokud to není nutné z hlediska jeho bezpečnosti. Po probrání k úplnému vědomí je 

třeba zjistit, jestli se pacient nezranil a jestli jde o léčeného epileptika. Pokud nedošlo 

k poranění a pacient je již zcela při vědomí, není nutný transport do nemocnice. 

[VOJTĚCH, 2010] 
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Nutný transport do nemocnice [MARUŠIČ a kol., 2010]: 

1. Pacient se při záchvatu zranil. 

2. Šlo o první záchvat. 

3. Jde o kumulaci záchvatů. 

4. Jde o status epilepticus. 

5. Přetrvává dezorientace a hrozí další záchvaty. 

2.7 Léčba 

Před zahájením léčby antiepileptiky musí být s jistotou určena povaha 

epileptických záchvatů.  Velmi důležité je dodržovat režimová opatření, která eliminují 

možné provokační faktory, jako např. spánková deprivace, fotostimulace, alkohol, 

nadměrná fyzická zátěž. Každý pacient je různě citlivý na jednotlivé provokační vlivy, 

proto je nutný individuální přístup. Z bezpečnostních důvodů je nutná i eliminace 

rizikových situacích, jako pobyt ve výškách, práce u rotačních strojů, koupání, řízení 

vozidel. [www.medicabaze.cz, 4]  

2.7.1 Antiepileptika - zásady 

S dlouhodobou antiepileptickou léčbou se většinou začíná až po druhém 

nevyprovokovaném epileptickém záchvatu. Přitom riziko opakování po prvním 

nevyprovokovaném záchvatu je 30 %, po druhém záchvatu dokonce 70 %. 

[MUMENTHALER, MATTLE, 2001]  

Antiepileptika mají schopnost potlačit záchvaty, ale nevyléčí příčinu nemoci ani 

nezabrání rozvoji epilepsie [www.medicabaze.cz, 4]. 

K hlavním zásadám při dlouhodobé léčbě antiepileptikem je monoterapie, která 

je úspěšná až u dvou třetin pacientů. Léčba se zahajuje nižšími dávkami. Cílem je 

dosažení účinné a dobře tolerovatelné dávky léků [MARUŠIČ a kol., 2010]. Pokud lék 

první volby v maximální dávce neúčinkuje, je třeba zavést alternativní monoterapii 

jiným lékem a první lék postupně vysadit. Teprve pokud jsou dvě nebo tři monoterapie 

neúčinné, lze přistoupit k racionální polyterapii (kombinace léků). [MUMENTHALER, 

MATTLE, 2001]        
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2.7.2 Volba antiepileptik 

Pro volbu antiepileptik je důležité stanovit typ epileptických záchvatů. 

Parciální epileptické záchvaty [MUMENTHALER, MATTLE, 2001]              

- lékem první volby je karbamazepin a valproat;  

- lékem druhé volby je gabapentin, lamotrigin, fenytoin, topiramat, pregabalin, 

vigabatrin; 

- lékem třetí volby je fenobarbital, klonazepam, primidon. 

Primární generalizované epileptické záchvaty [MUMENTHALER, MATTLE, 2001]        

       -     lékem první volby je valproat; 

- lékem druhé volby je lamotrigin; 

- lékem třetí volby je fenobarbital a primidon. 

Epileptické záchvaty novorozenců a kojenců [MUMENTHALER, MATTLE, 2001]            

- lékem první volby je fenobarbital. 

Cílem léčby antiepileptiky je vymizení záchvatů s dobrou tolerancí podávaného 

léku. Nežádoucí vedlejší účinky (ovlivnění CNS, somnolence, únava, rozmazané vidění, 

porucha koordinace atd.) mohou vést k vysazení podávaného léku, i když lék dobře 

účinkuje proti záchvatům [www.medicabaze.cz, 4]. Vyšetřování hladiny antiepileptik se 

provádí jen v určitých případech, např. v těhotenství, při léčbě kombinací několika léků, 

při podezření, že pacient nebere léky, a pod. [VOJTĚCH, 2010].   

Léčba antiepileptiky může být ukončena po 2 – 3letém bezzáchvatovém období. 

Riziko recidivy v průběhu prvního roku po ukončení léčby je 30 %. [MUMENTHALER, 

MATTLE, 2001]           

2.7.3 Léčba status epilepticus 

Status epilepticus je životu nebezpečný stav, u něhož je i v dnešní době velmi 

vysoká mortalita (až 20 %). Úspěšnost léčby záleží na rychlém zahájení terapie 

adekvátními antikonvulzivními léky. Léky první volby jsou v tomto případě lorazepam, 

klonazepam nebo diazepam podaný intravenózně. Pokud do 10 minutách nenastoupí 

účinek, podává se intravenózně fenytoin. Pokud ani opakované podání fenytoinu 
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nepomůže, musí být intravenózně podán fenobarbital. [MUMENTHALER, MATTLE, 

2001]              

2.7.4 Chirurgická léčba epilepsie 

U 20 až 30 % pacientů se nepodaří dosáhnout uspokojivých výsledků pomocí 

farmakoterapie [www.medicabaze.cz, 4]. U těchto tzv. farmakorezistentních pacientů 

je možné zvážit možnost chirurgické léčby epilepsie. Aby mohli být pacienti zařazeni do 

předoperačního vyšetření, musí být jasné, že u nich léčba antiepileptiky neúčinkuje. To 

znamená, že u nich nebyla úspěšná léčba alespoň dvěma základními léky samostatně    

a v kombinaci s alespoň jedním odpovídajícím moderním antiepileptikem. Navíc se 

musí jednat o epilepsii s vysokou frekvencí záchvatů, popř. s častým výskytem 

epileptických statů. [VOJTĚCH, 2010]  Chirurgicky lze léčit pouze ty záchvaty, které 

začínají ložiskově (parciální záchvaty) [MUMENTHALER, MATTLE, 2001].  Před 

chirurgickým zásahem se provádí dlouhodobě natáčené EEG a video EEG. Dalším 

pomocným vyšetřením je MRI a vyšetření neuropsychologické. Pro přesné určení 

ložiska je mnohdy nutné použít i invazivní vyšetření pomocí elektrod umístěných 

operačně na povrch mozku nebo do mozkové tkáně [www.medicabaze.cz, 4]. Cílem 

epileptochirurgického zákroku je odstranění epileptogenní zóny bez poškození 

okolních oblastí. To se provádí neurochirurgickým (resekčním) výkonem. Úspěšnost 

zákroku závisí na oblasti, kde se ložisko nachází. Pokud je ve spánkovém laloku, je 

úspěšnost operací asi 70 %, při ložisku mimo spánkový lalok je úspěšnost nižší. 

[VOJTĚCH, 2010]       

K dalším chirurgickým metodám patří kalozotomie, při níž se přeruší dráhy, 

kterými se záchvat šíří z jedné mozkové hemisféry do druhé, nebo stimulace 

bloudivého nervu (nervus vagus) stimulátorem, který posílí inhibiční mechanizmy 

v mozku. [VOJTĚCH, 2010]       

Při chirurgických řešeních je úspěšnost léčby a pravděpodobnost vymizení 

záchvatů až 80 % v závislosti na typu epilepsie a provedeného zákroku. 

[www.medicabaze.cz, 4]      
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2.7.5 Prognóza 

Epilepsie je onemocnění léčitelné, až 75 % pacientů se podaří kompenzovat. 

Léčbu lze ukončit u 50 – 60 % pacientů. Vysazování léčby je možné, pokud se po dobu   

2 – 3 let nevyskytl žádný záchvat, rozhodujícím kritériem je etiologie záchvatů a EEG. 

