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ÚVOD 

Záchvat febrilních křečí vypadá na první pohled hrozivě. Celá událost trvá několik 

vteřin či minut a připadá rodičům jako věčnost, nýbrž první pomoc je jednoduchá  

a vychází z jednoduchých zásad a pravidel. Je třeba si uvědomit, že pokud dítě bude 

zajištěno proti pádu a aspiraci případných zvratků, není dítě ohroženo na životě.  

V průběhu záchvatu nedochází k poškození mozku, takže ani toho se rodiče nemusí 

obávat. Správně provedená první pomoc v okamžiku vzniku záchvatu febrilních křečí 

může být otázkou kvality následného života. 

Na počátku vzniku záchvatu mohou být děti zmatené, neklidné, apatické  

a mohou upadnout do bezvědomí. V tomto okamžiku jsou znalosti rodičů  

v poskytování první pomoci a znalosti problematiky febrilních křečí tzv. „nad zlato“.  

Hlavním důvodem, jež vedl k vypracování absolventské práce na téma „Febrilní 

křeče u dětí v přednemocniční péči“, je popsání problematiky daného tématu a ukázání 

široké laické veřejnosti, jak správně postupovat v této situaci. Mnoho rodičů,  

ale i pracovníků z řad profesionálů se mnohokrát s křečemi febrilního typu nesetkali  

a reakce na vzniklou příhodu je neadekvátní.  

Cílem práce je zjistit, zda rodiče, ale např. i učitelé a další osoby, jež přicházejí  

do pravidelného styku s dětmi, v okamžiku záchvatu febrilních křečí u dětí 

předškolního věku, jsou schopni reagovat a poskytnout dítěti kvalifikovanou první 

pomoc. Dílčím cílem je zjistit hloubku těchto znalostí a zjistit schopnost profylaxe 

tohoto stavu bez nutnosti aktivovat integrovaný záchranný systém. 
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1 CÍLE ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 

Hlavní cíl práce 

Hlavním cílem absolventské práce je analyzovat informovanost široké laické 

veřejnosti o poskytování první pomoci při záchvatu febrilních křečí a popsat tuto 

problematiku u dětí v přednemocniční péči. 

  

Dílčí cíle 

 Podat komplexní písemný souhrn informací k problematice febrilních křečí. 

 Provést dotazníkové šetření u široké laické veřejnosti. 

 Prozkoumat hloubku znalostí při poskytování první pomoci při záchvatu 

febrilních křečí u široké veřejnosti 

 Zjistit schopnost profylaxe febrilních křečí bez nutnosti aktivace 

integrovaného záchranného systém. 

 

Hypotézy 

Za účelem výzkumného šetření byly stanoveny následující hypotézy: 

 H1: Až 80% respondentů aktivuje integrovaný záchranný systém  

při záchvatu febrilních křečí. 

 H2: Až 80% respondentů používá ke snižování horečky přikládání studených 

obkladů. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 FEBRILNÍ KŘEČE 

2.1.1 Definice a incidence 

Febrilní křeče se projevují ve většině případů s nástupem horečnatého 

onemocnění, obvykle virového infektu, nezasahující centrální nervovou soustavu,  

s obrazem generalizovaných tonicko-klonických křečí. Z. Seidl (2008) udává, že 2 – 5% 

dětí mezi třemi měsíci až pěti roky života prodělá záchvat febrilních křečí.   

Křečové stavy nejsou jediným projevem, který se může při atace projevit, mohou 

mít podobu febrilních synkop s poruchami vegetativních funkcí. Prognóza tohoto stavu  

je dobrá. Při diferenciální diagnostice by neměl vyšetřující opomenout neuroinfekci 

nebo tremor, který rodiče milně označují za křečový stav. (Goldemund, K., 2001) 

K. Goldemund (2001) uvádí, že mechanizmus vzniku febrilních křečí je stále 

neznámý a existuje zde výrazná genetická predispozice. Výskyt febrilních záchvatů  

u blízkých příbuzných, to jest 1. stupeň příbuzenstva, v anamnéze zvyšuje riziko výskytu 

2 – 3 krát.  

Riziko vzniku febrilních křečí u dětí s pozitivní rodinnou anamnézou febrilních 

křečí nebo epilepsie se vyskytuje u: 

 40 – 50 % febrilních křečí u některého z rodičů a sourozence 

 10 % febrilních křečí u sourozence  

 15 % febrilních křečí u jednoho z rodičů 

 0 – 5 % jeden z rodičů má nebo měl epilepsii 

 5 – 10 % sourozenec má nebo měl epilepsii  

(Goldemund, K., 2001) 

K. Goldemund (2001) dále zmiňuje rizikové stavy pro recidivu febrilních křečí, 

které jsou následující: 

 první záchvat v kojeneckém věku, 

 opakující se záchvat febrilních křečí, 

 více jak jedna ataka febrilních křečí během 24 hodin, 
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 nižší teplota při prvním záchvatu febrilních křečí (obvykle vyvolávají febrilní křeče 

teploty 39 °C a více, v praxi však hodnocení teploty vyvolávající křeče je obtížné, 

teplota před vznikem křečí nebývá měřena a po křečích může být naměřená 

teplota již nižší), 

 febrilní křeče u 1. stupně příbuzenstva (předpokládá se genetická predispozice), 

 epilepsie u 1. stupně příbuzenstva, 

 a neurologické a psychomotorické poruchy s nižší teplotou na začátku prvních 

křečí znamenají rizikové faktory pro pozdější vznik epilepsie. 

 

2.1.2 Klinický obraz a diagnostika 

N. Novotná (2012) řadí mezi symptomy febrilních křečí symetrickou ztuhlost 

celého těla se záškuby v maximální délce deseti minut, ztrátu vědomí, třes, pěnu z úst, 

febrílie nad 39°C, překrvení obličejové části, vyvrácené oči, nepravidelné povrchní 

dýchání s následnou slabostí a s dezorientací po odeznění stavu. Po atace febrilních 

křečí je postižený bez patologického nálezu.  

Za zvláštní délku křečí považujeme křečový stav trvající déle než deset minut  

a opakující se několikrát za den. (Goldemnud, K., 2001) 

Asymetrické křeče s pozáchvatovitým postižením (paréza, změny svalového tonu) 

neuroinfekce, známky meningeálního dráždění, poruchy základních životních funkcí) 

 a věk pod 6 měsíců nebo nad 5 let nepatří mezi febrilní křeče. (Novotná, N., 2012) 

V. Komárek a J. Hadač (2002) vydali pro Českou lékařskou společnost Jana 

Evangelisty Purkyně doporučené postupy při febrilním záchvatu pro praktické lékaře  

ve znění:  „Dítě s prvním záchvatem křečí při teplotě by mělo být vždy vyšetřeno nejprve 

dětským lékařem a v rámci krátké hospitalizace i dětským neurologem, který  

na základě neurologického nálezu doporučí případná další vyšetření. Obligátně  

je prováděno základní biochemické vyšetření (zejména iontogram, glykémie) a obvykle  

i EEG. Fakultativně (podle klinického nálezu) se provádí likvorologické či zobrazovací 

vyšetření.“ 
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2.1.3 Laická první pomoc u dětských febrilních křečí 

P. Srnský a kol. (2002) vydal doporučené postupy při první pomoci dětských 

febrilních křečích pro laickou veřejnost. V těchto postupech je uvedeno,  

že prvořadá pozornost by měla patřit základním životním funkcím. Při poruše vědomí 

by měly být uvolněny dýchací cesty pomocí záklonu hlavy. Osoba poskytující první 

pomoc při febrilních křečích by měla dbát na bezpečnost postiženého v bezvědomí, 

během záchvatu by se měla snažit zabránit pádu a měla by zajistit maximální klid 

v okolí nemocného, tzn. vypnout hudbu, ztlumit silné světlo. Křeče by se nikdy neměly 

tlumit mechanickým násilím, stejně tak by se nikdy neměly násilím rozevírat ústa, 

uvolňovat jazyk, a neměly by se vkládat žádné předměty mezi zuby kvůli možnému 

nebezpečí druhotného zranění. Po skončení křečí by se měl nemocný s poruchou 

vědomí uložit do stabilizované polohy anebo by se měla jiným účelným způsobem 

zajistit průchodnost dýchacích cest. Postiženého bychom měli opouštět až po jeho 

úplném nabytí vědomí a měli bychom zajistit jeho odborné vyšetření. 

