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Úvod 
Ke své absolventské práci jsem si vybral téma „Farmakologie v přednemocniční 

neodkladné péči“. Někdy v roce 2009 jsme měli na našem výjezdovém stanovišti velmi 

zajímavou přednášku na toto téma. Přednášel lékař zkušený v poskytování 

přednemocniční neodkladné péče. Byli nám vysvětleny základní principy fungování 

jednotlivých léků. Až tehdy jsme si já a mí kolegové – záchranáři uvědomili, že mnoho 

věcí děláme rutinně a mnohdy si vůbec neuvědomujeme široké souvislosti, které 

provází aplikaci nejrůznějších léčiv v naší práci. Všichni včetně mě jsme našli mnoho 

nedostatků v naších vědomostech. Právě toto byl impulz k tomu, abych si zvolil téma, 

které je jinak obecně mezi záchranáři málo oblíbené. Nedostatky záchranářů v oblasti 

farmakologie se mi (bohužel) podařilo potvrdit v praktické části, která spočívala ve 

zhodnocení jednoduchého testu, který jsem svým kolegům z praxe i studentům 3. 

ročníku mého studijního oboru předložil. Při studiu farmakologie a při konzultacích 

s mým vedoucím práce jsem pochopil, že ač se jedná o téma velice obšírné, dají se z něj 

vybrat pouze ty podstatné informace a zjednodušit je do písemné formy tak, aby čtenář 

nemusel hledat různé věci v odborné literaruře, která v tomto ohledu není 

k záchranářům příliš vstřícná, jelikož se jedná v naprosté většině o texty určené 

lékařům. Rozhodl jsem se proto napsat text, který by byl pro záchranáře jednoduchým 

vodítkem a zdrojem informací včetně vysvětlení těch nejzákladnějších fysiologických a 

patofysiologických principů, které jsou nezbytné pro pochopení účinků léčiv 

používaných v přednemocniční neodkladné péči. V práci uvedené údaje nejsou pouhou 

kompilací literárních pramenů, ale jsou to především informace sbírané z ústních 

sdělení našich lékařů, erudovaných v oboru urgentní medicína a anesteziologie a 

resuscitace. 

1  Cíl práce 
Jediným cílem mé práce je nabídnout čtenářům z řad jak studentů oboru 

diplomovaný zdravotnický záchranář, tak záchranářům v praxi ucelený text, v kterém 

najdou základní informace o všech léčivech, které jsou ve výbavě výjezdových vozů 

středočeské záchranky. V textu najdou sumární informace o všech léčivech, vysvětlení 

jejich základních fysiologických účinků a různých patofysiologických souvislostí, jakož 

i zdůraznění těch nejpodstatnějších postřehů z praxe. Práce v žádném případě 

nenahrazuje detailní informace z učebnic farmakologie. 
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2  Antihypertenzíva        

  2.1  isosorbitdinitrát (Isoket inj.) 
• typický zástupce tzv. nitrátů 

• má mohutný relaxační účinek na hladkou svalovinu v cévní stěně okamžitě po 

aplikaci 

• vyvolává vazodilataci zejména kapacitního žilního řečiště (v. cava) a velkých 

arterií včetně koronárních – klesá jednak žilní návrat do pravého srdce a stejně 

tak klesá odpor, proti kterému levá krev vypuzuje krev do aorty. To vše vede ke 

snížení nároků myokardu na kyslík. 

• nezanedbatelnou výhodou této látky je, že její účinek po nechtěné i.v. aplikaci 

větší dávky rychle odezní 

• dávkování: titračně bolusově nebo v infuzi do celkového množství zpravidla    

10 – 20 mg  

Indikace: 

• hypertenzní krize 

• kardiální plicní edém 

• levostranné srdeční selhání 

• angina pectoris (Isoket spray – zde využijeme koronarodilatační efekt) 

  2.2  urapidil (Ebrantil inj.) 
• blokátor alfa1 receptorů sympatiku, navíc má i centrální účinek zásahem do 

regulačních center v mozku 

• hypertenzi nikdy nezačínáme léčit touto látkou z důvodu, že rozvinutí jejího 

plné účinku nějakou dobu trvá. Pokud dojde k většímu poklesu TK, než je 

žádoucí, lékař v nemocnici stojí před problémem, jak krevní tlak zvýšit (což je 

při blokádě alfa 1 receptorů sympatiku velice obtížné, navíc jeho efekt trvá 

několik hodin). 

• dávkování: zásadně titračně zpravidla do dávky 25 mg 

indikace: hypertenzní krize 

  2.3  captopril (Tensiomin tbl.) 
• tzv. ACE inhibitor (nebo-li inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu) 
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• po aplikaci inhibuje tzv. angiotenzin konvertující enzym, který přeměňuje 

angiotenzin I na angiotenzin II, který má vazokonstrikční účinky a hraje 

klíčovou roli u některých hypertoniků 

• efekt nastává již cca 10 minut po p.o. podání, plný efekt je vyjádřen asi po 10 

minutách 

• dávkování: 25 – 50 mg per os (optimální je cucat jako bonbón) 

indikace: hypertenze bez ohledu na dosavadní chronickou terapii 

kontraindikace: gravidita 
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3  Diuretika 

  3.1  furosemid (Furosemid inj.) 
• diuretikum s nejmohutnějším diuretickým efektem ze všech diuretik 

• po i.v. aplikaci nastává diuretický efekt cca po 10 minutách a trvá cca 3 hodiny 

• je účinný i při výrazně snížených renálních funkcích 

• při i.v. aplikaci vyšších dávek vede též k dilataci žilního řečiště, což se léčebně 

využívá v situacích, kde je třeba snížit předtížení levé komory 

• terapeutická dávka se pohybuje v rozmezí 40 – 120 mg i.v. (nižší dávkování 

volíme většinou u pacientů s chronickým srdečním selhání, při kardiálním 

plicním edému pak dávku kolem 1mg/kg, event. vyšší) 

Indikace: 

• kardiogenní plicní edém (zde využijeme jak diuretický efekt, tak snížení 

předtížení) 

• levostranné srdeční selhání s městnáním v malém oběhu 

• podpůrná léčba hypertenze (snížením předtížení se sníží i srdeční výdej)  

• ostatní indikace se záchranné služby prakticky netýkají (hyperkalémie, léčba 

otoků obecně, některé formy hyperhydratace, zrychlení vylučování některých 

látek např. barbituráty, atd.) 

Nežádoucí účinky: z hlediska záchranné služby žádné (jinak především hypokalémie a 

z ní plynoucí změny vnitřního prostředí) 

Kontraindikace: obecně hypotenze (není to však pravidlo) a známá hypokalémie  
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4  Benzodiazepiny 

  4.1  diazepam (Diazepam inj., Diazepam Desitin sup.) 
• benzodiazepin s dlouhodobým účinkem (eliminační poločas diazepamu je 24 až 

50 hodin) [LARSEN, 1998]  

• jeho efekt nastupuje po i.v. podání téměř okamžitě  

• účinky antianxiózní, sedativní a antikonvulzivní 

• centrální myorelaxační účinek v praxi zanedbatelný (u pacientů bez 

neurologických poruch) 

• u většiny pacientů vede k anterográdní amnézii (cca 30 minut po aplikaci i.v.) 

• u lidí kardiálně zdravých s dostatečnou náplní žilního řečiště je vliv na krevní 

oběh zanedbatelný 

• lze ho podat i.m. nebo i.v. nebo per os v tabletové formě (aplikace nitrosvalová 

je bolestivá, aplikace intravenósní do žíly malého průsvitu může vést 

k přechodné lokální bolestivosti díky nízkému pH)  

• Diazepam Desitin čípky je určen pro děti k léčbě febrilních křečí nebo 

epileptického záchvatu 

• zásadně se nepřidává do žádných infusních roztoků (není rozpustný ve vodě, 

pouze v tucích) 

• všechny jeho účinky lze antagonizovat flumazenilem 

• všechny firemní přípravky obsahují ve 2 ml roztoku 10 mg účinné látky 

• dávkování je velmi variabilní, u části pacientů vede již 5 mg i.v. ke ztrátě 

vědomí, jiní reagují na podání daleko vyšších dávek pouze jistým stupněm 

spavosti 

• dávkování: obvykle v rozmezí 0,1 – 1 mg/kg i.v. (pro záchrannou službu  

s výjimkou analgosedace k umělé plicní ventilace zpravidla vystačíme s dávkou 

0,1 – 0,2 mg/kg i.v., zejména pak u starších lidí je na místě opatrná 

frakcionovaná aplikace) 

• dávkování Diazepam Desitin čípky: 5 mg čípek je určen pro děti do 10 kg 

váhy, nad 10 kg váhy pak aplikujeme 10 mg čípek 

Indikace: 

• sedace u některých kritických stavů (typicky dušnost při CHOPN nebo 

astma bronchiale, kardiogenní plicní edém, atd.) 