[www.ktl.lf2.cuni.cz, 6]  Ukončení léčby se provádí zkusmo, do 2 – 6 měsíců je terapie 

ukončena. Ovšem riziko recidivy je kolem 30 % hlavně v průběhu prvního roku po 

vysazení antiepileptik. [MUMENTHALER, MATTLE, 2001]               

Podle stupně kompenzovanosti jsou pacienti s epilepsií rozděleni do čtyř 

základních skupin: [MARUŠIČ a kol., 2010]      

I.    Plně kompenzovaný:  2 a více let bez záchvatů s terapií i bez terapie. 

II.   Kompenzovaný: rok bez záchvatů s terapií i bez terapie. 

III. Částečně kompenzovaný: déle než 1 měsíc bez záchvatů, méně než 12                                                               

záchvatů za rok, epilepsie ovlivňuje kvalitu života.  

IV. Nekompenzovaný: záchvaty jsou častější než 1 do měsíce, více než 12                                                              

záchvatů do roka, epilepsie významně ovlivňuje kvalitu života. 

 Hlavním smyslem rozlišování stupně kompenzovanosti je vyjádření schopnosti 

pacienta zařadit se do běžného života. [MARUŠIČ a kol., 2010]      

2.7.6 Epilepsie a žena 

Léčba epilepsie u žen má určitá specifika související s užíváním antikoncepce, 

těhotenstvím a porodem.   

Hormonální antikoncepce není u žen s epilepsií kontraindikována, je ovšem 

nutné zohlednit skutečnost, že některá antiepileptika snižují hladinu antikoncepčních 

přípravků. Proto je nutné u pacientek s epilepsií upravit dávkování antikoncepce. 

Nitroděložní tělísko IUD je velmi spolehlivé a lokální účinek hormonů není ovlivňován 

jinou medikací, je tedy vhodné i pro pacientky s epilepsií. Naopak jako nevhodný 

způsob antikoncepce pro pacientky s epilepsií se jeví implantáty. [MARUŠIČ a kol., 

2010]     

Těhotenství u žen trpících epilepsií by mělo být vždycky plánované a mělo by mu 

předcházet i genetické vyšetření, neboť riziko dědičnosti je u některých typů epilepsie 
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zvýšené. Dalším možným problémem je výskyt vrozených vývojových vad u dětí (např. 

rozštěp rtu, páteře, srdeční vady), které mohou být způsobeny vlivem antiepileptik. 

[VOJTĚCH, 2010] Toto riziko je 4 – 8 %, zvyšuje se v případě kombinace dvou nebo více 

léků [www.epistop.cz, 7]. Pozitivní vliv na snížení rizika výskytu vývojových vad má 

kyselina listová, která by měla být podávána minimálně 3 měsíce před plánovaným 

početím. [MARUŠIČ a kol., 2010]     

Těhotenství může ovlivnit průběh a počet epileptických záchvatů asi u 1/5 žen, a 

to jak negativně, tak pozitivně [MARUŠIČ a kol., 2010]. Záchvaty mohou způsobovat 

problémy, neboť při křečích dostává plod méně kyslíku. Rizikové pro matku i dítě jsou 

záchvaty nakupené. Je tedy nutné co nejvíce eliminovat počet záchvatů v průběhu 

těhotenství, a to použitím vhodné monoterapie při nejnižší možné dávce. 

[www.epistop.cz, 7]      

Porod probíhá ve většině případů normálně, jen asi 1 %  žen prodělá v průběhu 

porodu záchvat [www.epistop.cz, 7]. I během porodu je nutné užívat antiepileptika 

v běžných dávkách. Může být použita i epidurální analgezie. Důležitá je prevence 

spánkové deprivace a nedoporučuje se příliš protahovaná hyperventilace (může mít 

provokující vliv na epilepsii).      

Většina pacientek může normálně kojit. Při kojení a při manipulaci s dítětem by 

měla být zavedena opatření eliminující riziko poranění dítěte v případě záchvatu matky 

(kojení v leže, koupání v přítomnosti další osoby, atd.). [MARUŠIČ a kol., 2010]     

2.7.7 Životospráva a režim u pacientů s epilepsií 

Nemocní s epilepsií mohou vést v podstatě normální život, ovšem měli by se 

vyhýbat situacím a činnostem, které by  mohly iniciovat záchvat, popř. při kterých by se 

mohli v případě záchvatu zranit.  

Všichni pacienti s epilepsií musí absolutně abstinovat od alkoholu a musí mít 

pravidelný a dostatečný spánek. Pokud existují známé faktory, které vyvolávají 

záchvaty, měli by se jim pacienti vyhýbat. K takovým faktorům může patřit např. práce 

na počítači, blikající světlo, atd. [VOJTĚCH, 2010]                    
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2.8 Sociální problematika 

Ve srovnání s většinou populace mají pacienti s epilepsií obvykle více 

psychosociálních problémů včetně stigmatizace, vyšší nezaměstnanosti či snížené 

sebeúcty. Vliv epilepsie na jedince nelze jednoznačně klasifikovat, nejde totiž jen           

o samotné záchvaty. Dokonce i pacienti, kteří neměli záchvat po dobu jednoho roku       

i více let, mají stále strach ze záchvatu. Právě tento strach může způsobit změnu v 

jejich chování, v práci, kterou vykonávají, a v neposlední řadě podkopává jejich 

sebedůvěru  a sebeúctu. [BRABCOVÁ, BERAN, MIŇHOVÁ, 2011]   

2.8.1 Epilepsie a zaměstnání 

Problematika pracovního uplatnění je jedním z nejzávažnějších sociálních 

problémů lidí trpících epilepsií. Nezaměstnanost u těchto pacientů je 2 – 3 krát vyšší 

než průměrná nezaměstnanost v populaci. U epileptiků se také často vyskytuje práce 

na nižších pozicích, neodpovídající jejich schopnostem a dosaženému vzdělání. 

Epilepsie s sebou totiž přináší řadu omezení, od nutnosti dlouhodobého užívání léků, 

přes dodržování spánkového režimu, zákazu pití alkoholu nebo ve většině případů          

i zákazu řízení motorových vozidel. [VALOUCHOVÁ a kol., 2010]     

V oblasti pracovní patří mezi základní omezení práce ve výškách, u otevřeného 

ohně, u zdrojů sálavého tepla nebo vysokého napětí a u nekrytých rotačních strojů, 

vrtaček nebo běžících pásů. Protože záchvaty mohou být vyvolány i porušením 

spánkového režimu, je u epileptiků zakázána práce v třísměnném provozu.                     

U fotosenzitivních epilepsií je nutné vyvarovat se blikajícího světla (zářivky, monitory, 

atd.). V některých případech mohou být záchvaty provokovány i stresem.      

Zaměstnavatel se sice nesmí zaměstnance dotazovat na jakoukoliv diagnózu, 

ovšem musí znát jeho případná zdravotní omezení, která mohou mít vliv na výkon jeho 

zaměstnání. Proto se k pracovnímu zařazení všech zaměstnanců musí vyjádřit lékař 

závodní preventivní péče, který stanoví možnosti a omezení pro konkrétní pracovní 

činnost. V případě pacienta s epilepsií je nutné vyjádření neurologa. Závodní lékař musí 

mít co nejpřesnější informace o tom, jaké konkrétní činnosti patří do pracovní náplně.  
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Pro lidi s diagnózou epilepsie jsou některá povolání zásadně nevhodná. Patří mezi 

ně např. strojník, sklenář, dělník v pásové výrobě, záchranář, pracovník v dole, 

policista, potápěč, hasič, voják, řidič z povolání, a pod. [VALOUCHOVÁ a kol., 2010]       

2.8.2 Epilepsie a řízení  motorových vozidel 

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel u lidí trpících 

epilepsií upravuje zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, 

v platném znění, a vyhláška č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení 

motorových vozidel, v platném znění. Tato vyhláška byla novelizovaná z podnětu 

evropské direktivy, aby byly podmínky stejné ve všech zemích EU. Takto novelizovaná 

vešla v platnost 15. 4. 2011.  