Při ošetřování dětských febrilních křečí, jež jsou provázeny horečkou, neprodleně 

voláme zdravotnickou záchrannou službu, dítě se snažíme šetrně ochladit (vlažné 

obklady na celé tělo, zábaly, chladné nápoje – pokud nemá poruchu vědomí),  

po konzultaci s lékařem případně podat před příjezdem zdravotnické záchranné služby 

léky na zmírnění horečky. (Srnský, P., a kol., 2002) 

 Jak zde bylo uvedeno výše, dle doporučených standardů červeného kříže  

se zajišťuje fyzikální chlazení vlažnými obklady celého těla, zábaly a podáním 

chlazených tekutin. Avšak dle zkušeností, které jsem nabil praxí během studia, jsem 

zjistil, že takovéto chlazení se ukázalo jako neefektivní. Proud vlažné vody aplikované 

sprchou na tělo dítěte po dobu 10 – 15 minut je účinnější než zmiňované zábaly  

a obklady. Proud vody produkované teplo odvede od těla oproti zábalům, které  

se na těle jen ohřejí. Jsem si vědom, že sprchování dítěte může být v danou chvíli  

pro rodiče náročnější než přikládání obkladů, jak je doporučováno, vzhledem  

ke stresovému faktoru situace gradující při prvotní zkušenosti s febrilním záchvatem 

dítěte. Sprchování, podle mých zkušeností, se ukazuje jako účinnější a rychlejší způsob 

snižovaní tělesné teploty a následnému zabránění recidivě febrilních křečí.  Školení 

široké laické veřejnosti v problematice febrilních křečí u dětí by mohlo naučit rodiče 
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zvládat takovéto stavy a jejich profylaxi doma bez nutnosti aktivovat posádku rychlé 

lékařské pomoci. (Srnský, P., a kol., 2002) 

 

2.1.4 Přednemocniční péče, komplikace a hospitalizace 

Po přijetí nouzového volání a následného vyhodnocení stavu jako febrilní křeče, 

dispečink záchranné služby doporučí odstranit veškeré předměty, o které by se mohlo 

dítě poranit. Nepáčit ústa jakýmkoliv způsobem. Kontrolovat stav vědomí a dýchaní. 

Dále je doporučeno dítě chladit v oblasti hrudníku a břicha deset až patnáct minut. 

(Fraňek, O., 2012) 

N. Novotná (2012) uvádí, že posádka zdravotnické záchranné služby,  

jež je přivolána na místo, zahajuje antipyretickou léčbu paracetamolem 10mg/kg nebo 

ibuprofenem 5mg/kg a antikonvulzivní léčbu diazepamem Desitin® v dávce 5 mg u dětí  

do 15 kg a v dávce 10 mg u dětí nad 15 kg tělesné hmotnosti per rectum, opakovaně, 

jestliže křeče budou trvat déle než pět minut. Avšak neměla by být překročena dávka  

1 mg/kg. Přetrvávají-li křeče i nadále, postupujeme jako u status epilepticus. 

Diazepam® lze aplikovat i intravenózně linkou 0,2 – 0,3 mg/kg.   

K. Goldemund (2001) a V. Dobiáš (2007) se shodují, že zklidnění křečí po aplikaci 

se dostaví v 80 % případů do pěti minut. Pokud křeče stále přetrvávají, podání dávky 

opakujeme. Intramuskulární aplikace vzhledem k době nástupu účinku 30 – 90 minut  

je kontraindikována. 

Alternativní léčbou podle K. Goldemunda (2001) je intravenózně Clonazepam® 

(Rivotril® – dětem do 3 let 0,5 – 1 mg a dětem starším 1 – 1,5 mg, dávku lze v případě 

nutnosti po 20 – 30 minutách opakovat). Fenobarbital se podává v množství 5 – 10 

mg/kg intravenózně v maximální jednotlivé dávce 300 mg. 

 

Komplikace  

J. Vajnorský, J. Dolanský a S. Nevšímalová (1988) ve své publikaci popisují 

„jednoduché“ a „těžké“ křečové záchvaty. Za „těžký“ považují záchvat, který  

se opakuje, trvá déle než patnáct minut, vyskytuje se pozáchvatová hemiparéza, 
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progreduje v epilepsii, anebo záchvat, po kterém dojde k poškození mozku. 

„Jednoduchý“ záchvat má dobrou prognózu. Opakování záchvatu a jeho vystupňování 

v epilepsii nebo výskyt jiných komplikací je relativně malý, proto nevyžaduje další 

léčbu. 

Největší komplikace u záchvatu febrilních křečí spočívá v aspiraci žaludečního 

obsahu nebo obstrukce dýchacích cest zapadlým jazykem s následnou hypoxií 

organismu. (Petrášová, V., 2010) 

 

Hospitalizace 

Pro potřeby monitorace a diferenciální diagnostiky je dětský pacient 

hospitalizován na dětském oddělení ideálně s doprovodem. V případě komplikovaného 

záchvatu je nutná hospitalizace na dětské jednotce intenzivní péče.  V průběhu 

hospitalizace se provádí základní biochemické vyšetření (iontogram, glykémie, AST, 

ALT, acidobasická rovnováha a krevní plyny, při podezření na zánětlivé postižení CNS 

nebo sepsi s drážděním CNS, FW, KO, CRP, hemokultura, stolice, moč)  

a obvykle i EEG. Podle klinického nálezu se provádí likvorologické či zobrazovací 

vyšetření. (Novák, I., 2000) 

 

2.1.5 Diferenciální diagnostika 

Diferenciální diagnostika u febrilních stavů nevylučuje neuroinfekci, epilepsii, 

metabolickou poruchu nebo strukturální vadu centrálního nervového systému. 

(Goldemund, K., 2001) 

Z důvodu největšího zastoupení meningeálních onemocnění a křečových stavů, 

jsou tyto stavy v následujícím textu více popsány.  

 

Meningeální onemocnění 

Akutní bakteriální meningitida (meningitis purulenta) je vážný infekt 

mozkových mening s obsahem leukocitů v likvoru. Řadíme je mezi akutní onemocnění. 

Při vyšetřování nemocného nám k diagnostice může pomoct meningeální syndrom, 
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cefalea, zvracení, horečka a psychické změny chování. Bakterie do pleurálních obalů 

vniknou krevním řečištěm – hematogenně, ze zánětlivých ložisek pneumonie, 

bronchiektázie, osteomyelitidy, karditidy nebo přímo ze zánětu v oblasti hlavy (otitida, 

sinusitida, hnisavé afekce). Další možností zavlečení infekce je trauma s narušením 

tvrdé pleny při fraktuře báze lební. (Seidl, Z., 2008) 

Z. Seidl (2008, str. 91) dále uvádí, že „… onemocnění progreduje do typického 

obrazu během 24-36 hodin, pacient má kruté bolesti hlavy, je světloplachý, rychle 

narůstá teplota, objevují se meningeální příznaky. Skoro pravidlem je porucha vědomí 

(u 90% nemocných), která je kvantitativní od somnolence, přes sopor, až po kóma. Jsou 

přítomny ložiskové mozkové příznaky, hemiparéza, epileptické záchvaty.“ 

Mezi další druhy meningeálních onemocnění řadíme následující (Seidl, Z., 2008): 

Meningoková meningitida (Neisseria meningitidis) se vyskytuje v období 

začínajícího jara a šíří se v mladé populaci kapénkovou infekcí. Meningoková 

meningitida je nakažlivá, avšak je zde velmi dobrá prognóza. (Seidl, Z., 2008) 

Hemofilová meningitida (Hemophilus influenzae) se vyskytuje u dětí od jednoho 

měsíce až do pěti let, kteří jsou největší rizikovou skupinou tohoto onemocnění. Spolu 

se záněty horních cest dýchacích napadá organismus. (Seidl, Z., 2008) 

Pneumoková menigitida (Pneumoccocus pneumonie) postihuje dospělé 

pacienty. Progreduje spolu s pneumonií a otitidou. Prognóza je nepříznivá, úmrtnost, 

jak se zmiňuje Z. Seidl (2008) je 20 – 30%, jedině včasná diagnostika a léčba antibiotiky 

může pacienta vyléčit. 

 

Křečové stavy, typy záchvatů 

U křečových stavů rozlišujeme generalizované a parciální záchvaty. (Ošlejšková, 

H., a kol., 2013) 

Mezi generalizované záchvaty se řadí: 

Absence, což je velice krátká epizoda, několik vteřin trvající zásek v činnosti  

a strnulé zahledění. Přichází náhle kdykoliv. (Ošlejšková, H., a kol., 2013; Rektor, I., 

Ošlejšková, H., 2010) 
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Atypické absence jsou doprovázeny znatelnějšími změnami svalové kontrakce. 

(Ošlejšková, H., a kol., 2013; Rektor, I., Ošlejšková, H., 2010) 

Myoklonické záchvaty, které představují rychlé a krátce trvající svalové napětí 

generalizované jen na jednotlivé svaly, přičemž mohou poskytovat i svalové skupiny. 