• jako antikonvulzívum při epileptickém záchvatu 
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• febrilní křeče (ve formě čípků) 

• status epilepticus 

• anxiolýza aplikací per os při nejrůznějších neurotických syndromech 

• jakou součást analgosedace v kombinaci s opioidy (v tomto případě 

s výhodou při umělé plicní ventilaci s ohledem na jeho dlouhodobý účinek) 

Nežádoucí účinky: 

• u seniorů a některých predisponovaných jedinců může vést zejména i.v. aplikace 

ke ztrátě vědomí nebo paradoxně k psychomotorickému neklidu až zmatenosti 

• po i.v. aplikaci dochází k přechodnému lehkému útlumu dýchání, zejména však 

u seniorů může dojít k zástavě dýchání 

• při jeho aplikaci současně s opioidy dochází vždy k významnému zvýšení jeho 

dýchání tlumivých účinků a negativních účinků na krevní oběh (pokles TK) 

Kontraindikace: myastenia gravis (kvůli centrálnímu myorelaxačnímu účinku) 

  4.2  midazolam (Midazolam inj., Dormicum inj.) 
• farmakologické účinky odpovídají do velké míry účinkům diazepamu, nicméně 

midazolam má některé rozdílné vlastnosti: dvakrát silnější účinnost, kratší trvání 

účinku, rozpustnost ve vodě 

• lze podat per os (i roztok), rektálně, i.m., i.v., intranasálně, dobře se vstřebává i 

sliznicí tracheobronchiálního stromu 

• příliš rychlé podání nebo aplikace velké dávky i.v. vede k přechodnému útlumu 

dýchání a u hypovolemických nebo geriatrických pacientů k přechodné 

hypotenzi 

• dávkování: k sedaci 0,05-0,1 mg/kg i.v., k úvodu do anestezie 0,15 – 0,2 mg/kg 

i.v. 

• nežádoucí účinky a kontraindikace: dtto diazepam 

Indikace: 

• sedace u některých kritických stavů (typicky dušnost při CHOPN nebo astma 

bronchiale, kardiogenní plicní edém, atd.) 

• jakou součást analgosedace v kombinaci s opioidy 

  4.3  clonazepam (Rivotril inj.) 
• farmakologické účinky odpovídají do velké míry účinkům diazepamu 
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• je to taktéž dlouhodobě působící benzodiazepin - průměrný eliminační poločas 

je mezi 30 až 40 hodinami [LARSEN, 1998] 

• lze ho podat i.v. či i.im., lze ho aplikovat i formou infuze ve fysiologickém 

roztoku (po i.m. podání nastupuje jeho účinek velmi pomalu, maximální hladiny 

je dosaženo až cca za 3 hodiny) 

• je absorbován PVC, takže aplikace v infuzi v PVC vaku o objemu 500 ml by dle 

doporučení výrobce neměla přesáhnout 8 hodin 

• dávkování: při epileptickém záchvatu zpravidla dostačující dávka 1 mg i.v., lze 

pokračovat až do dávky 4 mg. Při panické poruše 1 - 2 mg i.v., s výhodou 

v krátké infuzi 

• nežádoucí účinky a kontraindikace: dtto diazepam 

Indikace: 

• léčba všech forem epilepsie u dospělých i dětí 

• léčba akutní panické poruchy (náhlé nečekané stavy úzkosti a strachu zpravidla 

spojené s vegetativními příznaky, např. pocení, nauzea, tachykardie) 
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5  Celková anestetika 

  5.1  tiopental (Thiopental inj.) 
• rutinně používané barbiturátové anestetikum s typickými účinky barbiturátů  

• jeho použití patří výhradně do rukou lékaře s anesteziologickou erudicí 

• ampule obsahuje 500 mg nebo 1000 mg žlutého práškové substance 

• přidáním 20 ml aqua pro inj. k 500 mg substance vznikne 2,5% roztok 

• roztok je silně alkalický (pH cca 11) 

• anestetický účinnek je založen na útlumu činnosti retikulární formace 

v mozkovém kmeni. Má mohutný antikonvulzivní účinek. [LARSEN, 1998] 

• po jednorázové aplikaci anestetické dávky dochází do 15 – 20 vteřin ke ztrátě 

vědomí, plná obnova vědomí nastává po cca 20 – 30 minutách 

• v běžných anestetických dávkách nemá žádnou analgetickou potenci 

• podání opakovaných dávek vede ke kumulaci s prodloužením anestezie i doby 

probouzení 

• platí obecně, že čím vyšší dávka je podána, tím jsou významnější nežádoucí 

účinky 

• způsobuje přechodný pokles krevního tlaku jednak na podkladě dilatace žilního 

řečiště s následným poklesem srdečního výdeje a reflexním zvýšením srdeční 

frekvence, jednak přímým negativně inotropním účinkem. Z toho plyne, že díky 

tachykardii se v myokardu zvyšuje spotřeba kyslíku (přibližně o 50%) a není 

proto vhodný pro kardiaky.  

• významně tlumí dechové ústředí v závislosti na dávce. Již běžné anestetické 

dávky vyvolají významný útlum až vymizení reakce na hyperkapnii a hypoxii. 

• po aplikaci může vzniknout kašel, laryngospasmus a bronchospasmus (zejména 

při jakékoli stimulaci během jeho účinku) 

• vyvolává významnou indukci mikrozomálních enzymů v jaterních buňkách. 

Zvláště nebezpečné je v této souvislosti jeho působení při porfyriích, kde je jeho 

aplikace absolutně kontraindikována. (akutní intermitentní porfyrie, porfyria 

variegata). 

• zcela zásadní je jeho účinek na nitrolební tlak – přímo ideální. Snižuje 

mozkovou perfuzi (s následným poklesem nitrolebního tlaku až o 50%),  

spotřebu kyslíku a glukózy v mozku při zachování autoregulace mozkové 

perfuze a reaktivity mozkových cév na koncentraci CO2 v krvi. 
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• eliminační poločas je až 11 hodin [LARSEN, 1998]. Diskrétní poruchy vnímání 

a jemné motoriky proto vylučují např. řízení motorových vozidel i po jedné 

dávce léčiva.  

• nechtěná podkožní aplikace tiopentalu díky jeho vysokému pH vede lokálně 

k výrazné bolesti s rizikem rozvoje nekrózy podkoží (pokud se tak stane, je 

vhodné místo hojně infiltrovat mesocainem) 

• náhodné intraarteriální podání (opět díky vysokému pH) vede ke spasmu arterie 

a kruté bolesti s výpadkem arteriálního prokrvení periferně (je riziko vzniku 

gangrény a ireverzibilního poškození periferních nervových struktur v končetině 

díky ischemii). Pokud se tak stane, je nutné okamžité „naředení“ podané dávky 

aplikací fysiologického roztoku na téže i.v. kanyly (cca 2 x 20ml) a podání 

vazodilatačně působícího mesocainu (10 ml 1% roztoku). 

• dávkování: v rozmezí 3 – 5 mg/kg i.v., aplikace má být plynulá, nikoli příliš 

rychlá (500 mg podáváme cca 30 vteřin)  

Indikace: 

• úvod do celkové anestezie obecně u situací, kde nám nebude vadit krátkodobá 

hypotenze (všechny stavy, kde je dobrá kondice myokardu a není hypovolémie) 

• izolované kraniotrauma (obecně stavy s nitrolební hypertenzí) 

• status epilepticus (při selhání léčby benzodiazepiny) 

Kontraindikace: 

• kritické astma či jiné stavy spojené s bronchokonstrikcí 

• dekompenzovaná srdeční nedostatečnost 

• akutní infarkt myokardu 

• šokové stavy obecně 

• porfyrie 

  5.2  etomidát (Hypnomidate inj.) 
• rychle krátce působící celkové anestetikum s minimálními nežádoucími účinky 

na dýchání a krevní oběh 

• derivát imidazolu [LARSEN, 1998]. Účinná substance je v tukové emulzi 

v množství 20mg účinné látky v 10ml ampuli. 

• působí útlum retikulární formace mozkového kmene, po i.v. aplikaci bolusu 

nastupuje ztráta vědomí do 1 minuty, po 3 - 4 minutách jsou již pacienti 

oslovitelní 
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• nemá žádnou analgetickou potenci 

• u některých pacientů vznikají po aplikaci myoklonie a dyskinézy, které se 

v praxi projevují různými bezděčnými pohyby končetin, hlavy či grimasováním 

(věc nemá nic společného s epilepsií). Tyto stavy lze zmírnit předchozím 

podáním opioidu či benzodiazepinu za cenu prodloužení probouzení díky 

sumaci sedativních účinků (v přednemocniční péči nám to ale nevadí, stejně 

podáváme etomidát proto, že budeme nejspíše pokračovat v analgosedaci a 

umělé plicní ventilaci). Vzácně se vyskytuje kašel nebo škytavka. 

• nepotlačuje dostatečně reflexní reakce, takže stres při intubaci může vést 

k vzestupu krevního tlaku a tachykardii. Toto však lze do značné míry opět 

erliminovat předchozí aplikací opioidů. 

• na výkonnost myokardu nemá žádný vliv, krevní tlak prakticky neklesá 

• vede k poklesu mozkové perfuze s následným poklesem nitrolebního tlaku, 

avšak ve srovnání s tiopentalem v daleko menší míře. Má antikonvulzivní efekt.; 

• vliv na dýchání je nevelký – dojde k poklesu dechového objemu, avšak se 

současným vzestupem dechové frekvence, takže ve výsledku se minutová 

ventilace sníží asi o 20%. U pacientů v pokročilém věku může dojít k zástavě 

dýchání, apnoe však zpravidla trvá kolem 20 vteřin. 

• prokázaným nežádoucím účinkem je absolutní útlum funkce kůry nadledvin již 

po jedné bolusové dávce, není však znám žádný klinický význam tohoto jevu 

• i.v. aplikace bývá mírně bolestivá (což je dáno propylénglykolem, který 

v roztoku funguje jako stabilizační přísada) 

• eliminační poločas etomidátu je asi 75 minut 

• dávkování: 0,3 mg/kg i.v. 