Ke zdravotní způsobilosti pacientů s epilepsií se musí vždy vyjádřit neurolog na 

základě anamnestických údajů, klinického obrazu, výsledků EEG, posouzení vlivu 

antiepileptik na kognici. Pokud je nutné, mohou být provedena další vyšetření, ve 

sporných případech může být vyžádáno i stanovisko epileptologa. [MARUŠIČ a kol., 

2010]  

Osobu je možné uznat jako zdravotně způsobilou k řízení motorových vozidel 

v případě, že se nejedná o řidiče - profesionála a že je délka bezzáchvatového období 

delší než 1 rok a epileptické záchvaty jsou plně kompenzované. Po prvním epileptickém 

záchvatu, pokud nebyla nasazena léčba, je možné uznat osobu zdravotně způsobilou 

po 1 roce od tohoto záchvatu. V tomto případě stvrzuje žadatel délku bezzáchvatového 

období čestným prohlášením.  

Pokud je řízení motorových vozidel druhem práce sjednaným v pracovní 

smlouvě, popř. se jedná o osobu samostatně výdělečně činnou, jejíž činností je řízení 

motorových vozidel, je možné uznat způsobilost pro řízení motorových vozidel po 

ojedinělém epileptickém záchvatu, pokud nebyla nasazena léčba, až po 5 letech 

bezzáchvatového období, v případě nasazení léčby se délka bezzáchvatového období 

prodlužuje na 10 let od vysazení léčby. [MARUŠIČ a kol., 2010]      
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2.8.3 Epilepsie a sport 

Lidé trpící epilepsií mohou sportovat s tím, že je nutné brát ohled na typ 

epilepsie a frekvenci záchvatů. Stejně jako u jiných činností musí být dodržována 

nezbytná opatření a musí být eliminovány mechanizmy vyvolávající záchvaty.  

K nezbytným opatřením patří zejména vyvarování se nadměrného zatížení (např. 

běhy na dlouhé tratě), sportům, kde hrozí pády (cvičení na nářadí, gymnastika, šplh       

a pod.), sportům, kde se používá nebezpečné náčiní (střelné zbraně, oštěp, kladivo, 

atd.).  

Mezi mechanizmy, které mohou vyvolat záchvat, patří např. spánková deprivace, 

hypoglykemie (dlouhá aerobní zátěž nebo nevhodná dieta), hypohydratace (nadměrné 

pocení s nevhodným pitným režimem), hypertermie nebo nadměrná vlhkost vzduchu 

(hubnutí pomocí zátěže a přehřívání), nadměrný stres a únava způsobené intenzivním 

tréninkem, přetrénování.   

Při provozování sportu by pacient měl mít vždy doprovod. U plavání v bazénu je 

dobré informovat plavčíka, při plavání v přírodě musí mít pacient vždy vestu. Zcela 

nevhodné je potápění, parašutismus, automobilové závody, létání. 

[www.ktl.lf2.cuni.cz, 6] 

2.9 Systém center pro epilepsii  

Podle Standardu diagnostických a léčebných výkonů – Epilepsie, schváleném 

Výborem České neurologické společnosti dne 4. 4. 1998, je péče o pacienty s epilepsií 

rozdělena na tři základní stupně: [www.clpe.cz, 13]       

1. Primární ambulantní péče (pacienti s kompenzovanou epilepsií), provádí 

ambulantní neurolog nebo dětský neurolog.  

2. Sekundární péče ambulantní a nemocniční (pacienti s hůře kompenzovaným 

epileptickým onemocněním nebo s diagnostickými problémy), provádí neurolog 

nebo dětský neurolog se zkušeností s epileptologií a odborností 

v elektroencefalografii.  
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3. Terciární péče (farmakorezistentní pacienti, pacienti s nevyřešenými 

diagnostickými problémy), provádí Centra pro léčbu epilepsie nebo Centra pro 

chirurgickou léčbu epilepsie.  

Centra pro epilepsie [www.clpe.cz, 11]:          

Centrum pro epilepsie Brno, Univerzitní centrum pro epileptologii a epileptochirurgii 

Centrum pro epilepsie v Brně bylo založeno v roce 1993, v roce 2011 získalo statut 

Akademického centra pro epileptologii a epileptochirurgii Lékařské fakulty Masarykovy 

univerzity v Brně.  Je držitelem akreditace Evropské epileptologické asociace  (EUREPA) 

pro oficiální výukové centrum poskytující vzdělávání ve shodě s evropskou certifikací 

pro epileptologii. [www.epilepsiebrno.cz, 12]       

Centrum pro epilepsie, Fakultní nemocnice Motol Praha 

V Centru pro epilepsie v Motole je poradna pro záchvatová onemocnění dětí                    

i dospělých, poradna pro pacienty s epilepsií, EEG laboratoř a VideoEEG monitorování. 

[www.cple.cz, 11]       

Centrum pro epilepsie, Nemocnice Na Homolce Praha 

 Centrum pro epilepsie Na Homolce poskytuje péči pacientům s epilepsií z celé 

republiky, je i centrem pro chirurgickou léčbu epilepsie. Ročně je zde operováno více 

než 30 pacientů. Jako jediné centrum v Evropě provádí odstranění patologického 

ložiska v mozku minimálně invazivním stereotaktickým způsobem z drobného návrtu. 

Úspěšnost této metody je kolem 80 %. Centrum se podílí také na postgraduálním 

vzděláváním lékařů v epileptologii. [www.homolka.cz, 16]       

Centrum pro epileptologii a epileptochirurgii Fakultní Thomayerova nemocnice Praha 

Krč  

Centrum pro epileptologii a epileptochirurgii při Thomayerově nemocnici vzniklo 

v roce 1996.  Centrum slouží jako konziliární pracoviště pro pacienty z celé ČR i ze 

zahraničí. Pracuje zde multidisciplinární tým složený z lékařů, psychologů, 

rehabilitačních pracovnic, EEG laborantů, speciálních pedagogů i sociálních pracovnic.  

Centrum se podílí i na činnosti vzdělávací a osvětové. [www.ftn.cz, 14]       
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Neurologické oddělení, neuropsychiatrické a epileptologické centrum, Nemocnice Na 

Františku s poliklinikou, Praha 1 

Neurologické oddělení Nemocnice Na Františku se specializuje na diagnostiku a léčbu 

záchvatových onemocnění, jsou zde lůžka, na kterých je prováděna 24 – hodinová 

monitorace a záznam EEG. [www.nnfp.cz, 15]       
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3 Praktická část 

Informace o plošném výskytu epilepsie v populaci ČR jsou velmi kusé. Diagnóza 

G40 se samostatně neviduje Českým statistickým úřadem ani ÚZIS  ČR. V registru ÚZIS  

se evidují pouze data o hospitalizovaných osobách pro diagnózu G40 z Národního 

registru hospitalizovaných nebo údaje o ukončených případech pracovní neschopnosti 

pro diagnózu G40 z dat České správy sociálního zabezpečení.  [www.uzis.cz, 5] 

3.1 Charakteristika dotazníkového šetření 

Zásahy záchranné služby v případech epileptických záchvatů nebo u epileptických 

statů (status epilepticus) nejsou evidovány ani centrálně, ani na jednotlivých 

záchranných službách. Pro získání potřebných údajů byl vypracován jednoduchý 

dotazník pro záchranné služby, který byl umístěn na webový portál Survio 

http://www.anasurvey.com/survey/d/A5A3H3C7E0M3R1F4Y. Na všechny krajské 

záchranné služby byl rozeslán e-mail s odkazem na tento portál a s prosbou o vyplnění 

dotazníku. Výsledky dotazníkového šetření byly tristní. Ani jedna záchranná služba 

dotazník nevyplnila. Přišlo pouze několik omluvných mailů, že požadovaná data nejsou 

samostatně evidována a na jejich vyhledání není čas ani personální kapacita. 

Příklady několika odpovědí:   

„Ohledně konkrétního dotazníku, Vám musím sdělit, že dohledávání zejména 
některých údajů je časově velmi náročné a bohužel nemáme možnost, nad rámec 
povinností vyplývají ze standardního provozu, je realizovat. Zvláště proto, 
že na ZZS přichází celá řada požadavků na poskytnutí různých dat                                       
a dotazníků.“ 
MUDr. Jaroslav Valášek, náměstek ředitele sekce zdravotnické ZZS – HMP. 