Výskyt je izolovaný nebo opakovaný. (Ošlejšková, H., a kol., 2013; Rektor, I., 

Ošlejšková, H., 2010) 

Klonické generalizované záchvaty jsou význačné opakováním klonických křečí, 

obzvláště výrazně pozorovatelné na končetinách. Klony mění v průběhu záchvatu 

měnit četnost i amplitudu. (Ošlejšková, H., a kol., 2013; Rektor, I., Ošlejšková, H., 2010) 

Tonické generalizované záchvaty neboli tzv. "grand mal". Křeče zasahují také 

dechové svalstvo, proto se vyskytuje cyanóza a dechové obtíže. Z počátku tonická křeč 

se mění na klonickou, znovu s jasnou respirační nepravidelností. Tyto dva druhy křečí 

se během záchvatu střídají. Záchvat je ukončen uvolněním, ale stále může trvat 

bezvědomí a setrvává různou dobu. Pacient má během záchvatu zvýšenou salivaci, 

zatíná zuby, díky čemuž si může zhmoždit jazyk. Často je pacient inkontinentní.  

Po záchvatu pacient popisuje svalové bolesti, únavu nebo záchvat přechází  

v postparoxymální spánek. (Ošlejšková, H., a kol., 2013; Rektor, I., Ošlejšková, H., 2010) 

Atonické generalizované záchvaty se projevují nenadálým poklesem svalového 

napětí, ve většině případů s pádem na zem nebo jen s pokleskem hlavy či trupu. Někdy 

pokles doprovází velice krátké bezvědomí. Podstatné je, že atonické záchvaty mohou 

být i neepileptické patogeneze. Například při ischémii mozkového kmene  

a při kataplexii. (Ošlejšková, H., a kol., 2013; Rektor, I., Ošlejšková, H., 2010) 

Mezi parciální záchvaty řadíme:  

Parciální simplexní záchvaty, kdy křečemi může být postižena jakákoliv část těla. 

Křeče mohou být ložiskové a mohou se šířit i dalšími částmi těla, v této situaci 

označujeme záchvat jako "jackonský". Po záchvatu mohou být postižené svalové 

skupiny paretické až několik hodin. (Ošlejšková, H., a kol., 2013; Rektor, I., Ošlejšková, 

H., 2010) 
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Parciální simplexní záchvaty s autonomními příznaky se mohou objevit  

s tachykardií, pocením, zrudnutím, rozšířením zornic, zvracením, nauzeou, nucením  

na stolici nebo močení. (Ošlejšková, H., a kol., 2013; Rektor, I., Ošlejšková, H., 2010) 

Parciální simplexní záchvaty se somatosenzorickými a speciálními příznaky  

se projevují pocitem brnění, mravenčení, pálení, píchání, poruchou prostorové 

orientace a znecitlivěním. V některých případech se vyskytují záchvaty postihující 

ostatní smysly – může být postižený zrak, sluch i čich. Smyslové příznaky mohou být 

jednoduché (pachuť, zápach, záblesk) nebo celkové (vizuální, sluchové, strukturované 

halucinace). I tyto záchvaty se mohou vyvíjet do komplexního nebo generalizovaného 

tonicko-klonického záchvatu. (Ošlejšková, H., a kol., 2013; Rektor, I., Ošlejšková, H., 

2010) 

 Parciální simplexní záchvaty s psychickými symptomy se vyskytují při postižení 

vyšších cerebrálních funkcí. Pozorujeme záchvaty poruchy řeči (parciální dysfázie, 

palilalie), deja vu, jamais vu. Za příznaky se považuje depersonalizace, pocity 

lhostejnosti, velké slasti a naopak pocity strachu, děsu a hrůzy, které vznikají  

v okamžiku a stejně tak i v okamžiku mizí. V některých případech se objevuje mikropsie 

nebo makropsie doprovázené sluchovými vjemy. (Ošlejšková, H., a kol., 2013; Rektor, 

I., Ošlejšková, H., 2010) 

Parciální záchvaty s komplexní symptomatologií jsou parciální záchvaty, během 

nichž nastává porucha vědomí. Porucha vědomí může být i počáteční příznak.  

Do tohoto záchvatu může vstupovat záchvat simplexní (nejčastěji aura) a komplexní 

záchvat někdy přechází záchvatu generalizovaného tonicko-klonického. (Ošlejšková, H., 

a kol., 2013; Rektor, I., Ošlejšková, H., 2010) 
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2.2 NEUROLOGIE 

Febrilní křeče patří mezi nejčastější neurologické onemocnění dětského věku. 

Vznikají při hypertermii bez známek neuroinfekce. Často geneticky predisponované. 

Podle klinického nálezu se dělí febrilní křeče na „jednoduché“ a „těžké“ záchvaty. 

(Vajnorský, J., Dolanský, J., Nevšímalová, S., 1988) 

„Těžké“ křečové záchvaty se mohou z neurologického hlediska zkomplikovat 

hypoxií nebo ve vážnějších protahovanějších případech vyústit až v úplnou anoxii. 

(Franěk, O., 2012) 

Za hypoxii považujeme snížení zásobení buněk kyslíkem, v případě úplného 

přerušení dodávky kyslíku hovoříme o anoxii. Mozkové buňky jsou velmi citlivé  

na hypoxii, zejména na anoxii. Po přibližně patnácti sekundách trvající anoxie člověk 

upadá do bezvědomí. Anoxie trvající déle než tři minuty způsobuje ireverzibilní 

poškození mozku. Anoxie trvající přes pět minut způsobuje smrt. (Orel, M., Facová, V., 

2009) 

 

2.2.1 Základní pojmy a principy nervového systému 

Neurologie je samostatný lékařský obor, odvíjející se od vnitřního lékařství  

a v některých zemích se tento medicínský obor odvíjel od psychiatrie. Mezi dospělou  

a dětskou neurologií je rozdíl v tom, že dětská neurologie, oproti neurologii  

pro dospělé, bere na zřetel ontogenezi. Z velké části se zabývá organickými 

onemocněními nervového systému včetně centrálního a periferního nervstva, 

nervosvalových plotének, svalů a vegetativního nervstva. (Kalina, M., 2000; Káš, S., 

1997; Seidl, Z., 2008; Šlapal, R., 2002) 

Podstata toho oboru vychází z patofyziologie nervového systému. Spolu ruku  

v ruce jde neurologie s neurologickou propedeutikou, včetně neurologického 

vyšetření, anamnézy i pomocných vyšetření. (Kalina, M., 2000; Káš, S., 1997; Seidl, Z., 

2008; Šlapal, R., 2002) 

Základní morfologickou a funkční jednotkou nervové soustavy je neuron, neboli 

nervová buňka, která se skládá se z dostředivě vedoucích výběžků – dendritů, vlastního 
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těla a odstředivě vedoucích výběžků – axonů. Intersticiální složku nervového systému 

vytváří glie, které plní funkci podpůrnou, podílí se na výživě neuronů i jejich exkreci. 

(Seidl, Z., 2008) 

Místa kontaktu neuronů se svalovými buňkami žlázami se nazývají synapse. 

Prostřednictvím nich se přenáší informace neboli vzruchy za pomoci neurotransmiterů, 

pouze v jednom směru. (Seidl, Z., 2008; Šlapal, R., 2002) 

R. Šlapal (2002, str. 8) píše: „Nervový systém zprostředkovává reakce organismu  

na podněty z vnějšího i vnitřního prostředí. Hovoří se o takzvané reflexní činnosti. Reflex 

se uskutečňuje po reflexním oblouku, jehož základními složkami jsou: receptor, 

aferentní dráha, eferentní dráha a efektor.“ 

 

2.2.2 Neurologický vývoj dítěte v prvních dvou letech života 

Po narození se novorozenecký organismus přizpůsobuje novému prostředí, 

přestože stavba mozku je už stejná jako u dospělého jedince. Mozek se ale neustále 

fyziologicky vyvíjí. Roste počet dendritů a synapsí, dokončuje se myelinizace 

mozkových drah, tzn., že povrh drah je potažen tukovou pochvou. Celý tento proces 

trvá až do druhého roku dítěte. (Seidl, Z., 2008) 

 

2.2.3 Stavy vědomí a jeho vyšetření 

Za bezvědomí V. Dobiáš (2012) označuje ztrátu schopnosti reagovat na vnější 

podněty (nocicepce, oslovení) následkem poruchy funkce mozku. Postižený  

je v bezvědomí, když nereaguje na hlasité oslovení nebo na bolestivý podnět. 

Bezvědomí předchází narušené vědomí, kdy postižený sice částečně vnímá,  

ale neodpovídá správně, případně odpovídá neurčitě a nesrozumitelně. Bezvědomí  

je jednou z příhod ohrožující život a to bez ohledu na příčinu či nemoc, která 

bezvědomí vyvolala. 