Indikace: 

• úvod do anestezie u všech rizikových a geriatrických pacientů (obecně všude 

tam, kde se obáváme hypovolémie, hypotenze a nedostatečné kardiální 

výkonnosti) 

• ideální anestetikum pro přednemocniční neodkladnou péči 

Kontraindikace: 

• žádné 

  5.3  ketamin (Narkamon inj., Calysol inj.) 
• derivát fencyklidinu, což je látka chemicky blízká halucinogenům 
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• navozuje tzv. disociativní anestezii, což znamená, že dochází k „odpojení“ 

mozkové kůry od podkorových mozkových struktur – pacient vypadá, jako by 

byl zcela „odpojen“ od okolí, ale chybí známky normálního spánku [LARSEN, 

1998] 

• typicky vypadá průběh po podání anestetické dávky asi takto: po aplikaci je 

pociťováno zvukové oddělení od okolí, poté vymizí vnímání somatické bolesti, 

jsou přítomny změny vnímání tělesné integrity (vznášení se v prostoru), 

následuje otevření očí s vertikálním a horizotnálním nystagmem. Poté dojde ke 

ztrátě vědomí (cca 30 - 60 vteřin od bolusu). Následně se zastaví pohyb bulbů, je 

zvýšený svalový tonus. V této fázi jsou všechny podněty přijímané smyslovými 

orgány vedeny do mozkové kůry, ale nejsou zpracovávány (vnímá např. bolest, 

ale nevadí mu to). Objevují se ale bizarní sny někdy vyvolávající hrůzu a děs, 

stejně tak zrakové halucinace. Většinou vidíme mimovolní svalové pohyby, 

grimasování, někdy i hlasové projevy. Po cca 15 minutách od bolusu se většina 

pacientů probouzí, opět s pocitem zpravidla ohrožujících snů a halucinací. 

Někdy je obtížné stanovit, kdy vlastně anestezie odezněla.  

• sny a halucinace se vyskytují asi u 30% pacientů, zejména dospělých. Vznik 

obojího do značné míry provokují hlučné zevní sluchové stimuly. 

• výskyt těchto nepříjemných snových prožitků lze zmírnit předchozí aplikací 

benzodiazepinů (optimálně diazepam nebo midazolam) 

• analgezie je výraznější vůči somatické bolesti (kůže, svaly, kosti), nikoli 

viscerální (somatické, tj. z útrobních orgánů) 

• působí stimulačně na kardiovaskulární systém: cca o 30% se zvyšuje srdeční 

frekvence (což vede ke zvýšení spotřeby kyslíku myokardem) a střední arteriální 

tlak. Tím pádem zvyšuje i nitrolební tlak. 

• účinek na dýchací systém silně závisí na dávce – u nižších dávek dochází ke 

zvýšení dechové frekvence, u vyšších dávek bývá přechodná apnoe (zde pozor 

na před ketaminem podaný benzodiazepin – dochází k sumaci dechové ústředí 

tlumících účinků!!!) 

• zůstávají zachovány ochranné reflexy dýchacích cest (což ale nevylučuje 

aspiraci vzhledem k výpadku vědomí) 

• významně se zvýší sekrece slinných a tracheobronchiálních žláz (lze zmírnit 

atropinem, zde ale dochází k sumaci s tachykardizujícím efektem ketaminu) 
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• tonus příčně pruhovaného svalstva se zvyšuje (někdy až do rigidity svalstva 

dolní čelisti, takže intubace bez myorelaxancia není možná) 

• účinek silně závisí na dávce: v nízkých dávkách dominuje analgetický efekt, ve 

vyšších pak nastupuje anestezie 

• dávkování k anestezii: 1 – 2 mg/kg i.v., opakované bolusové dávky pak ve výši 

cca 50% úvodní dávky. Intramuskulárně pak 5 mg/kg. Po i.m. podání není 

nástup účinku nijak významně opožděn (v případech dobré perfuze svalu). 

• dávkování k analgezii: 0,2 – 0,5 mg/kg i.v.  

• lze podat subkutánně i rektálně 

Indikace: 

• všude tam, kde je pacient hypovolemický 

• analgezie v krizových situacích (zaklínění při vědomí, atd.) 

• popáleniny 

• úvod do anestezie u nespolupracujících dětí (aplikujeme i.m., po zklidnění dítěte 

pak teprve kanylujeme žílu) 

Kontraindikace: 

• obecně u pacientů, kde nelze připustit zvýšení srdeční frekvence, krevního tlaku 

či nitrolebního tlaku (manifestní srdeční nedostatečnost, hypertenze, neléčená 

hypertyreóza, pronikající poranění oka, kraniotrauma, atd.) 

• epilepsie a manifestní psychiatrické onemocnění se považuje v kritické situaci 

za pouze relativní kontraindikaci 
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6  Látky ovlivňující vegetativní nervový systém 
 

Sympatomimetika – obecně léčiva zesilující účinky sympatiku. 

Sympatolytika – obecně léčiva tlumící účinky sympatiku. 

Parasympatomimetika – obecně léčiva zesilující účinky parasympatiku. 

Parasympatolytika – obecně léčiva tlumící účinky parasympatiku. 

 

Obecné pravidla k použití sympatomimetik: 

• platí obecný princip – podání léčiva zesilující účinky sympatiku vždy vede 

k útlumu parasympatiku a obráceně. 

• před použitím sympatomimetik je nutné nejdříve korigovat případnou 

hypovolémii (nemá význam pokoušet se o zvýšení krevního tlaku, pokud 

nemáme dostatečnou náplň cévního řečiště) 

• v praxi platí, že při těžkých poruchách acidobazické rovnováhy (zejména těžká 

metabolická acidóza s pH pod 7) je účinnost sympatomimetik významně 

snížená. V záchranné službě však korekce acidobazie není prioritní (není ani 

tehnicky možná pro neznalost základních laboratorních ukazatelů). Z toho plyne, 

že u stavů provázených těžkou metabolickou acidózu (zejména stavy po dlouhé 

resuscitaci) budou účinné dávky námi použitých sympatomimetik mnohem vyšší 

než posléze po několika hodinách léčby v nemocnici, kde je již prostor na 

korekci acidobazické rovnováhy. 

 

  6.1  Sympatomimetika 
Pro přehlednost uvádím přehled těch účinků sympatiku, jejichž znalost je nezbytná 

pro pochopení účinků některých léčiv.  Není cílem této práce rozvádět anatomii a 

fysiologii vegetativního nervového systému, uvedu proto pro přehlednost pouze 

základní rozdělení na  α (alfa) a β (beta) účinky [WENKE, 1990]. 

 

• účinky α1: vazokonstrikce  

                       mydriáza 

• účinky α2: centrální hypotenzivní účinek (prakticky zanedbatelný) 

• účinky β1: pozitivně inotropní – zvýšení síly stahu myokardu 

                      pozitivně chronotropní – zvýšení automacie převodního   
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                                                                  systému srdečního       

                      pozitivně dromotropní – zvýšení elektrické vodivosti   

                                                                 myokardu 

                       pozitivně batmotropní – zvýšení dráždivosti myokardu 

• účinky β2: bronchodilatace 

                       vazodilatace (prakticky zanedbatelný) 

                       tokolýza (snížení kontrakcí dělohy) 

 

Obecně platí: 

• všechny sympatomimetika mají vždy všechny výše uvedené účinky 

sympatomimetik. Rozdíly jsou pouze v tom, které z těchto účinků jsou  

      u konkrétního léčiva nejmohutnější a které téměř zanedbatelné. V dalším textu      

      uvedu nejtypičtější účinky jednotlivých sympatomimetik tak, jak se využívají   

      v klinické praxi. 

  6.1.1 adrenalin (Adrenalin inj.) 
• sympatomimetikum s účinky α a β (někdy se pro něj používá název epinefrin) 

• z α účinků je v popředí mohutný vazokonstrikční efekt a pak všechny účinky β1 

a bronchodilatace 

• navíc zabraňuje vyplavování histaminu z buněk (využití při anafylaktickém 

šoku) 

• lze podat i.v., inhalačně nebo intratracheálně  

• intramuskulární aplikace je nesmyslná (důvod je jednoduchý – jelikož je 

indikován při stavech, při kterých je vždy hypotenze a tudíž špatný průtok krve 

svaly při centralizaci oběhu, byl by jeho účinek v nejlepším případě velmi 

opožděný, jestli by vůbec nějaký byl). Navíc intramuskulární nebo někdy 

doporučované subkutánní podání je velmi špatně řiditelné – pokud již jednou lék 

takto podám, bude účinkovat včetně nežádoucích účinků až doby, než se 

všechen vstřebá. Pokud sympatomimetikum podávám titračně i.v. nebo 

intraoseálně, můžu tím jeho účinek řídit a vím, že po zastavení aplikace do 

několika minut odezní. 

• při astmatickém stavu se podává v optimálním případě inhalačně. Důvodem je 

jeho mohutný bronchodilatační efekt s minimálními účinky vazokonstrikčními a  
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β1 (které by byli v tomto případě nežádoucí). Ředění např. 3 ml adrenalinu/5 ml 

roztoku nebulizovat (1 amp. obsahuje 1 mg adrenalinu) 

• při resuscitaci se aplikuje zásadně i.v. (nebo intraoseálně) bolusově bez ředění, 

optimální je jeho „spláchnutí“ cca 10 ml krystaloidu 

• intratracheálně se v optimálním případě podává naředěný ve fysiologickém 

roztoku nebo lépe v Aqua pro injectione (která je hypotonická) – např. 3 mg 

adrenalinu/10 ml roztoku, čímž se docílí jeho rozptýlení v dolních dýchacích 

cestách a tudíž se zvětší plocha, z které se vstřebává do oběhu 

• při anafylaktickém šoku se podává v dávce dle stavu. S výhodou je naředit např. 

1mg adrenalinu do 10 ml fysiologického roztoku a tuto směs aplikovat titračně 

třeba po 3 ml až do dosažení požadovaného efektu (tedy normalizace TK a 

případně ústupu bronchokonstrikce) 

• u dětí se používá též k léčbě akutní subglotické laryngitidy (zde využijeme jeho 

vazokonstrikční efekt, který má za následek změnšení edému v subglotickém 

prostoru a tudíž zvětšení průsvitu laryngu). V této indikaci se aplikuje opět 

inhalačně např. v ředění 3 mg adrenalinu/3 ml fysiol. roztoku. Tento spůsob u 

dětí opět vede k minimalizaci vazokosntrikčních a β1 účinků. 