 
„Převzal jsem k vyřízení Vaši žádost o vyplnění dotazníku pro Vaši absolventskou práci. 
Velmi často se na nás obracejí studenti, kteří potřebují prostřednictvím dotazníků získat 
rozličné, velmi často personální údaje pro svoje závěrečné práce související s ukončením 
studia. Jedná se o velký, stále se zvyšující počet žadatelů, přičemž uspokojování jejich 
žádostí má pro nás dopad v podobě neúměrné administrativní zátěže. S politováním 
Vám proto musím sdělit, že právě z důvodu současného velkého počtu žadatelů, jakož i 
s odkazem na § 11 zákona o svobodném přístupu k informacím, který dává ve 
vybraných případech možnost omezit práva na informace, nemůžeme Vaší žádosti 
vyhovět. S povděkem přijmu, pokud toto moje zamítavé sdělení pochopíte a zároveň 
Vám přeji hodně úspěchů při studiu, resp. při prováděném výzkumu.“ 
Petr Mach, personální náměstek ředitele ÚSZS SČK. 
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„Vážený pane Gronychu, statistický soubor, který požadujete vyplnit v dotazníku, není 
ve Vámi zvolených definičních kritériích za 3 roky za celou ZZS KHK dohledatelný. 
Zpracování by znamenalo v zásadě projít každý záznam o výjezdu zpětně (přes 100.000 
výjezdů). A to není možné. S pozdravem.“ 
Libor Seneta, MUDr., Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje. 

 Vzhledem k tomu, že dotazníkové šetření na záchranných zdravotnických 

službách nepřineslo žádné výsledky, budou podkladem pro analýzu data z registru ÚZIS 

ČR, tj. údaje o hospitalizovaných osobách pro diagnózu G40 (příloha č. 1, 2, 3) a údaje    

o ukončených případech pracovní neschopnosti pro diagnózu G40 (příloha č. 4, 5, 6).  

V obou případech jsou údaje omezené pouze na část nemocných. Ne každý epileptik je 

hospitalizován a pracovní neschopnost se týká pouze aktivně pracující části populace. 

Nicméně je to jediný existující a dostupný  zdroj dat o výskytu epilepsie.  

3.2 Analýza údajů o počtu hospitalizovaných pacientů v letech 2008, 

2009 a 2010. 

Podkladem pro analýzy byly údaje z registru ÚZIS ČR o počtu hospitalizovaných 

pacientů s diagnózou  G40.  

3.2.1 Celkový počet hospitalizovaných podle krajů 

Tabulka č. 2: Hospitalizace – celkový počet hospitalizovaných s diag. G40 podle krajů 

Kraj Počet 
obyv. 

2008 
celk.počet 

2008 
% 

obyv. 

2009 
celk.počet 

2009 
% 

obyv. 

2010 
celk.počet 

2010 
% 

obyv. 

Praha 1160118 1152 0,1 1153 0,1 1163 0,1 
Středočeský 1123931 1537 0,14 1485 0,13 1499 0,13 
Jihočeský 624568 742 0,12 791 0,13 859 0,14 
Plzeňský 549600 697 0,13 673 0,12 719 0,13 
Karlovarský 303714 372 0,12 404 0,13 404 0,13 
Ústecký 819450 1115 0,14 1139 0,14 1143 0,14 
Liberecký 427396 670 0,16 678 0,16 718 0,17 
Královéhradecký 549329 743 0,14 677 0,12 783 0,14 
Pardubický 507176 743 0,15 700 0,14 714 0,14 
Vysočina 518315 671 0,13 651 0,13 638 0,12 
Jihomoravský 1124493 1590 0,14 1550 0,14 1531 0,14 
Olomoucký 638374 819 0,13 774 0,12 761 0,12 
Zlínský 594060 1033 0,17 952 0,16 937 0,16 
Moravskoslezský 1265912 2367 0,19 2214 0,17 2307 0,18 
Celkem 10206436 14251 0,14 13841 0,14 14176 0,14 
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Počty hospitalizovaných pacientů jsou vztaženy k počtu obyvatel v jednotlivých 

krajích dle sčítání lidu k 1. 1. 2002.  

Celkový počet hospitalizovaných osob byl v jednotlivých krajích poměrně 

vyrovnaný. Průměrně se jedná o cca 14 000 osob ročně, což představuje 0,14 % 

obyvatel ČR. Od tohoto průměru se výrazněji odchylují pouze kraje Moravskoslezský, 

Zlínský a Liberecký, kde je procento o něco vyšší (0,19 – 0,16 %). Nejmenší počet 

hospitalizovaných byl ve všech sledovaných letech v Praze (0,1 %). V meziročním 

srovnání se objevuje mírný pokles v roce 2009, ovšem jedná se o velmi malou odchylku 

(méně než 0,005 %).  

3.2.2 Podíl mužů na celkové hospitalizaci podle krajů 

Tabulka č. 3: Hospitalizace – počet hospitalizovaných mužů s diag. G40 podle krajů – 
počet hospitalizovaných podle krajů – viz Tabulka č. 2 

Kraj 2008 
muži 

2008 % 
hospit. 

2009 
muži 

2009 % 
hospit. 

2010 
muži 

2010 % 
hospit. 

Praha 648 56,3  656 56,9 644 55,4 
Středočeský 922 60  868 58,5 881 58,8 
Jihočeský 430 58  448 56,6 492 57,3 
Plzeňský 361 51,8  373 55,4 394 54,8 
Karlovarský 233 62,6  246 60,9 236 58,4 
Ústecký 673 60,4  676 59,4 642 56,2 
Liberecký 391 58,4  393 58 438 61 
Královéhradecký 467 62,9  357 52,7 463 59,1 
Pardubický 436 58,7  437 62,4 421 59 
Vysočina 455 67,8  407 62,5 427 66,9 
Jihomoravský 934 58,7  931 60,1 877 57,3 
Olomoucký 488 59,6  440 56,8 465 61,1 
Zlínský 632 61,2  573 60,2 604 64,5 
Moravskoslezský 1483 62,7  1409 63,6 1442 62,5 
Celkem 8553 60  8214 59,3 8426 59,4 

Srovnání počtu hospitalizovaných mužů a žen potvrzuje skutečnost, že muži trpí 

epilepsií více než ženy. Poměr ovšem není nijak dramatický, v průměru se pohybuje 

kolem 60 % muži a 40 % ženy. V rámci jednotlivých krajů je situace více méně 

vyrovnaná, nejvyšší procento hospitalizovaných mužů bylo v kraji Vysočina (průměrně 

65,7 %), nejnižší v kraji Plzeňském (průměrně 54 %). V meziročním srovnání nejsou 

výrazné rozdíly.  
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3.2.3 Hospitalizace podle věkových skupin 

Věkové skupiny byly určeny rovnoměrně po cca 20 letech a počet 

hospitalizovaných ve skupině byl vztažen k celkovému počtu hospitalizovaných osob. 