Etiologie bezvědomí zahrnuje opilost (ebrieta), epilepsie, úraz hlavy, diabetes 

mellitus (častěji hypoglykémie, než hyperglykémie), febrilní křeče a intoxikace léky. 

(Dobiáš, V., 2012) 
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Rizikové faktory ohrožující život pacienta v bezvědomí je porucha dýchání, 

obstrukce dýchacích cest, aspirace obsahu žaludku. V. Dobiáš (2012) udává, že 85% 

případů bezvědomí je komplikováno aspirací žaludečního obsahu. V bezvědomí 

dochází k vazodilataci a zástavě dechu (hypoxii), což vede k poruše a selhaní systému.  

Podle Z. Seidla (2008, str. 65) „… vědomí definujeme jako uvědomění si sama 

sebe a svého okolí. Pro udržení bdělosti je podmínkou plně funkční ascendentní systém 

retikulární formace v dorzální oblongatě, pontu a mesencefalu a také funkční kortex 

obou hemisfér.“ 

Poruchy vědomí dělíme na kvalitativní a kvantitativní.  

Kvalitativními nazýváme amentní stavy a deliria. Amentní stav  

je charakterizovaný dezorientací a bezradností s dominantní poruchou vnímání  

a myšlení u jinak bdělého pacienta. Delirium je vystupňovaná zmatenost s motorickým 

neklidem, kdy se nemocný ocitá ve svém světě iluzí a halucinací. (Ambler, Z., 2004; 

Dobiáš, V., 2007; Seidl, Z., 2008) 

Kvantitativní poruchy vědomí zahrnují somnolenci, sopor a kóma. Somnolence 

znamená snížení bdělosti na úkor zvýšené spavosti, na zevní podnět se pacient snadno 

probere, normálně spolupracuje, bez stimulace ale znovu rychle usíná. Sopor je hlubší 

porucha vědomí, kdy nemocný je hůře probuditelný, je zde nutný silnější nebo  

dokonce bolestivý podnět, často opakovaný, odpověď není plnohodnotná, mnohdy  

je hůře srozumitelná a simplexní. Poslední kvantitativní poruchou je kóma,  

což znamená stav, kdy slovní výzva zůstává bez odezvy, avšak reakce na bolestivý 

podnět může být zachována. (Ambler, Z., 2004; Dobiáš, V., 2007; Seidl, Z., 2008) 

 

2.2.4 Pomocná neurologická vyšetření 

Elektroencefalografické vyšetření 

Z. Seidl (2008) popisuje elektroencefalografii (EEG) jako elektrofyzilogickou 

metodu. Zaznamenává bioelektrické mozkové potenciály, které doprovázejí funkční 

aktivitu mozku a při vyšetření se používají mikrovolty.  
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V následující tabulce jsou uvedeny elektroencelografické nálezy u různých typů 

záchvatů. 

KLASIFIKACE ZÁCHVATŮ IKTÁLNÍ EEG INTERIKTÁLNÍ EEG 

PARCIÁLNÍ 
ZÁCHVATY 

(ložiskové, fokální, 
lokalizované) 

Parciální simplexní 
záchvaty s elementární 

symptomatoloqií 

Různé epileptoformní 
výboje často  

s ložiskovým počátkem, 
ale EEG může být i 

neqativní. 

Ložiskové výboje 
ostrých vln nebo 

hrotů, ale může být  
i normální nález. 

Parciální záchvaty  
s komplexní 

symptomatologií 

GENERALIZOVANÉ 
ZÁCHVATY 

Generalizované  
záchvaty 

Epileptoformní 
abnormity (hroty, ostré 
vlny, komplexy SW) jsou 
od počátku bilaterální. 

Může být i negativní. 

Absence 

SW nebo PSW komplexy 
pravidelné  

a generalizované, 
frekvence kolísá v 

rozmezí zhruba 2 – 4 Hz. 

Pravidelné 
generalizované výboje 

SW komplexů nebo 
PSW komplexů. 
Základní aktivita  

je normální. 

Atypické  
absence 

Mírně nepravidelné SW 
komplexy či jiná 

rytmická epileptoformní 
aktivita. 

Méně pravidelné 
generalizované SW 

komplexy nebo hroty. 
Základní aktivita bývá 

abnormální. 

Myoklonické  
záchvaty 

Bilaterální komplexy SW 
či PSW, ev. s následnými 

pomalými vlnami, 
výboje mohou být 

nepravidelné a 
asymetrické. 

SW či PSW komplexy, 
mohou být i rytmické 

pomalé vlny. 

GENERALIZOVANÉ 
ZÁCHVATY 

Klonické  
záchvaty 

Vícečetné hroty vyšší 
frekvence, které jsou 

následovány pomalými 
vlnami. 

Výboje SW nebo PSW 
komplexů. 

Tonické  
záchvaty 

Rychlá rytmická aktivita, 
nejprve s nízkou 

amplitudou, v 
optimálním případě 

postupně narůstá a opět 
klesá. 

Ostré a pomalé vlny, 
abortivní, 

nepravidelné, mohou 
být i asymetrické. 

Tonicko-klonické  
záchvaty 

Nízkovoltážní rytmická 
rychlá aktivita s 

pomalými vlnami během 
klonické fáze. Po 

ukončení záchvatu 
snížení amplitudy nebo 

spánková stadia. 

SW, PSW komplexy 
nebo směs ostrých a 

pomalých vln. 

Atonické záchvaty,  
astatické záchvaty 

Oploštění a rychlá 
nízkovoltážní aktivita 
nebo PSW komplexy. 

PSW komplexy. 

Neklasifikovatelné 
záchvaty 

Různé epileptoformní vzorce. 

tabulka č. 1: Ošlejšková, H., 2009 
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Klinické vyšetření 

Klinické vyšetření provádíme anamnézou spolu s objektivním vyšetřením.  

K diagnóze dospějeme srovnáním anamnézy, neurologicko-klinického vyšetření  

a pomocných vyšetření. (Fuller, G., 2008) 

Základem je anamnéza, obsahující informace o alergiích na farmaka, jód, 

kontrastní látku nebo přítomnost kovových objektů v těle. Také je důležité získat 

rodinou anamnézu, osobní anamnézu, užívané léky a kde byl pacient doposud léčen.  

V případě, že anamnestická data získáváme rozhovorem, jsou velice subjektivní. 

Objektivnější anamnézu získáme od rodičů dítěte nebo osob, které stav, pro který  

je pacient vyšetřován, viděli. (Fuller, G., 2008) 

Objektivní vyšetření provádí ošetřující lékař, snahou je přesně lokalizovat 

problém (topická diagnóza), určit rozsah a diferenciální diagnózu. (Seidl, Z., 2008) 

Vyšetření se provádí od hlavy, vyšetřují se mozkové nervy, krk, horní končetiny, 

břicho a dolní končetiny. V neposlední řadě se vyšetřuje páteř, držení těla a chůze. 

(Seidl, Z., 2008) 

Paediatric glasgow coma scale se používá pro hodnocení stavu vědomí, hodnotí 

se nejlepší dosažená odpověď, kdy 12 a méně získaných bodů je důvod k okamžité 

hospitalizaci, 8 a méně bodů značí stav bezvědomí a nutnou intubaci. (Bydžovský, J., 

2010) 

 6 5 4 3 2 1 

OTEVŘENÍ 
OČÍ 

  spontánní na zvuk na bolest chybí 

SLOVNÍ 
REAKCE 

 
úsměv, 
slovní 
reakce 

utišitelný 
pláč 

chvílemi 
utišitelný 

pláč 

neutišitelný 
pláč 

chybí 

MOTORICKÁ 
ODPOVĚĎ 

čilý pohyb 
úhyb na 

dotek 
úhyb na 
bolest 

dekortikce decerebrace chybí 

tabulka č. 2: Bydžovský, J., 2010 
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obr. č. 1: Meningeální jevy (Maňásková, D., 2011) 

 

Meningeální dráždění 

Meningeální příznaky se projevují při dráždění mozkových plen, nervových 

zakončení a míšních kořenů. Míšní kořeny jsou drážděny při natažení, v předklonu 

hlavy nebo flexi dolní končetiny. (Seidl, Z., 2008) 

Nejčastěji meningeální dráždění podněcuje zánětlivá noxa, subarachnoideální 

hemoragie nebo hemoragie do meningeálních prostorů výjimečně nádorem. (Seidl, Z., 

2008) 

Meningeální syndrom se projevuje spazmy paravertebrálních svalů všech 

končetin. Pacienti trpí silnými bolestmi hlavy, nauzea, zvracejí, jsou světloplaší, 

přecitlivělí na světlo. Ojediněle porucha vědomí. V terminální fázi úlevová poloha  

na boku se zakloněnou hlavou a pokrčenými dolními končetinami v kyčlích a kolenou. 