• neexistuje maximální dávka, podává se zásadně titračně až do dosažení 

žádaného účinku 

• podání adrenalinu se v indikovaných případech není třeba obávat. Jeho titrační 

aplikace i.v. je bezpečná (podám tolik, kolik ho pacient potřebuje) a jelikož 

funguje krátce, máme jistotu, že jeho vedlejší nežádoucí účinky (hypertenze, 

bolesti hlavy, nauzea, tachykardie) rychle odezní.  

Indikace: 

• kardiopulmonální resuscitace - zde využijeme vazokonstrikční účinek a všechny 

účinky β1 

• astmatický záchvat (obecně stavy s bronchokonstrikcí) – zde využijeme 

mohutný bronchodilatační efekt 

• akutní subglotická laryngitida u dětí – zde využujeme lokální vazokonstrikční 

efekt 

• anafylaktický šok – využijeme účinky jako při resuscitaci + blokádu 

vyplavování histaminu 

Nežádoucí účinky: 
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• zvyšuje spotřebu kyslíku v myokardu (při tachykardii se zvyšují nároky buněk 

na kyslík, čehož se docílí zvýšeným průltokem krve koronárními tepnami, které 

ovšem musí být poškození, které by limitovalo průtok) 

• riziko arytmií (extrasystoly až komorová fibrilace) díky jeho β1 účinkům 

• hypertenze (dáno vazokonstrikčním účinkem) 

• neklid, třes, excitace (centrální účinek v CNS) 

• bolesti hlavy (dáno přechodnou hypertenzí) 

Kontraindikace: 

• žádné (je kontraindikován všude tam, kde není indikován) 

  6.1.2 noradrenalin (Noradrenalin inj.) 
• sympatomimetikum s mohutným vazokonstrikčním (α1) účinkem (někdy se pro 

něj používá název norepinefrin) 

• ostatní účinky jsou zanedbatelné 

• je určen výhradně k infusnímu podání v roztoku krystaloidu 

• účinek po ukončení infuze rychle odezní 

• neexistuje maximální dávka 

• dávkování: naředěný např. 5 mg noradrenalinu v 250ml fysiologického roztoku, 

rychlost infuze se titruje podle krevního tlaku (1 amp. obsahuje 1 mg 

noradrenalinu). Není rozhodující způsob ředění, ale rychlost infuze a její titrace 

dle účinku. 

Indikace: 

• všechny stavy s nežádoucí vazodilatací, u kterých je nutno docílit 

vazokonstrikce a tudíž zvýšení krevního tlaku za předpokladu dostatečné 

intravaskulární náplně, např. septický šok, anafylaktický šok, vazoparalýza po 

resuscitaci  

Nežádoucí účinky: 

• hypertenze při předávkování 

• reflexní bradykardie (většina stavů spojených s vazodilatací a tudíž hypotenzí je 

vždy provázena tachykardií. Zvýšení TK do normálních hodnot nebo vyšších 

vede přes baroreceptory k reflexnímu zpomalení srdeční frekvence, což má 

mimo jiné pozitivní vliv na snížení spotřeby kyslíku v myokardu) 

Kontraindikace: 
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• žádné (je kontraindikován všude tam, kde není indikován) 

  6.1.3 isoprenalin (Isuprel inj.) 
• sympatomimetikum s mohutným β1 a β2 účinkem 

• v klinické praxi se využívá jeho β1 účinek, vazodilatační β2 efekt je u tohoto 

přípravku ve vyšších dávkách již klinicky významný 

• zvyšuje kontraktilitu myokardu, má významný chronotropní a batmotropní 

účinek (β1) 

• v oběhu vyvolává jak plicní tak systémovou vazodilataci (β2), jejíž mohutnost 

silně závisí na dávce. To vede k poklesu dotížení (afterload) a tudíž k odlehčení 

práce levé komory.  

• aplikuje se výhradně i.v. v infuzi v ředění např. 0,6 mg isoprenalinu v 250ml 

fysiologického roztoku (1 amp. Isuprelu obsahuje 0,2 mg isoprenalinu). 

Rychlost infuze se titruje tak, aby byla dosažena požadovaná srdeční frekvence. 

• jeho účinek odezní velmi rychle po zastavení infuze 

Indikace: 

• některé formy síňokomorových blokád 

Nežádoucí účinky: 

• hypotenze a tachykardie při vyšších dávkách 

• arytmie 

Kontraindikace: 

• žádné (je kontraindikován všude tam, kde není indikován) 

 

  6.1.4 dobutamin (Dobuject inj., Dobutamin inj.) 
• sympatomimetikum s mohutnými β1 účinky, z kterých je nejvíce vyjádřený 

účinek pozitivně inotropní         

• minimálně zvyšuje tepovou frekvenci (v terapeutické dávce obvykle o cca 15 

tepů/min.), má minimální proarytmické účinky 

• plný účinek se rozvine cca do 15 minut od zahájení aplikace 

• podává se výhradně i.v. v infuzi fysiologického roztoku a to výhradně infuzním 

dávkovačem (1 amp. obsahuje 250 mg dobutaminu), obvyklá dávka je 2,5 - 10 

µg/kg/min. 

Indikace: 
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• inotropní podpora myokardu při akutním srdečním selhání 

• kardiogenní šok 

• septický šok (zde zpravidla v kombinaci s vazokonstrikčně působícím 

noradrenalinem) 

Nežádoucí účinky: 

• při použití v indikovaných případech a v doporučeném dávkování prakticky 

žádné 

Kontraindikace: 

• žádné (je kontraindikován všude tam, kde není indikován) 

  6.1.5 dopamin (Tensamin inj.) 
• sympatomimetikum s účinky účinky α i β a účinky na specifické dopaminergní 

receptory v renálním a splanchnickém (mezenteriálním) řečišti 

• které receptory stimuluje, závisí pouze na dávce 

• v malých dávkách (do 3 µg/kg/min.) vyvolává přes specifické receptory 

vazodilataci drobných arterií v ledvinách a mezenteriálním řečišti, což vede ke 

zlepšení prokrvení v této oblasti. Krevní tlak a tepová frekvence nejsou v těchto 

dávkách významně ovlivněny. Terapeuticky se toho využívá zejména ke zvýšení 

činnosti ledvin (v resuscitační a intenzivní péči). 

• ve vyšších dávkách (kolem 5 µg/kg/min.) nastupuje účinek β-mimetický, což se 

využívá ke zvýšení srdeční kontraktility a srdečního výdeje 

• ve vysokých dávkách (nad 10 µg/kg/min.) již dominuje účinek α-mimetický 

s vazokonstrikcí 

• podává se výhradně i.v. v infuzi fysiologického roztoku 

• účinek nastupuje téměř okamžitě a po skončení aplikace rychle odeznívá 

Indikace: 

• terapie při akutním selhání perfuze v životně důležitých orgánech a 

k profylaxi vazokonstrikce ve splanchnické oblasti a ledvinách při stavech, 

kdy dochází k centralizaci oběhu (obecně šokové stavy) 

• z hlediska záchranné služby ho lze označit za přípravek, který můžeme 

použít jako první při šokových stavech většinou u kardiaků (kde je oběhové 

selhání způsobené selháním srdce jako pumpy) 

Nežádoucí účinky: 
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• hypertenze, tachykardie, arytmie 

Kontraindikace: 

• žádné (je kontraindikován všude tam, kde není indikován) 

  

Souhrnný přehled indikace sympatomimetik: 

adrenalin: kardiopulmonální resuscitace 

                  bronchokonstrikce 

                  anafylaxe 

                  subglotická larygitida 

noradrenalin: hypotenze na podkladě vazodilatace 

isoprenalin: bradykardie na podkladě některých druhů síňokomorových blokád 

dopamin: hypotenze, bradykardie obecně 

dobutamin: srdeční selhání obecně 

  6.2  Parasympatolytika  
Účinky parasympatického nervového systému jsou obecně opačné proti účinkům 

sympatiku. 

Mediátorem na efektorových (tj. cílových) tkáních parasympatiku je acetylcholín 

prostřednictvím tzv. M-receptorů (M = muskarinových). Cílovými tkáněmi myslíme 

obecně myokard, hladké svalstvo a žlázy. Účinky parasympatiku na M-receptorech lze 

zablokovat atropínem. Acetylcholín kromě uvedených tkání zprostředkovává též přenos 

vzruchu na nervosvalové ploténce prostřednictvím tzv. N-receptorů (N = nikotinových). 

Zde jeho účinek atropinem zablokovat nelze. Obecně se acetylcholin odbourává (aby 

jeho účinek netrval příliš dlouho) enzymem, kterému řídáme acetylcholinesteráza a 

vyskytuje se jednak v séru a intersticiální tekutině a jednak v membráně svalových 

vláken, ze kterých proniká do nervosvalové ploténky. Znalost těchto principů má 

zásadní vliv na pochopení některých léčebných postupů. 