Tabulka č. 4: Hospitalizace – počet hospitalizovaných s diag. G40 podle věkových 
skupin a krajů – 2008  

Kraj 
Počet s 

diag. 
G40 

0 – 19 20 – 39 40 - 59 60 – 79 80 + 

Praha 1 152 279/24,2% 285/24,7% 317/27,5% 223/19,4% 48/4,2% 

Středočeský 1 537 429/27,9% 407/26,5% 386/25,1% 270/17,6% 45/2,9% 

Jihočeský 742 202/27,2% 166/22,4% 203/27,4% 138/18,6% 33/4,4% 

Plzeňský 697 255/36,6% 159/22,8% 138/19,8% 124/17,8% 21/3% 

Karlovarský 372 104/28% 92/24,7% 111/29,8% 51/13,7% 14/3,8% 

Ústecký 1 115 355/31,8% 255/22,9% 302/27,1% 173/15,5% 30/2,7% 

Liberecký 670 197/29,4% 163/24,3% 197/29,4% 94/14,1% 19/2,8% 

Královéhradecký 743 240/32,3% 166/22,4% 197/26,5% 122/16,4% 18/2,4% 

Pardubický 743 190/25,6% 169/22,7% 222/29,9% 141/19% 21/2,8% 

Vysočina 671 198/29,5% 140/20,9% 214/31,9% 94/14% 25/3,7% 

Jihomoravský 1 590 549/34,5% 326/20,5% 409/25,7% 251/15,8% 55/3,5% 

Olomoucký 819 212/25,9% 218/26,6% 219/26,8% 141/17,2% 29/3,5% 

Zlínský 1 033 347/33,6% 204/19,8% 315/30,5% 150/14,4% 17/1,7% 

Moravskoslezský 2 367 443/18,7% 591/25% 866/36,6% 405/17,1% 62/2,6% 

Celkem 14 251 4000/28,1% 3341/23,4% 4096/28,7% 2377/16,7% 437/3,1% 

Tabulka č. 5: Hospitalizace – počet hospitalizovaných s diag. G40 podle věkových 
skupin a krajů – 2009 

Kraj 
Počet s 

diag. 
G40 

0 – 19 20 – 39 40 – 59 60 – 79 80 + 

Praha 1 153 320/27,7% 273/23,7% 305/26,5% 206/17,9% 49/4,2% 

Středočeský 1 485 496/33,4% 334/22,5% 341/23% 266/17,9% 48/3,2% 

Jihočeský 791 197/24,9% 184/23,3% 195/24,6% 170/21,5% 45/5,7% 

Plzeňský 673 248/36,8% 133/19,8% 133/19,8% 128/19% 31/4,6% 

Karlovarský 404 100/24,8% 87/21,5% 128/31,7% 74/18,3% 15/3,7% 

Ústecký 1 139 350/30,7% 276/24,2% 297/26,1% 181/15,9% 35/3,1% 

Liberecký 678 191/28,2% 198/29,2% 173/25,5% 97/14,3% 19/2,8% 

Královéhradecký 677 229/33,8% 149/22% 155/22,9% 113/16,7% 31/4,6% 

Pardubický 700 156/22,3% 169/24,1% 193/27,6% 141/20,1% 41/5,9% 

Vysočina 651 214/32,8% 130/20% 186/28,6% 95/14,6% 26/4% 

Jihomoravský 1 550 524/33,8% 286/18,5% 416/26,8% 244/15,7% 80/5,2% 

Olomoucký 774 218/28,2% 172/22,2% 235/30,4% 124/16% 25/3,2% 

Zlínský 952 242/25,4% 222/23,3% 306/32,2% 157/16,5% 25/2,6% 

Moravskoslezský 2 214 440/19,9% 573/25,9% 744/33,6% 396/17,9% 61/2,7% 

Celkem 13 841 3925/28,4% 3186/23% 3807/27,5% 2392/17,3% 531/3,8% 
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Tabulka č. 6: Hospitalizace – počet hospitalizovaných s diag. G40 podle věkových 
skupin a krajů – 2010 

Kraj 
Počet s 

diag. 
G40 

0 – 19 20 – 39 40 – 59 60 – 79 80 + 

Praha 1 163 298/25,6% 284/24,4% 263/22,6% 246/21,2% 72/6,2% 

Středočeský 1 499 502/33,5% 337/22,5% 343/22,9% 251/16,7% 66/4,4% 

Jihočeský 859 205/23,9% 184/21,4% 237/27,6% 178/20,7% 55/6,4% 

Plzeňský 719 247/34,5% 149/20,7% 144/20% 152/21,2% 27/3,6% 

Karlovarský 404 100/24,8% 92/22,8% 104/25,7% 89/22% 19/4,7% 

Ústecký 1 143 330/28,9% 240/21% 294/25,7% 236/20,6% 43/3,8% 

Liberecký 718 175/24,4% 182/25,3% 183/25,5% 143/19,9% 35/4,9% 

Královéhradecký 783 234/29,9% 161/20,6% 196/25% 159/20,3% 33/4,2% 

 Pardubický 714 180/25,2% 143/20% 176/24,7% 167/23,4% 48/6,7% 

Vysočina 638 180/28,2% 131/20,5% 194/30,4% 105/16,5% 28/4,4% 

Jihomoravský 1 531 475/31% 292/19,1% 374/24,4% 310/20,3% 80/5,2% 

Olomoucký 761 174/22,9% 189/24,8% 219/28,8% 148/19,4% 31/4,1% 

Zlínský 937 276/29,5% 229/24,4% 255/27,2% 156/16,7% 21/2,2% 

Moravskoslezský 2 307 479/20,8% 541/23,4% 741/32,1% 454/19,7% 92/4% 

Celkem 14 176 3855/27,2% 3154/22,2% 3723/26,3% 2794/19,7% 650/4,6% 

 
 Ve všech třech sledovaných letech bylo nejmenší procento hospitalizovaných do 

19 let v kraji Moravskoslezském a nejvyšší procento v kraji Plzeňském. Ve věkové 

skupině 40-59 let byla situace přesně opačná, v kraji Moravskoslezském bylo ve všech 

případech nejvyšší procento, v kraji Plzeňském nejnižší. Nejmenší podíl 

hospitalizovaných seniorů nad 80 let byl vždy ve Zlínském kraji, nejvyšší v kraji 

Pardubickém a Jihočeském.  Ve věkové skupině od 20 do 39 let byl nejnižší podíl 

hospitalizovaných pacientů v kraji Jihomoravském (v letech 2009 a 2010) a v kraji 

Zlínském (2008). Poslední skupinu tvoří pacienti ve věku od 60 do 75 let. Tady se 

situace každý rok měnila. 

Tabulka č. 7: Hospitalizace – počet hospitalizovaných s diag. G40 podle věkových 
skupin 

Rok Celkem 0 – 19 20 – 39 40 - 59 60 – 79 80 + 
2008 14251 4000 3341 4096 2377 437 
2009 13841 3925 3186 3807 2392 531 
2010 14176 3855 3154 3723 2794 650 
Celkem 42268 11780 9681 11626 7563 1618 
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Tabulka č. 8: Hospitalizace – počet hospitalizovaných s diag. G40 podle věkových 
skupin v procentech 

Rok Celkem 0 – 19 20 – 39 40 - 59 60 – 79 80 + 
2008 14251 28,1 % 23,4 % 28,7 % 16,7 % 3,1 % 
2009 13841 28,4 % 23% % 27,5 % 17,3 % 3,8 % 
2010 14176 27,2 % 22,2 % 26,3 % 19,7 % 4,6 % 
Celkem 42268 27,9 % 22,9 % 27,5 % 17,9 % 3,8 % 

Tabulka č 9: Průměrný věk u hospitalizovaných osob v roce 2010 

Muži Ženy Celkem 

39,6 38,8 39,3 

Počet hospitalizovaných osob v jednotlivých věkových skupinách ukazuje, že 

nejvyšší procento bylo ve všech třech sledovaných letech ve skupině 0 – 19 let               

(v průměru 27,9 %), druhou nepočetnější skupinou byli pacienti ve věku 40 – 59 let 

(27,5 %). Naopak nejméně bylo seniorů ve věku nad 60 let. V roce 2010 byl podle údajů 

ÚZIS ČR průměrný věk hospitalizovaných osob 39,3 let, přičemž mezi muži a ženami 

nebyl významný rozdíl. V meziročním srovnání se neprojevují žádné podstatné výkyvy, 

lze pozorovat mírný nárůst počtu hospitalizovaných seniorů a naopak pokles ve všech 

věkových skupinách v rozmezí 0 – 59 let.  

Tabulka č. 10: Hospitalizace – počet hospitalizovaných s diag. G40 podle věkových 
skupin v porovnání s demografickými údaji ČSÚ 

 0 – 14 15-49 50 - 59 60 + 
Celkem 
obyv. 