(Seidl, Z., 2008, Slezáková, L., 2012, Novotná, N., 2012) 

Již v průběhu základního vyšetření meningeálního dráždění hledáme ztuhlou šíji. 

Vyšetření je kontraindikováno v případě, že pacient prodělal trauma nebo trpí 

revmatickou artritidou. Pacient by měl ležet na tvrdé, rovné podložce. (Fuller, G., 2008) 

 

Opozice šíje 

Hýbe-li se krk v oboru rovinách 

bez omezení, brada se bez odporu 

dotkne hrudníku, je opozice šíje 

negativní. V případě, že je pohyb krku 

rigidní, ukazuje na ztuhlost šíje a meningeální dráždění. Nejčastěji zapříčiněno virovou 

nebo bakteriální meningitidou, subarachnoideální hemoragii nebo vzácně se vyskytující 

karcinom. (Fuller, G., 2008) 
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obr. č. 3: Meningeální jevy (Maňásková, D., 2011) 

 

obr. č. 2: Meningeální jevy (Maňásková, D., 2011) 

 

Brudzinského příznak 

Brudzinského zkouška  

se potvrzuje při vyšetřování opozice 

šíje. Bráníme-li při tom pacientovi 

posadit se a dojde-li k flexi v kolenním  

i kyčelním kloubu, je zkouška pozitivní  

a pacient pociťuje bolet v krční oblasti. (Káš, S., 1997) 

 

Kernigův příznak 

Pacient vleže na zádech flektuje 

dolní končetinu v koleni a v kyčli v úhlu 

90 stupňů. Následně extendujeme 

koleno. Kernigův příznak se projeví, 

když bolest nebo ztuhlost zabrání 

extenzi kolene. Potvrzení Kernigova 

příznaku svědčí o virové či bakteriální 

meningitidě nebo subarachnoideální hemoragii. Kernigův příznak není pozorovatelný, 

jestliže se jedná o jinou příčinu než meningeální. (Fuller, G., 2008) 

 

2.2.5 Laická první pomoc u pacientů v bezvědomí 

První pomoc u pacientů v bezvědomí bez pomůcek podle V. Dobiáše (2012)  

zahrnuje následující: 

 zjistit přítomnost pulzu a dýchání  

 při zachovaném dýchání uložit do stabilizované polohy 

 při nepřítomnosti pulzu a dýchání započít s kardiopulmonální resuscitací 

 přivolat odbornou pomoc 

 sledovat přítomnost dýchání a pulzu 

 zajistit zvratky, obaly od léků, lahve s nápoji 
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Stabilizovaná poloha na boku se používá již sto let, každý v bezvědomí  

se spontánním dýcháním a bez podezření na trauma hlavy by měl být uložen  

do stabilizované polohy na boku. Po přetočení na bok je prioritní upravit záklon hlavy, 

poloha sama o sobě nezabrání zapadnutí jazyka. Poloha musí umožňovat samovolné 

odtečení obsahu žaludku. Poloha musí být pevná. Poloha nesmí způsobovat další 

zranění, měla by umožňovat kontrolu dýchání a při zástavě dýchání lehké přetočení 

zpět na záda. (Beránková, M., Fleková, A., Holzhauserová, B., 2002) 

J. Hasík a kol. (2012), V. Dobiáš (2007) a M. Beránková, A. Fleková,  

B. Holzhauserová (2002) doporučují, jak postupovat při uložení postiženého  

do stabilizované polohy. Zachránce si klekne k jakémukoliv boku postiženého ležícího 

na zádech a zasune narovnanou ruku postiženého, která je blíže k němu, pod zadek 

nemocného. Na stejné straně pokrčí nohu postiženého v koleni do pravého úhlu, chytí 

postiženého za vzdálenější zápěstí a za opasek nebo bok a přetáhne ho na sebe. 

Nemocnému podloží hřbet ruky pod tvář a upraví záklon hlavy. Stále kontroluje 

dýchání a pulz. V této poloze je riziko aspirace žaludečního obsahu nulové a snižuje 

možnost zapadnutí jazyka. 
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2.3 PEDIATRIE 

Pediatrie je základní medicínský obor vycházející z vnitřního lékařství  

a nepřímo se dotýká většiny medicínských oborů se specifiky a požadavky dětského 

organismu. Dětský lékař neboli pediatr přijímá své pacienty od prvního dne života  

až do završení osmnácti let.  Péče pediatra zahrnuje prevenci, diagnostiku  

a terapeutickou spolu s rehabilitační činností. (Sedlářová, P., 2008) 

Dětský věk se dělí do následujících období: 

 novorozenecké období 0 – 28 dní 

 kojenecké období od 28. dne – 1 rok  

 batolecí období od 1 roku do 3 let  

 předškolní věk 4,5 až 6 rok  

 školní období od 6 roku do 15 let  

 adolescentní období do konce 18 ti let 

(Bydžovský, J., 2010) 

 

V následujících tabulkách jsou uvedeny vzorce vybraných hodnot u dětí, jako 

např. hmotnost, výška, systolický tlak nebo defibrilace, a hodnoty vitálních funkcí  

u dětských pacientů. 

 

hmotnost (kg) 2 – 2,5 x věk + 8 

výška (cm) 6 x věk + 80 

systolický TK (mmHg) 2 x věk + 80 

ET kanyla (I. D) (16 + věk) : 4 

hloubka ET kanyly (cm) (24 + věk) : 2 

defibrilace 4j/kg(jakýmkoliv výbojem) 

tabulka č. 3: Bydžovský, J., 2010 
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Níže uvedená tabulka ukazuje rozličnost vitálních funkcí u dětí různých věkových 

skupin. Novorozenec bude mít rozličné vitální hodnoty oproti čtyřletému dítěti. Tyto 

rozličnosti jsou důležité v diagnostice i terapii. 

 

věk hmotnost 
TF 

(tepová 
frekvence) 

DF 
(dechová 

frekvence) 

TK 
(krevní tlak) 

ETK 
(endotracheální 

kanyla) 

nedonošenec 1 – 2 kg 140 – 160 40 – 60 40 – 80/15 – 40 2,5 

novorozenec 3 – 4 kg 120 – 160 40 – 60 50 – 85/30 – 50 3 – 3,5 

6 měsíců 6 – 8 kg 120 – 140 30 – 60 70 – 95/40 – 60 3,5 – 4 

1 rok 8 – 10 kg 100 – 140 24 – 40 75 – 100/50 – 70 4 – 4,5 

2 roky 12 – 14 kg 90 – 140 24 – 40 80 – 110/50 – 80 4,5 

4 roky 16 – 18 kg 80 – 110 22 – 34 80 – 110/55 – 80 5 

6 let 20 – 22 kg 75 – 100 18 – 30 85 – 120/55 – 80 5,5 

8 let 24 – 26 kg 75 – 100 18 – 30 85 – 120/55 – 80 6 

10 let 30 – 36 kg 75 – 100 18 – 30 85 – 120/55 – 80 6,5 

12 let 36 – 42 kg 75 – 100 18 – 30 85 – 120/55 – 80 7 

14 let a více 50+ kg 70 – 90 18 – 30 95 – 130/60 – 90 7 – 8 

tabulka č. 4: Bydžovský, J., 2010 

 

2.3.1 Komunikace 

Komunikace je dorozumívací nástroj člověka, kterým navazuje kontakt. Tímto 

způsobem může člověk vyjádřit své myšlenky, emoce a názory. 

Ve zdravotnictví se používají tři druhy komunikace: 

 sociální komunikace je spontánní, mnohdy ji užíváme v běžném hovoru, 

např. kontakt s pacientem, 

 speciální komunikace má předem daný obsah, sděluje důležité informace, 

používáme jí při motivaci, při edukaci atd. 

 a terapeutická komunikace, která se užívá při komunikaci s pacientem, 

během rozhovoru. 

(Plevová, I., Slowík, R., 2010) 
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2.3.2 Komunikace s dětským pacientem podle vývojového období 

Novorozenecká komunikace (první měsíc života) 

I. Plevová a R. Slowík (2010) uvádí, že novorozenec z větší části používá 

neverbální komunikaci, můžeme u něj rozeznat soustředění, uvolnění, úsměv, smutek, 

překvapení atd. Dítě také využívá hlasitých projevů, pláč, mlčení, broukání, kýchání. 

Reprodukcí těchto zvuků se dítě snaží rodiči něco říci.  