Parasympatomimetika: obecně zesilují účinky parasympatiku (a v záchranné službě se  

                                         nepoužívají) 

Parasympatolytika: obecně zeslabující účinky parasympatiku (atropin a jiné látky,  

                                   které jsou součástí spasmolytických léčiv) 

V následujícím přehledu [WENKE, 1990] uvádím ty účinky parasympatiku, s jejichž 

praktickou aplikací se setkáváme v klinické praxi. 
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krevní oběh: bradykardie 

                       vazodilatace 

hladké svalstvo vnitřních orgánů: zvýšení kontrakcí, event. peristaltiky stěny žaludku,   

                                                          střev, močového měchýře a žlučníku s uvolněním   

                                                          sfinkterů těchto orgánů, mírná bronchokonstrikce 

oko: mióza (vedoucí k poklesu nitroočního tlaku) 

žlázy obecně: zvýšení sekrece (žláz slinných, potních a bronchiálních) 

  6.2.1 atropin (Atropin inj.) 
• parasympatolytikum v záchranné službě běžně používané 

• v dostatečné dávce zablokuje všechny M účinky parasympatiku 

• nejmenší doporučovaná dávka u dospělých je 0,5 mg i.v. (menší dávka může 

vést paradoxně k bradykardii, mechanismus tohoto děje není znám, je nicméně 

ověřen klinickou zkušeností) 

• u intoxikace inhibitory acetylcholinesterázy (organofosfáty) se uvádí, že atropin 

je antidotum. Není tomu tak, aplikace atropinu vede pouze ke zmírnění život 

ohrožujících projevů při intoxikaci, které jsou dány dlouhodobou inhibicí 

acetylcholínesterázy a tudíž extrémním vystupňováním účinků parasympatiku 

(bradykardie, extrémní slinění a bronchiální sekrece) díky hromadícímu se 

acetylcholínu na M-receptorech  

Indikace: 

• symptomatická sinusová bradykardie 

• některé typy síňokomorových blokád 

• asystolie (zde se již od indikace tzv. plné vagolytické dávky, což jsou 3mg 

ustupuje, uvádím to zde více méně pro úplnost, protože téměř ve všech starších 

literárních pramenech je tato indikace uvedena.). V posledních doporučení pro 

resuscitaci z roku 2010 je aplikace atropinu možná, ale až poté, co asystolie 

nereaguje na podání adrenalinu. 

• intoxikace inhibitory acetylcholinesterázy – organofosfáty     

Kontraindikace: 

• žádné (je kontraindikován tam, kde není indikován) 

Nežádoucí účinky: 

• tachykardie, sucho v ústech 

• mydriáza se zvýšením nitroočního tlaku (opatrně u glaukomu) 
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7  Opioidy 
• správný název je opioidy (nikoli opiáty), čímž je vyjádřeno, že všechny 

v humánní medicíně používané preparáty se vyrábějí synteticky  

• v záchranné službě se používá morfin a fentanyl nebo sufentanil 

• nejdůležitějšími účinky jsou: analgezie, spavost, změny nálady, útlum dýchání, 

snížená motilita trávící trubice, nauzea a změny autonomních funkcí 

• jednotlivé preparáty se liší svým farmakokinetickým účinkem a analgetickou 

potencí. Všechny opioidy se vážou výhradně na opioidní receptory, kterých je 

však víc druhů. Mezi jednotlivými preparáty jsou pak rozdíly ve vazbě na 

jednotlivé receptory. 

• analgezie - fentanyl má 100x vyšší analgetickou účinnost než morfin a sufentanil 

má 10x vyšší analgetickou účinnost než fentanil 

• vyvolávají spavost a pocity dobré pohody a euforie  

• mióza – společné pro všechny opioidy 

• dýchací systém – všechny mají přímý tlumící efekt na dechové centrum 

v mozkovém kmeni. Snižuje se též reaktivita centra na pCO2, již po podání 

terapeutické dávky např. morfinu se minutový dechový objem začíná 

normalizovat až po 2 – 3 hodinách [LARSEN, 1998]. Všechny preparáty zvyšují 

tonus svaloviny bronchů a tudíž odpor dolních cest dýchacích, maximální efekt 

má v tomto případě morfin. Antitusický účinek zejména u morfinu. 

• nauzea a zvracení – přímým podrážděním receptorů v prodloužené míše 

• svalová rigidita – všechny opioidy mohou vystupňovat svalový tonus až do 

svalové ztuhlosti. Mechanismus tohoto děje není vysvětlen, dá se však odstranit 

pouze podáním svalových relaxancií. 

• kardiovaskulární systém – jejich vliv na střední arteriální tlak je v terapeutických 

dávkách minimální. Pokud dojde k významnému poklesu krevního tlaku, je to 

téměř vždy dáno nedostatečnou náplní cévního řečiště (hypovolémie). Morfin 

někdy vede k poklesu krevního tlaku uvolněním histaminu s následnou 

vazodilatací [LARSEN, 1998]. Běžně snižují srdeční frekvenci (lze 

antagonizovat atropinem), jejich vliv na inotropii myokardu je zanedbatelný. U 

morfinu je klinicky významná dilatace kapacitních žil se snížením návratu krve 

do pravého srdce, čehož se terapeuticky využívá při kardiálním plicním edému.  
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• gastrointestinální trakt – snižují motilitu žaludku a střev, morfin vyvolává 

spasmus Oddiho svěrače (sfinkter uzavírající společné vyústění žlučového a 

pankreatického vývodu do dvanáctníku)   

• interakce s jinými farmaky – zejména upozorňuji na jejich kombinaci 

s benzodiazepiny – vždy dochází k vzájemné potenciaci sedativních a dýchání 

tlumících účinků 

• jejich účinky lze antagonizovat naloxonem – vždy dojde ke zrušení všech účinků 

opioidů (antagonizace analgezie může vyvolat nežádoucí kardiovaskulární efekt 

ve smyslu tachykardie a hypertenze). Při antagonizaci je třeba velké obezřetnosti 

z důvodu, že délka účinku naloxonu je kratší než je doba účinku opioidů nebo 

jejich metabolitů (s následným návratem dechového útlumu). Navíc v případě 

antagonizace vyšších dávek fentanylu je riziko tzv. refentanylizace (fentanyl má 

velmi specifickou farmakokinetiku, vylučuje se i do žluči, a je proto schopen po 

odeznění účinku naloxonu redistribucí z depot a zpětnou rezorpcí z trávícího 

traktu dosáhnout opět takových plasmatických hladin, které vedou k útlumu 

dýchání [LARSEN, 1998]). 

• opioidy podáváme zásadně intravenósně – důvodem je přesná řiditelnost účinku 

(nemusíme se obávat, že například po obnovení perfuze svalu, do kterého jsme 

preparát aplikovali, dojde k uvolnění depa opioidu s nežádoucím nástupem 

dechového útlumu již v situaci, kdy toto neočekáváme a již jsme dávno 

zapoměli, že byl vůbec opioid aplikován) 

• na opioidy obecně vzniká při dlouhodobém podávání somatická a psychická 

závislost – u těchto pacientů budou námi aplikované běžné dávky neúčinné 

• u opioidů, které jsme podali zejména z důvodu analgetického, nutno před 

manipulací s pacientem vyčkat na nástup maximálního účinku – viz Tab. 1 

[LARSEN, 1998] 

 

Tab. 1 Farmakokinetika a analgetická potence opioidů v klinickém dávkování 

účinná 
látka 

maximální 
účinek (min.) 

min. trvání 
účinku (min.) 

relat. trvání 
účinku (min.) 

analgetická 
potence 

morfin 3 90 200-250 1 

fentanyl 5-8 20-30 60-120 100 

sufentanil 2-4 30 100-150 1000 

 
Indikace: 

• analgezie 
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• kardiální plicní edém 

• analgosedace 

• analgosedace k umělé plicní ventilaci (zlepšují toleranci umělé plicní ventilace a 

orotracheální rourky) 

  7.1  morfin (Morphin inj.) 
1 ampule (1 ml) obsahuje 10 mg účinné látky 

• indikace: vzhledem ke snížení dotížení srdce (pokles žilního návratu z důvodu 

dilatace žilního řečiště) je to bolest při akutním infarktu myokardu a potom 

kardiální plicní edém (i bez bolesti, zde využijeme snížení dotížení a sedaci). 

Další indikací je maligní bolest, kde aplikujeme obvykle i.m.  

• dávkování: 0,1 – 0,15 mg/kg i.v. nebo 0,2 mg/kg i.m. 
 

  7.2  fentanyl (Fentanyl inj.) 
• 1 ampule (2 ml) obsahuje 100 µg (0.100mg) účinné látky 

• indikace: léčba těžkých algických stavů a analgosedace 

• dávkování: 1 – 3 ug/kg i.v. 

 

  7.3  sufentanil (Sufenta inj.) 
• 1 ampule (2 ml) obsahuje 10 µg  (0.010mg) účinné látky 

• mohutný hypnosedativní efekt 

• indikace: léčba těžkých algických stavů a analgosedace 

• dávkování: 0,15 – 0,30 µg /kg i.v. 
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8  Jiná analgetika a spasmolytika 

  8.1  tramadol (Tramal inj.) 
• analgetikum působící částečně na opioidní, částečně mimo opioidní receptory 

[POKORNÝ, 2010] 

• analgetická potence je ve srovnání s morfinem cca 10krát slabší 

• kardiovaskulární účinky jsou zanedbatelné, téměř nemá euforizující účinek, 

riziko dechového útlumu je minimální 

• častý je výskyt nauzey a zvracení, poruch nálady a dysforie či zmatenosti 

zejména u dospelých 

• podává se zpravidla i.m. (pomalé i.v. podání je možné), účinek trvá cca 4 hodiny 

• dávkování: 50 – 100 mg i.m. pro dospělé 

  8.2  diclofenac (Dolmina inj.) 
• nesteroidní antiflogistikum tlumící syntézu prostaglandinů a dalších mediátorů 

zánětu 

• má mohutné účinky protizánětlivé, antipyretické, analgetické a antiagregační 

• nežádoucí účinky: bolesti břicha, nechutenství, exacerbace vředu žaludku či 

duodena, alergické reakce 

• indikace: léčba zánětlivých a degenerativních revmatických onemocnění, akutní 

dnavý záchvat, pomocná léčba biliární nebo renální koliky, obecně bolestivé 

stavy v traumatologii (nevyžadující opioidy) 

• kontraindikace: známá alergie na antirevmatika či kyselinu acetylosalicylovou,  

aktivní gastrointestinální krvácení či vřed, těhotenství 

• dávkování: 75 mg i.m. nebo v krátké infuzi i.v. 