1488021/14,2% 5231083/49,9% 1479411/14,1% 2292977/21,9% 

2008 G40 2954/0,2% 6420/0,12% 2063/0,14% 2814/0,12% 
2009 G40 2855/0,19% 6099/0,12% 1964/0,13% 2923/0,13% 
2010 G40 2881/0,19% 5944/0,11% 1907/0,13% 3444/0,15% 
Průměr % 0,19% 0,12% 0,13% 0,13% 

Z porovnání počtu hospitalizovaných osob v jednotlivých věkových skupinách  

s celkovým počtem obyvatelstvo podle hlavních věkových skupin v roce 2009 

(Demografická příručka 2009 [www.czso.cz, 19]) vyplývá, že největší procentuální podíl  

hospitalizovaných s diagnózou G40 byl ve věkové skupině 0-15 let (0,19 %), v dalších 

věkových skupinách je situace téměř stejná (0,12 – 0,13 %).   
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3.3 Analýza údajů o počtu ukončených pracovních neschopností 

pacientů s diagnózou G40 v letech 2008, 2009 a 2010. 

Podkladem pro analýzy byly údaje z registru ÚZIS ČR o počtu ukončených 

pracovních neschopností pacientů s diagnózou G40. Počty ukončených pracovních 

neschopností jsou stejně jako v předchozí kapitole vztaženy k počtu obyvatel 

v jednotlivých krajích dle sčítání lidu k 1.1.2002. 

3.3.1 Celková pracovní neschopnost podle krajů 

Tabulka č. 11: Pracovní neschopnost – celkový počet pracovních neschopností s diag. 
G40 podle krajů 

Kraj Počet 
obyv. 

2008 
celk.počet 

2008 
% 
obyv. 

2009 
celk.počet 

2009 
% 
obyv. 

2010 
celk.počet 

2010 
% 
obyv. 

Praha 1160118 199 0,02 152 0,01 130 0,01 
Středočeský 1123931 352 0,03 179 0,02 148 0,01 
Jihočeský 624568 198 0,03 115 0,02 86 0,01 
Plzeňský 549600 174 0,03 93 0,02 71 0,01 
Karlovarský 303714 88 0,03 49 0,02 33 0,01 
Ústecký 819450 264 0,03 159 0,02 145 0,02 
Liberecký 427396 131 0,03 88 0,02 66 0,02 
Královéhradecký 549329 185 0,03 70 0,01 64 0,01 
Pardubický 507176 199 0,04 105 0,02 67 0,01 
Vysočina 518315 145 0,03 72 0,01 48 0,01 
Jihomoravský 1124493 332 0,03 139 0,01 122 0,01 
Olomoucký 638374 201 0,03 90 0,01 83 0,01 
Zlínský 594060 233 0,04 149 0,03 100 0,02 
Moravskoslezský 1265912 552 0,04 274 0,02 226 0,02 
Celkem 10206436 3253 0,03 1734 0,02 1389 0,01 

Z provedeného srovnání vyplývá, že počet ukončených pracovních neschopností 

se od roku 2008 mírně snižuje, a to v průměru o 0,01 procentní bod ročně. Největší 

počet pracovních neschopností vzhledem k počtu obyvatel byl ve Zlínském                       

a Moravskoslezském kraji, nejnižší počet (0,01 %) v Praze.  

Pokles ukončených pracovních neschopností v meziročním srovnání souvisí           

i s celkovým poklesem procenta pracovní neschopnosti. Podle údajů ČSÚ se průměrné 

procento pracovních neschopností od roku 2005 neustále snižuje. Vývoj pracovní 

neschopnosti ovlivnily také legislativní  změny (zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském 

pojištění, ve znění pozdějších předpisů). [www.spcr.cz, 17]   
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Tabulka č.12: Srovnání celkových prac. neschopností s pracovními neschopnostmi           
s diag. G40 

Rok Celková prac. 
neschopnost v % % 

 Prac. neschopnost 
s  diag. G 40 v % % 

Podíl G 40 na 
celkové prac. 
neschop. v % 

2008 5,26 100 0,03  100 0,57 
2009 4,87 92,6 0,02  66,7 0,41 
2010 3,76 71,5 0,01  33,4 0,27 

Celkový počet pracovních neschopností od roku 2008 neustále klesá. Pokles mezi 

roky 2008 a 2009 byl cca 7 procentních bodů, rozdíl mezi léty 2009 a 2010 byl již 21 

procentních bodů. V případě diagnózy G40 klesala pracovní neschopnost rovnoměrně 

o cca 33,3 procentních bodů. Podíl pracovních neschopností s diagnózou G40 na 

celkové pracovní neschopnosti klesal téměř rovnoměrně. 

3.3.2 Podíl mužů na pracovní neschopnosti s diag. G40 podle krajů 

Tabulka č. 13: Pracovní neschopnosti – počet mužů s diag. G40 podle krajů 

Kraj 2008 
muži 

2008 % 
neschop. 

2009 
muži 

2009 % 
neschop. 

2010 
muži 

2010 % 
neschop. 

Praha 111 55,8 84 55,3 77 59,2 
Středočeský 233 66,2 123 68,7 84 56,8 
Jihočeský 134 67,7 52 45,2 48 55,8 
Plzeňský 127 73 50 53,8 37 52,1 
Karlovarský 56 63,6 34 69,4 15 45,5 
Ústecký 171 64,8 108 67,9 102 70,3 
Liberecký 77 58,8 51 58 30 45,5 
Královéhradecký 118 63,8 46 65,7 47 73,4 
Pardubický 115 57,8 78 74,3 44 65,7 
Vysočina 108 74,5 48 66,7 29 60,4 
Jihomoravský 251 75,6 100 71,9 85 69,7 
Olomoucký 141 70,2 61 67,8 51 61,4 
Zlínský 162 69,5 105 70,5 73 73 
Moravskoslezský 384 69,6 174 63,5 150 66,4 
Celkem 2188 67,3 1114 64,2 872 61,1 

Srovnání počtu uzavřených pracovních neschopností u mužů a žen opět potvrdilo 

vyšší počet mužů. Poměr je podobný jako u hospitalizací, v průměru se pohybuje kolem 

64 % muži a 36 % ženy. V rámci jednotlivých krajů bylo nejvyšší procento pracovních 

neschopností v kraji Jihomoravském (průměrně 72,4 %), nejnižší v kraji Libereckém 

(průměrně 54,1 %). V meziročním srovnání je zřetelný pokles ukončených pracovních 

neschopností.   
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3.3.3 Pracovní neschopnost podle věkových skupin 

Tabulka č. 14: Pracovní neschopnosti – počet podle věkových skupin 

Rok Celkem  - 29 30 – 44 45 – 59 60 + 
2008 3253 848 1434 918 53 
2009 1734 369 754 565 46 
2010 1389 302 621 423 43 
Celkem 6376 1519 2809 1906 142 

Tabulka č. 15: Pracovní neschopnosti – počet podle věkových skupin v procentech 

Rok Celkem  - 29 30 – 44 45 - 59 60 + 
2008 3253 26,1 44,1 28,2 1,6 
2009 1734 21,3 43,5 32,6 2,7 
2010 1389 21,7 44,7 30,5 3,1 
Celkem 6376 23 44.1 30,4 2,5 

Tabulka č. 16: Průměrná pracovní neschopnost ve dnech v roce 2010 

Muži Ženy Celkem 

66,5 65,5 66,1 

Počet ukončených pracovních neschopností s diagnózou G40 byl ve všech 

sledovaných letech nejvyšší ve věkové skupině 30 – 44 let (44,1 %) a ve věkové skupině 

45 – 59 let (30,4 %). V meziročním srovnání je v absolutních číslech evidentní pokles 

pracovních neschopností ve všech věkových skupinách. V procentuálním vyjádření 

nejsou rozdíly příliš markantní, pouze nepatrný nárůst zaznamenala skupina nad 60 let, 

což může souviset se zvyšujícím se věkem odchodu do starobního důchodu. Průměrná 

pracovní neschopnost v roce 2010 byla téměř stejná u mužů i u žen, tj. cca 66 dnů. 