Důležitý komunikační nástroj je pláč. Ten ale může signalizovat mnoho věcí  

a ne vždy to musí znamenat něco negativního. (Plevová, I., Slowík, R., 2010) 

 

Kojenecké období (1 – 12 měsíců) 

 V kojeneckém období je velmi důležité komunikovat s dítětem. Obecně  

je kojenecké období označováno za tzv. předřečové období. (Plevová, I., Slowík, R., 

2010) 

Okolo 7. měsíce se u dětí projevuje strach nebo obava. Strach z cizích lidí a cizích 

věcí. V takovéto situaci je dobré dítěti popsat, co vidí, popsat danou věc nebo osobu. 

Výhodné je strach otočit na jistotu. Klidným postojem a klidnou komunikací dáváme 

najevo, že se kojenec nemá čeho obávat. (Plevová, I., Slowík, R., 2010) 

 

Batolecí období (1 – 3 roky) 

V tomto období dítě začíná lépe rozumět řeči a chápat jednoduchá slova, jeho 

řeč je pasivní. Tolik nemluví a slovník obsahuje jen jednoslabičná maximálně 

dvojslabičná slova.  Na konci prvního roku dítě rozumí a reaguje na jednoduché slovní 

příkazy, jako např. udělej "pápá", ale taktéž na zákaz "ne-ne" spojený s gestem  

a mimikou. Koncem prvního roku se mohu objevit první dětská slůvka, která jsou 

srozumitelná maximálně rodičům, kteří už mají naučenou dětskou „hantýrku“. 

(Plevová, I., Slowík, R., 2010) 

V následné části období se slovní zásoba zvětšuje. Do konce druhého roku si dítě 

osvojí 300 slov. Ke konci třetího roku se začíná dítě ptát "A proč?", čímž je patrný 

posun ve vývoji. (Plevová, I., Slowík, R., 2010) 
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Ošetřovatelský proces u dětského pacienta nemůžeme pokládat jen za sebou 

jdoucí pracovní úkony, nýbrž musíme brát v úvahu potřeby batolete. Zásadní  

je provádět úkony citlivě a vše doprovázet komentářem, čímž se snažíme udržet zájem 

dítěte. (Plevová, I., Slowík, R., 2010) 

V další řadě jsou podle J. Kristové (2004) důležitá tyto tři pravidla komunikace – 

aby sestra nenapodobovala řeč batolete, mluvila jasně a zřetelně a nepoužívala 

zdrobněliny, které batole těžko vysloví. 

 

Předškolní věk (3 – 6 let) 

Dítě ve třetím roku života vyslovuje slova nedokonale, zaměňuje hlásky nebo  

je vyslovuje špatně. (Plevová, I., Slowík, R., 2010) 

Čtyřleté dítě má ve slovní zásobě 1000 – 1200 slov. Své vědomosti nabývá osobní 

zkušeností, nikoliv učením, jako je tomu ve škole.  Pro dítě předškolního věku jsou 

charakteristické otázky, kterými zasypává své okolí. Je podstatné tyto otázky 

neignorovat. V tomto věku jde na dětech pozorovat odlišné chování. Některé dítě  

je výřečnější, některé tiché, některé má problém poznat, kdy udělalo něco špatně  

a patřičně se omluvit. (Plevová, I., Slowík, R., 2010) 

Během čtvrtého a pátého roku života se děti zdokonalují a takzvaná dětská 

patlavost mizí. Též je v tomto období prioritní dítěti podporovat sebevědomí. Pochválit 

ho, když udělá něco dobře. Může se stát, že rodina bude v nelehké situaci, je podstatné 

mu tuto situaci jasně, stručně vysvětli a dát mu prostor pro otázky. (Plevová, I., Slowík, 

R., 2010) 

 

2.3.3 Komunikace s rodiči 

Opakované a srozumitelné poskytování informací je pro pacienta, jeho rodiče  

a blízké velmi důležité. Čím více jsou o situaci informováni a je jim vše dostatečně 

jasné, tím lépe jsou připraveni a vzniklou situaci lépe zvládají. Při komunikaci  

je důležité brát v potaz, že jde o širokou laickou veřejnost, která nemusí být seznámena 

s medicínskou terminologií. (Plevová, I., Slowík, R., 2010) 
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Během rozhovoru je zásadní si ověřovat, zda rodiče vše správně chápou a je jim 

vše jasné, popřípadě nabídnout jiné vysvětlení. Hovoříme-li o konkrétním onemocnění, 

o konkrétní proceduře či léčivu, musíme vždy uvádět správný výraz. (Plevová, I., Slowík, 

R., 2010) 

Profesionální zdravotnická péče o nemocné děti je v současné době koncipována 

s důrazem na spolupráci rodičů a dětí se závažným onemocněním. Tím máme na mysli 

hospitalizaci rodinných příslušníků spolu s dítětem, transport záchrannou službou  

do zařízení taktéž s rodiči nebo účast při bolestivých výkonech. (Plevová, I., Slowík, R., 

2010) 

V případě, že neumožníme doprovod dítěte rodičem, může nastat situace, kdy 

rodič bude cítit vinu a zanedbání rodičovských povinností. Často, když musí rodič svěřit 

své dítě do rukou odborného personálu, je tato situace pro něj velice stresující. 

(Plevová, I., Slowík, R., 2010) 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Dotazníkové šetření 

Jako výzkumnou metodu této práce jsem zvolil dotazníkové šetření. Dotazník  

je součástí přílohy č. 1. Potřebné informace k vytvoření odborné části práce byly 

získány z odborné literatury a internetových zdrojů.    

Dotazníkové šetření se zabývá problematikou febrilních křečí, rozpoznání tohoto 

stavu, léčbou a následnou profylaxí toho stavu v domácí péči. Zabývá se připraveností 

široké laické veřejnosti poskytnout svým dětem správnou první pomoc.  

Dotazník byl sestaven tak, aby byl pro oslovené respondenty co nejvíce 

srozumitelný. Dotazník byl anonymní, tím bylo předpokládáno zvýšení upřímnosti 

odpovědí. Dotazník byl sestaven na portálu www.vyplnto.cz, byl šířen pomocí 

sociálních sítí, emailové komunikace a osobním rozhovorem. Následně sebraná data 

byla vyhodnocena pomocí tabulkového editoru Excel. Jednotlivé položky byly seřazeny 

a graficky znázorněny a vyhodnoceny v procentech. Šetření obsahuje 20 otázek, 

zkoumá všeobecné informace o respondentech, zkoumá incidenci febrilních křečí, 

jejich léčbu, profylaxi a možnost vzdělávat se v oblasti dětské první pomoci. Celkově 

dotazník vyplnilo 75 respondentů z řad široké laické veřejnosti, zahrnující rodiče dětí, 

známé, příbuzné a přátele. Tento počet respondentů považuji za dostačující pro svůj 

výzkum.  Z celkového počtu 75 respondentů (100%), jak je patrno z grafu č. 1, dotazník 

vyplnilo 23 (31%) mužů a 52 (69%) žen. 

 

         Graf č. 1 
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Ze zkoumaného vzorku byli v 9 (13%) případech respondenti se základním 

vzděláním, 3 (4%) vyučeni, 32 (47%) jich bylo středoškolsky vzděláno a 25 (36%) mělo 

vysokoškolské vzdělání.  

 

         Graf č. 2 

 

Z celkového počtu 75 (100%) respondentů mělo jedno dítě 26 (35%) 

dotazovaných, dvě děti 15 (20%) dotazovaných, tři děti 3 (4%) dotazovaných a 31 

(41%) dotazovaných nemělo žádné dítě. 

 

         Graf č. 3 
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Zkoumaný vzorek respondentů v otázce č. 4 odpovídal na otázku o hloubce 

znalostí v poskytování první pomoci. Jako výborné znalosti označilo 15 (20%) 

dotazovaných, jako velmi dobré 20 (27%), dobré označilo 19 (25%), dostačující znalosti 

si myslí, že má 9 (12%) dotazovaných a 12 (16%) svoje znalosti označilo  

za nedostačující. Z toho je patrno, že hloubka znalostí není příliš velká a je zde prostor 

pro další vzdělávání v oblasti laické první pomoci. 

 

         Graf č. 4 

 

Otázka č. 5 ukazuje, že zkušenost s poskytování laické první pomoci dětem mělo 

54 (72%) dotazovaných a 21 (28%) zkušenost nemělo. Otázka č. 5 a otázka č. 3 ukazuje, 

že nejen rodiče dětí, ale i bezdětní mají zkušenost s poskytováním první pomoci dětem. 

 

         Graf č. 5 
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V dotazníkové otázce č. 6 respondenti odpovídali, zdali mají vlastní zkušenost  

s poskytováním první pomoci při febrilních křečích. Z šetření vyplynulo, že zkušenost  

s atakou febrilních křečí má zkušenost jen 11 (15%) rodičů, z celkově 75 (100%) 

dotazovaných respondentů.  Ostatních 64 (85%) respondentů o této problematice 

nemají povědomí. 