 

  8.3  metamizol (Novalgin inj.) 
• pyrazolonové analgetikum s mírným spasmolytickým a mohutným 

antipyretickým účinkem  

• indikace: febrilie, bolestivé syndromy traumatologické etiologie, biliární a 

renální kolika 

• nežádoucí účinky: vzácně poruchy krvetvorby, přechodná hypotenze 

• kontraindikace: poruchy funkce kostní dřeně, známé alergie na antiflogistika a 

kyselinu acetylosalicylovou, III. trimestr těhotenství a během kojení 
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• dávkování: 1 – 2,5 g i.m. nebo velmi pomalu i.v. (1 ml obsahuje 0,5 g účinné 

látky) 

  8.4  butylscopolamin (Buscopan inj.) 
• parasympatolytikum, spasmolytikum 

• indikace: spasmy v oblasti gastrointesninálního, biliárního a urogenitálního 

traktu (renální kolika, biliární kolika) 

• nežádoucí účinky: tachykardie, poruchy akomodace, sucho v ústech, byly 

popsány případy anafylaktického šoku 

• dávkování: 20 – 40 mg i.v. nebo i.m.  
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9  Bronchodilatancia 

  9.1 adrenalin (Adrenalin inj.) 
• viz kapitola 6.1.1 

• u situací s bronchokonstrikcí podává téměř výhradně inhalačně, perakutní 

podávání i.v. je vzácné 

  9.2  aminophyllin (Syntophyllin inj.) 
• metylxantinový preparát s přímým relaxačním účinkem na svalovinu bronchiální 

stěny (nepůsobí však přes receptory sympatiku) 

• zvyšuje sílu a frekvenci srdečním stahů (opět nikoli přes sympatikus), má malý 

diuretický a vazodilatační efekt 

• mezi vzácně se vyskytující nežádoucí účinky patří tachykardie, arytmie, 

hypotenze, stavy excitace až křečí zejména u dětí. Naopak běžně se vyskytuje 

pocit horka zejména při rychlé aplikaci. 

• dávkování: úvodní dávka je 6 mg/kg velmi pomalu i.v.  

  9.3  fenoterol (Berotec aer.) 
• v terapeutických dávkách selektivně stimuluje beta2 receptory sympatiku, ve 

vyšších dávkách pak i beta1 receptory (což se typicky projeví tachykardií) 

• má mimo jiné účinek tokolytický (beta2), čehož se může využít u některých 

stavů v porodnictví, kdy je nutné oslabit sílu děložních stahů. V minimální míře 

vyvolává vazodilataci (beta2) zejména mozkových arterií, což někdy vede 

k bolestem hlavy. 

• zcela typický je nález pacienta s akutní bronchokonstrikcí a tachykardií až nad 

120/min., což je téměř vždy způsobeno předávkováním fenoterolem s klinickou 

manifestací jeho beta1 účinků 

• po podání působí téměř okamžitě, efekt přetrvává až 8 hodin 

• dávkování: 1 až 2 vdechy, maximální počet vdechů je 8 na 24 hodin  

  9.4  fenoterol + ipratropium (Berodual N aer., Berodual inh.sol.) 
• dvousložkový preparát buďto ve formě aerosolu nebo vodního roztoku určeného 

k nebulizaci 

• ipratropium je parasympatolytikum 
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• jeho projevy či známky předávkování jsou stejné jako u samotného fenoterolu 

s tím, že navíc bývá jako nežádoucí účinek sucho v ústech (což je projev 

blokády parasympatiku ipratropiem) 

• dávkování Berodual N aer.: 1 až 2 vdechy, maximální počet vdechů je 8 na 24 

hodin 

• dávkování Berodual inh. sol.:  2 až 4 ml do nádobky nebulizátoru nebulizovat 

(pro dospělé) 
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10  Periferní myorelaxancia 
 

Mám na mysli zásadně tzv. periferní svalová relaxancia (existují i látky 

s centrálním myorelaxačním účinkem, např. benzodiazepiny, kde ale svalová relaxace 

vzniká  jiným mechanismem). 

Svalová relaxancia vyvolávají reverzibilní ochablost příčně pruhovaného svalstva 

zastavením přenosu vzruchu na nervosvalové ploténce svalového vlákna.  

 

Princip nervosvalového přenosu: 

Nervosvalová ploténka je místo, kde se téměř dotýká motorický axon svalového 

vlákna.  V tomto místě je mezi koncem axonu a svalovým vláknem mezera, tzv. 

synaptická štěrbina. Axonem se šíří nervový vzruch, který na jeho konci vyvolá 

uvolnění specifického mediátoru – acetylcholínu. Ten se vyleje do synaptické štěrbiny a 

naváže se na acetylcholínové receptory (tzv. nikotinové receptory neboli N-receptory) 

na protejší straně synaptické štěrbiny, tj. na svalovém vlákně. To má za následek řetězec 

biochemických pochodů (tzv. depolarizace), které vedou ke kontrakci svalového vlákna. 

Uvolněný acetylcholin, který tím splnil svojí úlohu, je v synaptické štěrbině odbourán 

enzymem, tzv. acetylcholínesterázou. 

Podle mechanismu blokády se svalová relaxancia rozdělují na nedepolarizující a 

depolarizující. 

 

Nedepolarizující myorelaxancia 

Tyto preparáty se navážou na acetylcholínové receptory v synaptické štěrbině, 

všechny je obsadí a tudíž acetylcholín, který se uvolní z axonu do štěrbiny, se nemá 

kam navázat a tudíž nemůže fungovat. Svalové vlákno tak zůstane ochablé až do doby, 

než dojde k odbourání myorelaxancia. (Jenom pro úplnost uvádím, že v určité fázi 

svalové relaxace je možné obnovit svalovou funkci zvýšením koncentrace acetylcholínu 

v synaptické štěrbině podáním inhibitorů cholinesterázy. Pak mluvíme o tzv. 

farmakologické dekurarizaci, což je metoda rutinně používaná v anesteziologii a jejiž 

vysvětlení by přesáhlo záměr této práce.). 

Do této skupiny patří např. pipekurium, vekuronium, pankuronium, cisatrakurium, atd. 

Obecně vzato tyto látky jsou určeny k udržování svalové relaxace, nikoli k intubaci (i 

když ta je také možná za dodržení určitých pravidel, což ale ale opět problematika 

přesahující rámec této práce). 
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Depolarizující myorelaxancia 

Tyto preparáty se navážou na acetylcholínové receptory v synaptické štěrbině, 

způsobí její depolarizaci podobně jako acetylcholin (což se projeví nekoordinovanými 

svalovými záškuby, kterým řídkáme fascikulace). Poté ale zůstává myorelaxancium 

navázané na receptoru po dobu cca 4 minut, po které je sval ochablý. K odbourání 

myorelaxancia dochází plasmatickou cholinesterázou (již okamžitě po i.v. aplikaci 

relaxancia, nervosvalových plotének dosáhne jen velmi malá část podaného množství) a 

difuzí dovnitř svalového vlákna.  Tuto formu nervosvalové blokády nelze nijak 

farmnakologicky ovlivnit.  

Do této skupiny patří suxametonium. V přednemocniční péči je určeno výhradně 

k intubaci. 

  10.1 vekuronium (Norcuron inj.) 
• zástupce skupiny nedepolarizujících myorelaxancií 

• svalová paralýza nastupuje v určitém pořadí – nejdříve relaxují tzv. malé rychlé 

svaly, tj. prsty rukou, nohou a obličejové, poté následuje paralýza končetin a 

krku a nakonec mezižeberních svalů a bránice. Paralýza odeznívá v opačném 

pořadí. 

• kardiovaskulární účinky jsou klinicky nevýznamné, velmi vzácně se vyskytuje 

výrazná bradykardie (dobře reagující na atropin) 

• aplikujeme výhradně intravenósně, plný nástup účinku trvá cca 5 minut 

• účinek trvá cca 25 minut 

• dávkování: úvodní dávka 0,1 mg/kg, opakované dávky 0,05 mg/kg [LARSEN, 

1998] 

  10.2 pipekurium (Arduan inj.) 
• platí vše, co pro vekuronium, ale bradykardie se nevyskytuje 

• účinek trvá cca 40 minut 

• dávkování: 0,04 – 0,08 mg/kg, opakované dávky se redukují o 30 – 50% proti 

úvodní dávce [LARSEN, 1998] 

  10.3 suxametonium (Succinylcholinjodid inj.) 
• jediný zástupce skupiny depolarizujících myorelaxancií 
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• po aplikaci nastupuje cca 15 vteřin trvající fáze fascikulací postihující především 

svaly hrudníku, břicha a obličeje, do jedné minuty se rozvine maximální svalová 

relaxace, která trvá další cca 2 - 3 minuty. Plná svalová síla je obnovena cca po 

20 minutách [LARSEN, 1998]  

• ve fázi fascikulací je u pacientů s plným žaludkem riziko aspirace do plic 

(Sellickův hmat je metodou volby) 

• může vyvolat arytmie, zejména bradykardie 

• výrazně zvyšuje nitrooční tlak 

• uvolnění histaminu se manifestuje zpravidla jako erytém (občas vídáme) 

• periferní relaxancia obecně patří výhradně do rukou lékaře s anesteziologickou 

erudicí 

• jednoduchým, ale pouze orientačním  kritériem, že svalová relaxace odezněla a 

že spontánní dýchání je dostatečné, je schopnost pacienta na výzvu promptně 

zvednout hlavu nad podložku (platí pro periferní relaxancia obecně) 