3.4 Interpretace výsledků výzkumu 

Z provedeného výzkumu a z analýz získaných dat vyplynulo, že diagnóza 

epilepsie, tj. diagnóza G40, není samostatně evidovaná ani v databázi Českého 

statistického úřadu, ani v ÚZIS ČR. Dotazníkové šetření, které bylo provedeno ve všech 

krajských záchranných službách, ukázalo na skutečnost, že ani zásahy zdravotnické 

služby z důvodu epilepsie nejsou evidovány ani statisticky zpracovávány. Jedinými 

relevantními údaji jsou data o hospitalizovaných osobách pro diagnózu G40 

z Národního registru hospitalizovaných nebo údaje o ukončených případech pracovní 

neschopnosti pro diagnózu G40 z dat České správy sociálního zabezpečení.   
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Na základě dat poskytnutých ÚZIS ČR o počtu hospitalizovaných osob                               

a o ukončených případech pracovních neschopností v letech 2008, 2009 a 2010 byly 

zpracovány analýzy, které sice nemohou mapovat plošný výskyt epilepsie v populaci, 

nicméně je možné z nich vytěžit zajímavé informace. 

V první části byly provedeny analýzy počtu hospitalizovaných osob. V úvodní 

analýze byl počet hospitalizovaných pacientů vztažen k počtu obyvatel v jednotlivých 

krajích. V průměru bylo ve všech třech sledovaných letech hospitalizováno 0,14 % 

obyvatel. Vzhledem k tomu, že epilepsií trpí v ČR cca 70 000 osob, tj. cca 0,7 % 

obyvatel, můžeme konstatovat, že hospitalizována byla asi jedna pětina z nich. 

Samozřejmě je nutné brát v úvahu, že jeden pacient mohl být hospitalizován vícekrát. 

V rámci jednotlivých krajů se od průměru odchylují kraje Moravskoslezský, Zlínský                 

a Liberecký, kde bylo procento hospitalizovaných o něco vyšší. Nejnižší procento pak 

bylo v Praze. V meziročním srovnání jsou odchylky minimální. 

Druhá analýza se zabývala podílem mužů na hospitalizovaných osobách. 

Provedené srovnání potvrdilo tezi, že epilepsií trpí více muži než ženy. Celkem ve všech 

třech letech tvořili muži cca 60 % hospitalizovaných.   

Počet hospitalizovaných osob v jednotlivých věkových skupinách byl předmětem 

třetí analýzy. Největší procento hospitalizovaných bylo ve věkové skupině 0 – 19 let     

(v průměru 27,9 %), nejnižší pak ve věkové skupině nad 60 let. V porovnání krajů bylo 

ve všech třech sledovaných letech nejmenší procento hospitalizovaných do 19 let 

v kraji Moravskoslezském a nejvyšší procento v kraji Plzeňském. Ve věkové skupině      

40 - 59 let byla situace přesně opačná. Nejmenší podíl hospitalizovaných seniorů nad 

80 let byl vždy ve Zlínském kraji, nejvyšší v kraji Pardubickém a Jihočeském.  

Druhá část praktické části absolventské práce byla věnována počtu ukončených 

pracovních neschopností pacientů s diagnózou G40. I zde, stejně jako v prvním 

případě, úvodní analýza porovnávala počty pracovních neschopností v jednotlivých 

krajích vzhledem k počtu obyvatel v těchto krajích. V jednotlivých krajích byla situace 

více méně podobná, nejvyšší počet neschopností byl ve všech třech letech v kraji 

Zlínském a Moravskoslezském, nejmenší pak v Praze. V meziročním srovnání se 

projevila tendence ke snižování pracovní neschopnosti, a to o 0,01 procentních bodů 

ročně. Pokles počtu pracovních neschopností souvisí s celkovým trendem, neboť podle 
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údajů ČSÚ se výrazně snižuje průměrné procento pracovních neschopností obecně, což 

zřejmě souvisí i s legislativní změnou v nemocenském pojištění, která vešla v platnost                 

1. 1. 2009. Od 1. ledna 2009 je nemocenské pojištění upraveno zákonem                                

č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Podíl 

pracovních neschopností s diagnózou G40 na celkové pracovní neschopnosti byl od 

0,57 % v roce 2008 do 0,27 % v roce 2010.  

Druhá analýza v této části sledovala podíl mužů na pracovní neschopnosti 

s diagnózou G40 v jednotlivých krajích. Procento mužů je u pracovních neschopností 

v průměru o něco málo vyšší (64 % muži, 36 % ženy) než v případě hospitalizací. 

V porovnání jednotlivých krajů nekorespondují výsledky se situací při podílu 

hospitalizovaných mužů, největší procento bylo v kraji Jihomoravském (průměrně     

72,4 %), nejmenší v kraji Libereckém (průměrně 54,1 %).  

Analýza počtu ukončených pracovních neschopností s diagnózou G40 podle 

věkových skupin ukázala, že ve všech třech sledovaných letech bylo nejvyšší procento 

pracovních neschopností ve věkové skupině 30 až 44 let a ve skupině 45 – 59 let. 

Percentuelní nárůst pracovních neschopností byl zřetelný ve věkové skupině nad 60 

let, v ostatních věkových skupinách se neprojevují významné meziroční rozdíly. 
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4 Diskuze 

Absolventské práce na téma epilepsie a jiné záchvatové stavy je rozdělena do 

dvou částí. V teoretické části je zpracována rešerše dostupných zdrojů literatury 

věnující se problematice epilepsie. Byly využity jak monografické publikace, tak               

i elektronické dokumenty vydané např. Českou ligou proti epilepsii nebo společností 

EPISTOP. Na základě informací získaných z prostudovaných zdrojů je nejdříve 

charakterizována epilepsie obecně jako vážné, chronické neurologické onemocnění, 

které se projevuje opakovanými epileptickými záchvaty. Vzhledem k charakteru 

praktické části práce je důležitá kapitola věnovaná epidemiologii. Zde je uvedeno, že 

epilepsie je jedním z nejčastějších onemocnění nervového systému a postihuje asi      

0,5 % - 1 % veškeré populace. V České republice trpí touto chorobou zhruba 70 000 

osob. Muži jsou dle literatury epilepsií postiženi 2,5 krát častěji než ženy, děti 4 krát 

častěji než dospělí. Se zvyšujícím věkem se výskyt epilepsie zvyšuje. Samostatná část 

literární rešerše je zaměřena na první pomoc při záchvatu s důrazem na pomoc při 

epileptickém statu.  

Cílem praktické části práce bylo srovnání a analýza statistických dat o výskytu 

epilepsie v České republice a také o počtu zásahů záchranných služeb z důvodu 

epileptických záchvatů. Ovšem dotazník rozeslaný na záchranné služby, který měl 

zmapovat četnost zásahů v případě epilepsie, nebyl ze strany záchranných služeb 

akceptován. Ukázalo se, že záchranné služby nevedou systematicky záznamy podle 

jednotlivých diagnóz. Údaje o počtu pacientů trpících epilepsií nevede ani Český 

statistický úřad. Pro analýzy byla tedy využita data získaná od ÚZIS ČR, a to údaje o 

počtu hospitalizovaných s diagnózou G40 a údaje o počtu uzavřených pracovních 

neschopností s diagnózou G40 v letech 2008 – 2010. V obou případech byly srovnávány 

počty nemocných v poměru k počtu obyvatel jednotlivých krajů, pak byl sledován podíl 

mužů na celkovém počtu nemocných a také výskyt pacientů podle věkových skupin.  

Z provedených analýz vyplynulo, že hospitalizovaných osob bylo cca 0,14 % 

obyvatel, což je zhruba 1/5 nemocných epilepsií. Podíl mužů na všech hospitalizovaných 

s diagnózou epilepsie byl cca 60 %. Největší procento hospitalizovaných bylo ve věkové 

skupině 0 - 19 let (v průměru 27,9 %).  U pracovních neschopností tvořili muži 



 39 

v průměru 64 % a nejvíce neschopností bylo ve věkové skupině 30 – 44 let (44,1 %). 