 

         Graf č. 6 

 

Otázka č. 7 prokázala 41 (93%) případů horečnatého onemocnění ze 44 (100%) 

respondentů s dětmi.  

 

         Graf č. 7 
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Otázka č. 8 prokázala spojitost febrilních křečí s horečnatým onemocněním. 

Respondenti byli v otázce č. 7 tázáni, zdali jejich dítě prodělalo horečnaté onemocnění. 

V této otázce 11 (25%) respondentů odpovědělo, že toto onemocnění bylo spojeno  

se záchvatem febrilních křečí.  

 

         Graf č. 8 

 

Odpovědi na otázku č. 9 ukázali na fakt, že 11 (100%) případů záchvatu febrilních 

křečí, týkajících se tohoto výzkumu, bylo nekomplikovaných. Z 11 případů, 7 (64%) 

trvalo do 2 minut a 4 (36%) trvaly do 3 minut. Tudíž jejich léčba i profylaxe by mohla 

být zvládnuta v domácí péči bez nutnosti aktivovat integrovaný záchranný systém. 

 

         Graf č. 9 
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Věk dětí podle otázky č. 10 se při záchvatu pohyboval od 6 měsíců do 2 let (45%) 

a od 2 do 4 let (55%). Tyto hodnoty a graf níže potvrzuje "nekomplikovanost" záchvatů 

a poukazuje na možnost domácího zaléčení a profylaxe. 

 

         Graf č. 10 

 

V 11 (100%) případech záchvatu febrilních křečí v otázce č. 11 respondenti 

odpověděli, že 2 (18%) rodiče nevolali rychlou záchrannou službu a neaktivovalo 

integrovaný záchranný systém, zbylých 9 (82%) aktivovalo integrovaný záchranný 

systém, o čemž vypovídá graf níže. 

 

         Graf č. 11 
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V otázce č. 12 rodiče odpovídali, zdali podávali léky proti křečím. Tato otázka 

ukazuje, jestli rodiče u svých dětí už někdy febrilní křeče zažili a zdali jsou erudováni, 

jak předejít opakování záchvatu.  5 (45%) rodičů lék proti křečím podalo a 6 (55%) 

nepodalo žádná farmaka a nepředcházelo tím opakování se záchvatu. 

 

         Graf č. 12 

 

Jak je patrno z grafu č. 13, z celkových 11 (100%) respondentů s dětmi, 5 (45%) 

zahájilo profylaxi křečí Diazepamem v čípku. Zbylých 6 (55%) profylaxi nezahájili vůbec. 

 

         Graf č. 13 
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Jak bylo již výše zmíněno, horečnaté onemocnění prodělalo 41 dětí.  

V otázce č. 14 bylo zjišťováno, zdali při nástupu horečnatého onemocnění zahajovali 

rodiče antipyretickou léčbu. Antipyretickou léčbu započalo všech 41 (100%) 

dotazovaných rodičů.  

 

         Graf č. 14 

 

V otázce č. 15 dotazovaní odpovídali, jakým lékem snižovali horečku. Paralen® 

označilo 19 (47%) respondentů, Panadol® 5 (12%) dotazovaných, Nurofen® 12 (29%) 

dotazovaných a 5 rodičů použilo Ibuprofen® v kombinaci s některým výše zmíněných. 

 

         Graf č. 15 
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Otázkou č. 16 bylo zjištěno, že 5 (12%) dotazovaných rodičů použilo při snižování 

horečky jinou metodu než přikládání studených obkladů. 

 

         Graf č. 16 

 

V otázce č. 17 respondenti odpovídali na dotaz, zdali při snižování horečky použili 

i jinou metodu chlazení, než zažité přikládání studených obkladů. Obklady přikládalo  

31 (86%) dotazovaných a tekoucí vodu použilo 5 (14%) dotazovaných, jak je patrno  

z grafu níže. 
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Otázkou č. 18 bylo zjišťováno, zda záchvat febrilních křečí je pro respondenty 

stresující situací. Souhlasilo 19 (26%) respondentů, 48 (65%) respondentů označilo 

"spíše souhlasím" a 7 (9%) nevědělo. 

 

         Graf č. 18 

 

Otázkou č. 19 bylo zkoumáno, zda zaměstnavatel respondentů pořádá školení  

v oblasti dětské první pomoci. Z celkového počtu 75 (100%) respondentů odpovědělo  

5 (7%) ano, 49 (65%) ne a 21 (28%) nevědělo. 
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Pomocí otázky č. 20 bylo zjišťováno, zdali by respondenti uvítali více školení  

v oblasti dětské první pomoci. 62 (83%) respondentů by tuto možnost uvítalo, naopak 

13 (17%) by tuto možnost nevítalo. 

 

         Graf č. 20 
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DISKUZE 

V průběhu psaní absolventské práce jsem čerpal i z mých zkušeností, které jsem 

získal praxí během studia. Zkušenost ukazovala, že rodiče při záchvatu febrilních křečí 

jsou vystresovaní, nevědí co dřív dělat, ale hlavně volají rychlou záchrannou službu, 

čímž se potvrdila hypotéza č. 1: „Až 80% respondentů aktivuje integrovaný záchranný 

systém při záchvatu febrilních křečí.“ 

Na stresový faktor febrilních křečí poukázala otázka č. 18, kde bylo zjišťováno, 

zda záchvat febrilních křečí je pro respondenty stresující. Souhlasilo 19 (26%) 

respondentů, 48 (65%) respondentů označilo "spíše souhlasím" a 7 (9%) nevědělo. 

Odpovědi na otázku č. 9 ukázali na fakt, že 11 (100%) případů záchvatu febrilních 

křečí, týkajících se tohoto výzkumu, bylo nekomplikovaných. Z 11 případů, 7 (64%) 

trvalo do 2 minut a 4 (36%) trvaly do 3 minut. Tudíž jejich léčba i profylaxe by mohla 

být zvládnuta v domácí péči bez nutnosti aktivovat integrovaný záchranný systém. 

V otázce č. 12 rodiče odpovídali, zdali podávali léky proti křečím. Tato otázka 

ukazuje, jestli rodiče u svých dětí febrilní křeče už někdy zažili a jsou erudováni, jak 

předejít opakování záchvatu. 5 (45%) rodičů lék proti křečím podalo a 6 (55%) 

nepodalo žádná farmaka a nepředcházelo tím opakování se záchvatu.  

Jak je již výše zmíněno, horečnaté onemocnění prodělalo 41 dětí.  

V otázce č. 14 bylo zjišťováno, zdali při nástupu horečnatého onemocnění zahajovali 

rodiče antipyretickou léčbu. Z odpovědí vyplynulo, že antipyretickou léčbu započalo 

všech 41 (100%) dotazovaných rodičů., čímž přispěli k profylaxi febrilních křečí. 

Dále bylo v dotazníkovém šetření zjišťováno, zdali rodiče používají jinou metodu 

chlazení než přikládání studených obkladů. Otázka č. 17 ukázala, že chlazení vlažnou 

tekoucí vodou použilo 5 (14%) dotazovaných a obklady přikládalo 31 (86%) 

dotazovaných, čímž se potvrdila hypotéza č. 2: „Až 80% respondentů používá  

ke snižování horečky přikládání studených obkladů.“  

Z logiky věci, fyzikálních zákonů a vlastních zkušeností je chlazení tekoucí vlažnou 

vodou mnohem účinnější než přikládané studené obklady. Již jako malému dítěti mně 

babička srážela vysokou horečku ve sprše.  
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Dotazníkové šetření dále ukázalo, že ve většině případů rodiče dětí, které 

prodělaly febrilní křeče, vědí co dělat a jak postupovat. Nedostatky jsem odhalil  

v profylaxi tohoto stavu a opakování záchvatu z horečky.  Šetření také ukázalo vysoký 

zájem ze strany respondentů o školení v oblasti dětské první pomoci.  62 (83%) 

respondentů odpovědělo, že by tuto možnosti uvítalo naopak 13 (17%) by tuto 

možnost nevítalo. 
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ZÁVĚR 

Pro vytvoření této absolventské práce bylo zvoleno téma „Febrilní křeče u dětí  

v přednemocniční péči“. Výzkum byl zaměřen na širokou laickou veřejnost. 

V práci byl stanoven jeden hlavní cíl a několik dílčích cílů. Hlavním cílem 

absolventské práce bylo analyzovat informovanost široké laické veřejnosti  

o poskytování první pomoci dětem při záchvatu febrilních křečí a popsat tuto 

problematiku v přednemocniční péči. Dílčími cíly bylo podání komplexního písemného 

souhrnu informací o problematice febrilních křečí, včetně jejich incidence, klinického 

obrazu a diagnostiky, popsání laické první pomoci, přednemocniční a nemocniční péče 

a možných komplikací spojených s tímto stavem, dále provedení dotazníkového 

šetření, prozkoumání hloubky znalostí při poskytování první pomoci a zjištění 

schopnosti profylaxe febrilních křečí bez nutnosti aktivace integrovaného záchranného 

systému. 