• dávkování: intubační dávka 1 mg/kg. Ve stavech nouze lze podat 

intramuskulárně v dávce 2 – 3 mg/kg (zde nástup plného účinku trvá cca 4 

minuty) 

• před případnou další dávkou je vhodná aplikace atropinu v dávce 0.5 mg i.v. 

jako prevence bradykardie (navíc se jedná o situace, kde se intubace na první 

pokus nezdařila, což vždy znamená nadměrné slinění pacienta, které podaným 

atropinem taktéž výrazně zmírníme) 

Indikace: 

• tracheální intubace 

• blesková intubace u pacientů s plným žaludkem nebo ileem 

• laryngospasmus (zde stačí dávka cca 20mg i.v. pro dospělého) 

Kontraindikace: 

• přítomnost atypické cholinesterázy (v tomto případě by relaxace trvala extrémně 

dlouhou dobu s nutností umělé plicní ventilace – zde se můžeme opírat pouze o 

anamnestický údaj) 

• maligní hypertermie 

• myotonie a svalové dystonie (zde lze použít pouze nedepolarizující látky) 

• pronikající poranění oka 
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11  Antiarytmika 
• velmi různorodá skupina léčiv, jejíž popis přesahuje záměr této práce a je velmi 

obšírně rozebrána v jakékoli učebnici farmakologie či kardiologie 

• aplikace je určena výhradně lékaři 

• pro každého, kdo nemá vysokou erudici v kardiologii, je nutno se vyvarovat 

jakékoli kombinace antiarytmik 

• mezi antiarytmika se řadí i trimecain (Mesocain inj.), z praktického hlediska je 

to již ale obsolentní lék, který je použitelný pouze jako lokální anestetikum 

• uvádím jenom zcela elementární informace o léčivech, které jsou standardně ve 

výbavě záchranné služby 

  11.1 metoprolol (Betaloc inj.) 
• v terapeutických dávkách selektivní blokátor beta1 receptorů 

• ve vysokých dávkách se selektivita vytrácí a dochází i blokádě beta2 receptorů 

• v dnešní době je vytěsňován jinými antiarytmiky, které mají daleko menší 

spektrum nežádoucích účinků a vhodnější farmakokinetické vlastnosti 

• obecně lze říct, že je to lék poslední volby u naprosté většiny arytmií (efekt 

nastupuje pomalu, poté ale přetrvává příliš dlouho, což komplikuje práci 

lékařům v nemocnici po převzetí pacienta zejména z důvodu hypotenze) 

• intoxikace letální dávkou je téměř vždy smrtící (blokádu beta1 receptorů nelze 

ničím vytěsnit ani tyto receptory „nahradit“) 

• dávkování: obvyklá dávka do 5 mg i.v. 

Indikace: 

• prevence fibrilace komor u pacienta s akutním koronárním syndromem bez 

známek srdečního selhávání (dnes prakticky v přednemocniční péči jediná, i 

když pomalu opouštěná indikace)  

  11.2 amiodaron (Cordarone inj., Sedacoron inj.) 
• působí přímo na kardiomyocyty tím, že prodlužuje trvání akčního potenciálu 

zpožděním repolarizace 

• při jednorázovém použití v přednemocniční péči nemá žádné kontraindikace 

• jeho terapeutická šíře je velmi široká  

• má zanedbatelné účinky na krevní oběh 

• dávkování: úvodní dávka je 150 - 300 mg i.v. (tzv. plná dávka je 300 mg) 
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Indikace:  

• supraventrikulární i komorové arytmie všeho druhu 

• fibrilace komor 

  11.3 propafenon (Prolekofen inj., Rytmonorm inj.) 
• blokuje sodíkový kanál a slabě i beta1 receptory 

• obvykle má jen minimální depresivní účinek na funkci myokardu 

• dávkování: obvykle 70 mg i.v.  

Indikace: 

• supraventrikulární arytmie s úzkými komplexy s normálním či nízkým krevním 

tlakem 

  11.4 verapamil (Lekoptin inj.) 
• blokátor tzv. vápníkového kanálu, což vede ke zpomalení vedení vzruchu 

atrioventrikulárním uzlem 

• u některých pacientů má negativně inotropní účinek s poklesem krevního tlaku 

• zásadně se podává u pacientů s poruchou rytmu a normálním krevním tlakem 

• dávkování: do 10 mg i.v. 

Indikace: 

• supraventrikulární arytmie s úzkými komplexy a normálním krevním tlakem 
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12  Antikoagulancia a antiagregancia 

  12.1 heparin (Heparin inj.) 
• mohutný antikoagulační efekt ihned po aplikaci je dán okamžitým zásahem do 

plasmatické koagulační kaskády 

• indikace: jsou všechny stavy akutních tepenných uzávěrů (končetinové, akutní 

infarkt myokardu, akutní plicní embolie) 

• relativní kontraindikací je aktivní vředová choroba gastroduodenální 

• v nemocnici lze jeho účinek v plném rozsahu farmakologicky antagonizovat 

• dávkování: 5000 až 1000 IU (mezinárodních jednotek) i.v. 

  12.2 kyselina acetylosalicylová (Kardegic inj.) 
• po podání vyvolá okamžitou blokádu agregace trombocytů 

• indikace: je akutní infarkt myokardu a nestabilní angina pectoris 

• relativní kontraindikací je aktivní vředová choroba gastroduodenální 

• dávkování: 500 mg i.v. 

  12.3 clopidogrel (Plavix tbl., Egitromb tbl., Agrelex tbl.) 
• po podání vyvolá okamžitou blokádu agregace trombocytů (účinněji než 

kyselina acetylosalicylová) 

• indikace: akutní infarkt myokardu s elevacemi segmentu ST indikovaný k 

akutnímu výkonu na koronární tepně 

• dávkování: celkem 600 mg per os (což je 8 tablet) 
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13  Kortikoidy 
• jedná se o synteticky připravené hormony kůry nadledvin ze skupiny 

glukokortikoidů. Jejich detailní popis přesahuje záměr této práce, uvádím proto 

jenom základní údaje. 

• mají komplexní metabolické účinky: katabolické, pomáhají udržovat objem 

extracelulární tekutiny, podle druhu použitého léčiva mají různě vyznačený 

mineralokortikoidní účinek (tj. zvýšení retence sodíku a tím pádem i vody 

v organismu), protizánětlivé, antialergické a imunosupresivní, zesilují presorické 

účinky katecholaminů, atd. 

• nežádoucí účinky a kontraindikace: žádné po jednorázovém podání a s ohledem 

na indikace, ve kterých se v přednemocniční léčbě používají 

• indikace v přednemocniční péči [POKORNÝ, 2004, s. 312]: 

o laryngitis acuta subglotica, alergický otok dýchacích cest, otok 

dýchacích cest při popálenině:dexametazon 0,3– 0,6 mg/kg nebo 

metylprednizolon 3 – 4 mg/kg 

o kritické astma, bronchiolitis acuta: metylprednisolon 10 mg/kg nebo 

dexametazon 1 mg/kg 

o Addisonská krize, meningoková sepse s krvácením do nadledvin: 

metylprednisolon 10 mg/kg 

o anafylaktický šok: dexametazon 2 mg/kg nebo metylprednisolon 30 

mg/kg 

o meningitis purulenta: dexametazon 1 mg/kg  

o transverzální míšní léze: metylprednisolon jako bolus 30 mg/kg, pak 

pokračovat v infuzi 5,4 mg/kg/24hodin  

  13.1 metylprednisolon (Solu-Medrol inj.) 
• kortikoid s pouze malým mineralokortikoidním účinkem 

• dávkování a indikace popsány výše 

 

  13.2 dexametazon (Dexamed inj.) 
• nástup je účinku je po i.v. aplikaci již v průběhu několika minut, má nejsilnější 

glukokortikoidní (protizánětlivý účinek), navíc velmi rychle prostupuje 
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hemoencefalickou bariérou  a má vysokou afinitu k receptorům v mozku 

[POKORNÝ, 2004] 

• dávkování a indikace popsány výše 

• pro praxi je výhodná jeho kapalná forma (nemusí se ředit) 

  13.3 prednison (Rectodelt sup.) 
• jediný preparát na našem trhu určení k rektálnímu podání 

• indikace: laryngitis acuta subglotica pro děti od kojeneckého věku 

• dávkování: 100 mg per rectum (1 čípek) 

• přes to, že se jedná o léčivo v praxi rutinně používané nutno zdůraznit, že   

z hlediska farmakokinetiky v této indikaci není vhodný, protože jeho účinný 

derivát (kterým je prednizolon) se objevuje v krevním oběhu nejdříve za 2 

hodiny po aplikaci a to ještě za předpokladu normální funkce jater. V záchranné 

službě se jeho aplikace omlouvá rektální aplikací, což je pro dítě méně stresující 

než aplikace vhodnějšího léčiva (dexametazon) parenterálně. Tato věc je 

v příkrém rozporu s doporučením České pediatrické společnosti. 
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14  Neuroleptika 

  14.1 haloperidol (Haloperidol inj.) 
• tzv. incizivní neuroleptikum s rychlým nástupem účinku a mohutným zejména 

antipsychotickým účinkem 

• nežádoucí účinky po jednorázové aplikaci nejsou klinicky významné (může 

vyvolat maligní neuroleptický syndrom – neuroleptika obecně) 

• dávkování: 10 – 15 mg i.v. nebo i.m. 