V meziročním srovnání je zřetelný nárůst počtu pracovních neschopností ve věkové 

skupině nad 60 let. Pro srovnání s epidemiologií jsou relevantní data o hospitalizacích, 

neboť ty obsahují celou populaci, zatímco pracovní neschopnosti jsou aktuální pouze 

pro pracující část populace. 

Výsledky šetření ukázaly, že statistická data potvrdila údaje uváděné 

v epidemiologii, tj. že epilepsie se vyskytuje více u mužů než u žen, i když podíl mužů 

byl o něco nižší, než je popsáno v literatuře (1 : 1,5 oproti 1 : 2,5). V souladu 

s epidemiologií byl také největší počet pacientů zjištěn ve věkové skupině do 19 let. 

Naopak se nepotvrdila teze, že druhým vrcholem výskytu epilepsie je věková skupina 

nad 65 let. Nárůst pracovních neschopností v této věkové skupině souvisí spíše se 

zvyšováním věkové hranice pro odchod do starobního důchodu. 

Dalším poznatkem absolventské práce je fakt, že údaje a statistická data                 

o výskytu epilepsie u nás jsou velmi kusá a neúplná. Diagnóza G40 není samostatně 

evidována ani ČSÚ, ani záchrannými službami, a v podstatě ani ÚZIS ČR, neboť počet 

hospitalizovaných, ani počet ukončených pracovních neschopností nemapují celé 

spektrum onemocnění. Z uvedených zdrojů nelze stanovit celkový počet nemocných 

epilepsií v populaci, ani např. sociální postavení pacientů. 
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Závěr 

Absolventská práce se zabývá epilepsií a jinými záchvatovými stavy. V teoretické 

části je zpracována rešerše dostupných zdrojů literatury věnující se problematice 

epilepsie. Nejdříve je charakterizováno onemocnění obecně, pozornost je věnována 

také epidemiologii. V dalších částech se práce zabývá dělením epilepsie, klasifikací 

záchvatových stavů epileptických i neepileptických, diagnostikou a také první pomocí 

při epileptickém statu. Léčba epilepsie, prognóza a životospráva nemocných je 

předmětem dalších kapitol. Epilepsie postihuje nejen zdraví, ale také možnosti vzdělání 

a zaměstnání i soukromé vztahy. Problematika sociální je tedy v případě epilepsie 

velmi aktuální, proto je jí věnována samostatná kapitola, v níž jsou specifikovány 

základní podmínky pro výběr zaměstnání, pro provozování sportu či pro řízení 

motorových vozidel. Závěr teoretické části popisuje systém center pro epilepsie v ČR.  

Praktická část práce se věnuje srovnání a analýze statistických dat o výskytu 

epilepsie v České republice získaných od ÚZIS ČR - údaje o počtu hospitalizovaných 

osob a počtu ukončených pracovních neschopností s diagnózou G40 v letech 2008, 

2009 a 2010. Cílem práce bylo zjistit poměr mužů a žen, zastoupení pacientů 

v jednotlivých věkových skupinách a také srovnání výskytu epilepsie dle jednotlivých 

krajů. Z provedených analýz vyplynulo, že podíl mužů  s diagnózou epilepsie byl cca      

60 % a největší procento hospitalizovaných bylo ve věkové skupině 0 - 19 let. Pokud jde 

o výskyt epilepsie v jednotlivých krajích, nebyly zaznamenány žádné výraznější rozdíly.  

V současné době je velmi obtížné získat zcela přesné informace jak o počtu 

epileptiků u nás, tak i o jejich způsobu léčby, kompenzaci, množství záchvatů. Je to 

dáno tím, že léčba a sledování pacientů s epilepsií je rozptýlena mezi specializované 

epileptologické ambulance, běžné neurologické ambulance i praktické lékaře. Epilepsie 

nepatří mezi choroby podléhající dispenzarizaci, a proto nemusí mít nemocní 

pravidelné kontrolní prohlídky a nemusí být jejich počty hlášeny. 

Ani epileptická centra při fakultních nemocnicích neslouží k evidenci pacientů                 

s epilepsií, ale zabývají se diagnostikou a léčbou obtížně zvládnutelných forem 

onemocnění. 
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Abschlussarbeit: Epilepsie und anderen Anfallszuständen 

Zusammenfassung 

Meine Absolventenarbeit beschäftigt sich mit der Epilepsie und anderen 
Anfallszuständen. In dem theoretischen Teil ist die Recherche der zugänglichen 
Literaturquellen verarbeitet, die sich der Epilepsie-Problematik widmet. Zuerst ist die 
Erkrankung allgemein charakterisiert, die Aufmerksamkeit wird dabei auch auf die 
Epidemiologie gelegt. In den nächsten Teilen beschäftigt sich die Arbeit mit der 
Aufteilung der Epilepsie, sowie der Klassifizierung der epileptischen und der 
nichtepileptischen Anfallszuständen. In dem Kapitel Diagnostik sind insbesondere die 
neurologischen Untersuchungen beschrieben, die im Falle von Epilepsie zu den 
wichtigsten und am meisten angewendeten diagnostischen Methoden gehören. Ein 
selbständiger Teil der Literaturrecherche befasst sich mit der ersten Hilfe beim 
Anfallszustand, insbesondere mit der Behandlungsweise beim epileptischen Status. Die 
Heilung von Epilepsie, die Prognose und Lebensführung der Erkrankten ist zum 
Gegenstand des nächsten Kapitels. Die soziale Problematik ist im Fall von Epilepsie 
sehr aktuell, deswegen wird ihr das nächste Kapitel gewidmet. Der abschließende Teil 
der Arbeit beschreibt das System der Zentren für Epilepsiebehandlung in der 
Tschechischen Republik.  

Der praktische Teil der Arbeit beschäftigt sich mit dem Vergleich und Analyse der 
statistischen Daten über das Vorkommen der Epilepsie in der Tschechischen Republik, 
und zugleich mit der Herannahme und Ausnützung der diesbezüglichen Angaben der 
Anstalt der medizinischen Informationen und Statistik der Tschechischen Republik 
(UZIS CR). Von den durchgeführten Analysen kann man ableiten, dass die statistischen 
Daten die in der Epidemiologie angeführten Angaben bestätigt haben, d.h., dass die 
Epilepsie mehr bei den Männern als bei den Frauen vorkommt und dass die größte 
Patientenanzahl in der Altersgruppe bis 19 Jahre zu finden ist. Demgegenüber wurde 
nicht die These bestätigt, dass das zweitgrößte Epilepsievorkommnis bei der 
Altersgruppe der Senioren über 65 Jahre auftritt. Zum nächsten Erkenntnis der 
Absolventenarbeit ist das Faktum, dass die Angaben und die statistischen Daten zum 
Epilepsieauftritt bei uns sehr mangelhaft und unzureichend sind. Die Epilepsie-
Diagnose, d.h. G40, wird als selbständige Diagnose weder von dem Tschechischen 
statistischen Amte, noch von den Rettungsdiensten und im Grunde genommen noch 
von dem UZIS CR erfasst, denn weder die Anzahl der Hospitalisierten noch die Anzahl 
der beendeten Krankenstände das gesamte Erkrankungsspektrum einnimmt.         

Schlüsselwőrter:  Epilepsie, Anfallszuständen, das Vorkommen der Epilepsie, Die 

Epilepsie-Diagnose. 
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Příloha č. 1 – Počet hospitalizovaných osob s diag. G40 v roce 2008, zdroj: ÚZIS ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Příloha č. 2– Počet hospitalizovaných osob s diag. G40 v roce 2009, zdroj: ÚZIS ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Příloha č. 3 – Počet hospitalizovaných osob s diag. G40 v roce 2010, zdroj: ÚZIS ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Příloha č. 4 – Počet pracovních neschopností s diag. G40 v roce 2008, zdroj: ÚZIS ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Příloha č. 5 – Počet pracovních neschopností s diag. G40 v roce 2009, zdroj ÚZIS ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Příloha č. 6 – Počet pracovních neschopností s diag. G40 v roce 2010, zdroj: ÚZIS ČR 
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