Prvním dílčím cílem, jenž byl stanoven pro teoretickou část práce, bylo podat 

komplexní písemný souhrn informací o problematice febrilních křečí. Tento cíl byl 

splněn vypracováním teoretické části absolventské práce. 

Jelikož bylo téma práce zaměřené na pacienty v dětském věku, byl dále 

v teoretické části stručně nastíněn úvod do pediatrie, rozdělení dětského věku, 

komunikace s dětským pacientem a rodičem, první pomoc a neurologie. 

Druhý dílčí cíl bylo provést dotazníkové šetření. Tento cíl se také povedlo splnit. 

Důkazem je praktická část, kde je rozbor dotazníkového šetření na téma „Febrilní křeče 

v přednemocniční péči“. Tento cíl zároveň pomohl splnit hlavní cíl, kterým bylo 

analyzovat vědomosti široké laické veřejnosti o poskytování první pomoci dětem  

při záchvatu febrilních křečí. 

Třetím dílčím cílem, který byl stanoven pro praktickou část této práce, bylo 

prozkoumat hloubku znalostí v poskytování první pomoci při záchvatu febrilních křečí  

u široké veřejnosti. Tento cíl byl splněn realizací dotazníkového šetření, pomocí něhož 

bylo zjištěno, že zkušenosti s poskytováním první pomoci dětem mají pouze rodiče, 

nikoliv bezdětní respondenti. 
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Čtvrtý dílčí cíl praktické části měl zjistit schopnost profylaxe toho onemocnění  

v domácím prostředí bez nutnosti aktivace integrovaného záchranného systému. 

Provedením dotazníkového šetření se tento cíl splnil. Bylo zjištěno, že i když rodiče 

správně zahájí antipyretickou i antikonvulzivní léčbu, aktivují integrovaný záchranný 

systém. Jen ve dvou případech tuto možnost nevyužili a onemocnění zvládli v domácí 

péči, kdy následně navštívili lékaře a tuto příhodu mu popsali. 

Záměrem této absolventské práce bylo předložit základy poskytování laické první 

pomoci při záchvatu febrilních křečí a zjistit, zda rodiče jsou schopni poskytnout první 

pomoc svým dětem. Poskytování laické první pomoci by mělo pomáhat ke snížení 

nevratných následků onemocnění. Prioritou první pomoci  je zkrátit čas v poskytnutí 

adekvátní péče. Pokud nebudeme u veřejnosti prohlubovat potřebné znalosti  

a dovednosti v základech první pomoci, tak můžeme očekávat automatické poskytnutí 

správné první pomoci  ve stresových situacích mnohdy bez nutnosti aktivace 

integrovaného záchranného systému, jenž by  mohl být potřebný v jiné situaci na jiném 

místě. 
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SUMMARY 

Febrile Convulsions in Pre-Hospital Care 

The assignment deals with the topic of febrile convulsions in pre-hospital care. 

Children’s febrile convulsions belong to one of the feared diseases in children. They 

occur in young children when there is a rapid increase in their body temperature. They 

most commonly occur in children between the ages of 6 months to 6 years. Attacks  

of febrile convulsions may frighten parents terribly. Nevertheless the vast majority  

of febrile seizures are not serious. Seizures may last for a few seconds or minutes. The 

brain is not damaged during the seizure. If the child is protected against the fall, 

aspiration of vomit, it is not in the life threatening situation. 

The main objective of this study is to analyze general awareness of the lay public 

about first aid provided during seizure of febrile convulsions and to describe this issue 

in children in pre-hospital care. The partial objectives include assessing the depth  

of knowledge about first aid that is provided during febrile convulsions, information 

about prophylaxis, ability to provide first aid without activation the integrated rescue 

system, and providing the comprehensive summary of information about this issue. 

In the theoretical part basic theoretical knowledge about febrile convulsions  

is described. Apart from this the introduction to neurology and paediatrics including 

principles of communication and first aid is presented.  

In the practical part a questionnaire survey was used. The total number  

of respondents was 75. It was found out by this survey that febrile seizures were 

experienced by 11 children from the total number of 41 children with febrile diseases. 

Furthermore, it came out that only in 9 cases parents called emergency rescue 

services, and the rest of parents provided treatment of febrile convulsions themselves 

at home. Furthermore, it was revealed that parents tried to reduce children’s body 

temperature instead of applying towels or using a cold shower. 

This assignment should contribute to clarifying the issue of febrile convulsions.  

  



45 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Dotazníkové šetření 

 

Dobrý den, mé jméno je Ondřej Hurt, jsem studentem 3. ročníku Vyšší odborné 

školy MILLS Čelákovice, obor zdravotnický záchranář. 

 Rozhodl jsem se zpracovat absolventskou práci na téma „Febrilní křeče  

v přednemocniční péči“. Cílem této práce je zjistit informovanost a připravenost rodičů, 

jak reagovat na záchvat febrilních křečí u dětí, zjistit hloubku znalostí v poskytování 

první pomoci a profylaxi toho stavu. Část dotazníku se zaměřuje na spokojenost  

s Vašimi znalostmi, a zdali byste přivítali další kurzy či skolení o této problematice. 

Tímto bych Vás chtěl požádat o svědomité vyplnění mého dotazníku. Dotazník 

 je anonymní, všechny poskytnuté informace budou sloužit pouze pro mou 

absolventskou práci. Děkuji Vám za vaši ochotu a za čas, který jste vyplněním 

dotazníku strávili. 

 

1. Jste muž nebo žena? 

a) Muž 

b) Žena 

 

2. Jaké je vaše vzdělání? 

c) Základní 

d) Vyučen/ a 

e) Střední škola s maturitou 

f) Vyšší odborné 

g) Vysokoškolské 
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3. Kolik máte dětí? 

a) Jedno 

b) Dvě 

c) Tři 

d) Čtyři 

e) Pět 

f) Žádné 

 

4. Jaké jsou Vaše znalosti v poskytování první pomoci? 

Ohodnoťte jako ve škole, 1 – nejlepší, 5 – nejhorší. 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

 

5. Máte zkušenosti s poskytováním první pomoci dětem? 

a) Ano 

b) Ne 

 

6. Máte zkušenosti s poskytováním první pomoci dětem při záchvatu z horečky? 

a) Ano 

b) Ne 

 

7. Prodělalo Vaše dítě horečnaté onemocnění s teplotou nad 39°C? 

a) Ano 

b) Ne 

 

8. Zdali ano, bylo doprovázeno křečovým záchvatem? 

a) Ano 

b) Ne 
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9. Zdali ano, jak dlouho tento záchvat trval? (Odpovězte číslem v minutách.) 

 

 

10. Jak bylo dítě staré při záchvatu z horečky? 

a) 6 měsíců – 2 roky 

b) 2 – 4let 

c) 4 – 6 let 

 

11. Volali jste při záchvatu zdravotnickou záchrannou službu? 

a) Ano 

b) Ne 

 

12. Podávali jste léky proti křečím? 

a) Ano 

b) Ne 

 

13. Zdali ano, jak se jmenoval? 

a) Diazepam čípek 

b) Diazepam tab. 

 

14. Podávali jste léky proti horečce? 

a) Ano  

b) Ne 

 

15. Zdali ano, jak se jmenoval? 

a) Paralen® 

b) Panadol® 

c) Nurofen® 

d) Ibuprofen® 

e) Ibuprofen® a některý z výše uvedený 
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16. Zkoušeli jste horečku snížit jinak než léky? 

a) Ano  

b) Ne 

 

17. Zdali ano, jaký způsobem jste horečku snižovali? 

a) Zkoušeli jste horečku snížit oplachováním vlažnou vodou? 

b) Zkoušeli jste horečku snížit přikládáním studených obkladu? 

 

18. Jsou pro Vás křečové záchvaty stresující? 

a) Souhlasím  

b) Spíše souhlasím  

c) Nevím  

d) Spíše nesouhlasím  

e) Nesouhlasím 

 

19. Pořádá Váš zaměstnavatel pravidelně nějaké kurzy nebo školení v oblasti dětské 

první pomoci? 

a) Ano  

b) Nevím  

c) Ne 

 

20. Uvítali byste těchto kurzů a školení více? 

a) Ano  

b) Ne 

 

 

Děkuji za účast, přeji krásný zbytek dne.  

Ondřej Hurt 

III.DZZ MILLS 

 