  14.2 levopromazin (Tisercin inj.) 
• neuroleptikum s rychlým nástupem účinku 

• účinky podobné haloperidolu, dominuje zejména jeho zklidňující efekt 

• dávkování: 50 – 75 mg i.m. nebo i.v. 
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15  Antidota 

  15.1 flumazenil (Anexate inj.) 
• specifický antagonista benzodiazepinů, což znamená, že po jeho aplikaci 

dochází k jeho vazbě na benzodiazepinové receptory a vytěsnění 

benzodiazepinu, který je na tyto receptory navázán 

• antagonizuje benzodiazepiny na všech receptorech, což znamená, že dochází ke 

zrušení všech účinků benzodiazepinů 

• po podání dochází k jeho plnému účinku do 3 minut 

• po jeho podání nedochází k žádným významných kardiovaskulárním ůčinkům 

(které doprovázejí např. antagonizaci opioidů naloxonem) 

• trvání účinku flumazenilu závisí na dávce a specifických vlastnostech 

konkrétního benzodiazepinu, podání 3 mg flumazenilu vede k účinku trvajícím 

cca 45 - 90 minut. Toto je důležité znát zejména u délepůsobících 

benzodiazepinů (diazepam a jiné), protože po vymizení účinku flumazenilu se 

opět naváže na již uvolněné receptory benzodiazepin se všemi svými účinky 

• aplikuje se výhradně i.v. (což platí obecně pro všechny parenterální antidoda) 

• dávkování: cca 0,2 mg iv., případně opakovaně do kumulativní dávky max. 3 

mg 

Nežádoucí účinky 

• jediným nežádoucím účinkem doposud popsaným v literatuře je vznik 

superakutního syndromu z odnětí u osob závislých na benzodiazepinech 

Indikace: 

• terapeutická antagonizace benzodiazepinů (např. porucha dýchání po aplikaci 

benzodiazepinu i.v. u geriatrických pacientů) 

• diferenciálně diagnostické podání při kómatu z neznámé příčiny při podezření 

na předávkování benzodiazepiny [LARSEN, 1998]. Tato indikace se popisuje a 

v některé literatuře i doporučuje, v praxi se ale nevyužívá vzhledem k vysoké 

ceně flumazenilu. 

Kontraindikace: 

• žádné (pozor u osob se závislostí na benzodiazepinech – viz Nežádoucí účinky) 
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  15.2 naloxon (Naloxon inj.) 
• antagonista opioidů na opioidových receptorech. Účinek opioidů růší jejich 

vytěsněním z receptorů, nemá žádný vliv na jejich přítomnost v organismu. 

• po jeho i.v. aplikaci vymizí dechový útlum do 1 až 2 minut [LARSEN, 1998]. 

Totéž platí pro jejich sedativní a analgetické účinky, což může mít za následek 

nežádoucí vzestup srdeční frekvence a hypertenzi zejména u pacientů 

s kardiálními chorobami. 

• vysoké obezřetnosti je třeba u antagonizace vyšších dávek zejména fentanylu 

z důvodu hrozící refentanylizace – viz kapitola 7 Opioidy 

• dávkování: 0,4 – 0,8 mg i.v. (1 ampule obsahuje 0,4 mg účinné látky) 

Indikace: 

• dechový útlum po opioidech jako urgentní situace 

  15.3 acetylcystein (ACC injekt inj.) 
• mukolytikum, antidotum paracetamolu 

• po požití toxické dávky paracetamolu (cca 7 g u dospelého člověka) se tento 

metabolizuje v játrech za vzniku vysoce hepatotoxického metabolitu, který je 

ihned inaktivován glutationem. Po vyčerpání glutationu pak dochází 

k poškozování hepatocytů s jejich nekrózou. Acetylcystein zasahuje to tohoto 

děje tím, že stimuluje syntézu glutationu. 

• nežádoucí účinky: při podání vysokých dávek (což je tento případ) angioedém, 

hypotenze, bronchospasmus 

• kontraindikace: při intoxikaci paracetamolem žádné 

• dávkování: 150 mg/kg v roztoku fysiologického roztoku nebo 5% glukózy 

v infuzi na 30 minut., další léčbou se navazuje v nemocnici 

  15.4 etylalkohol (Spiritus 95% sol.) 
• antidotum při intoxikacích metylalkoholem a glykoly 

• princip jeho účinku spočívá v tom, že po požití glykolů se tyto látky v jaterních 

buňkách metabolizují alkoholdehydrogenázou za vzniku vysoce toxického 

metabolitu, který je pak zodpovědný za těžké metabolické poruchy organismu. 

Pokud „nabídneme“ alkoholdehydrogenáze etylalkohol, metabolizuje ho 

přednostně a tudíž je „zaměstnána“ metabolizací etylalkoholu. Tato léčba trvá 
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několik dnů až do doby, než se glykoly eliminují z organismu, aniž by došlo 

k jejich metabolizaci. 

• nežádoucí účinky: ebrieta 

• dávkování: per os 200 ml 40% etylalkoholu nebo odpovídající množství infusně 

  15.5 carbo activatus (Carbosorb plv.) 
• inertní látka, která se z trávícího traktu neresorbuje 

• na velký povrch svých částic váže toxické látky obsažené v trávícím ústrojí 

• detoxikační význam má i v pozdějších fázích intoxikace zejména u látek, které 

mají enterohepatální oběh 

• nemá žádný efekt u intoxikací alkoholy, uhlovodíky a ionty kovů 

• indikace: intoxikace 

• dávkování: obvykle do nasogastrické sondy (až po výplachu a odebrání vzorku 

na toxikologické vyšetření) v dávce 0,5 – 1 g/kg rozmíchané v cca 300 ml vody  
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16  Krystaloidní a koloidní roztoky 

  16.1 krystaloidní roztoky 
• v záchranné službě je jejich zástupcem 0,9% izotonický roztok chloridu sodného 

• ač se mu říká fysiologický, z hlediska jeho složení to není pravda. Je sice 

izotonický, obsahuje ale 154 mmol chloridů a 154 mmol natria (tedy obě 

hodnoty převyšují koncentraci Na a Cl v extracelulární tekutině). 

• používá se u všech stavů s deficitem extracelulárního objemu a k infuzní 

aplikaci léčiv 

  16.2 koloidní roztoky 
• roztoky vysokomolekulárních látek, které se uplaňují především jako roztoky 

k hrazení ztrát intravaskulárního objemu 

• v záchranné službě se používají pouze synteticky připravené roztoky typu 

hydroxyetylškrobu, dextranů a želatíny 

• základním principem jejich fungování je, že díky své velké molekule nemohou 

volně procházet přes stěnu kapilár, takže se ve srovnání s krystaloidy déle 

udržují v krevním oběhu.  

• plazmaexpandery: roztoky koloidů, jejichž onkotický tlak je větší než 

onkotický tlak plasmy. To vede k tomu, že nasávají tekutinu z prostroru 

extracelulárního do prostoru intravaskulárního (takže výsledný objemový efekt 

pro krevní řečiště je větší než je množství podaného objemu koloidu – typické 

pro dextrany a některé přípravky na bázi hydroxyetylškrobu). Nutno zdůraznit 

potřebu jejich aplikace společně s krystaloidními roztoky (u hypovolemického 

šoku např. v poměru 3:1 ve prospěch krystaloidů). Důvod je velmi jednoduchý – 

aby koloidy mohli nasávat díky svému onkotickému tlaku vodu 

z extracelulárního prostoru, musí v něm ta voda být – toho docílíme právě 

současnou aplikací krystaloidů. 

• plazmatické náhradní roztoky: roztoky koloidů, jejichž onkotický tlak je 

stejný jako onkotický tlak plasmy. Tyto roztoky proto nenasávají vodu do 

krevního řečiště, jejich objemový efekt odpovídá podanému množství (typické 

pro roztoky želatiny).  

• nežádoucí účinky: v praxi zanedbatelné, jsou popsány poruchy hemokoagulace, 

anafylaktoidní reakce 
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• kontraindikace: žádné v urgentních indikacích  

• dávkování: přísně individuálně  
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17  Jiná léčiva 

  17.1 methylergometrin (Methylergometrin inj.) 
• derivát ergometrinu s okamžitým mohutným uterotonickým účinkem 

• indikace: je terapie akutního děložního krvácení z atonie myometria po porodu 

a medikamentózní vedení III. doby porodní 

• nežádoucím účinkem je riziko vzniku hypertenze 

• případné podání tohoto léčiva je vhodné telefonicky konzultovat s gynekologem 

• dávkování:  0,2 mg velmi pomalu i.v. 

  17.2 thietylperazin (Torecan inj.) 
• neuroleptikum s mohutným antiemetickým účinkem používané k léčbě a 

prevenci zvracení a nauzey nejrůznější etiologie (včetně vestibulární) 

• nežádoucí účinky: hypotenze po i.v. aplikaci, alergické reakce,  neklid, může 

vyvolat maligní neuroleptický syndrom (jako všechna neuroleptika) 

• dávkování: 6,5 mg i.v. nebo i.m. 

  17.3 bikarbonát sodný (8,4% roztok NaHCO3) 
• jednomolární (1 ml obsahuje 1 mmol) roztok bikarbonátu sodného 

• základní roztok určený ke korekci těžké metabolické acidózy (průjmy, stavy po 

resuscitaci, intoxikace, atd.) 

• jeho podání není bez rizika, obecně lze říct, že přes počáteční nadšení po jeho 

zavedení do praxe dnes nastává spíše odklon od jeho užívání v klinické praxi 

(důvodů je několik, mezi základní patří, že neléčí příčinu, ale pouze odstraňuje 

symptom, kterým nepochybně metabolická acidóza je. Jeho aplikace může vést 

k těžkým poruchám vnitřního prostředí.). Na druhou stranu nutno uvést, že těžká 

metabolická acidóza výrazně zhoršuje odpověď organismu na katecholaminy, 

což může být v kritických stavech rozhodujícím kritériem pro jeho podání.  

Bikarbonát již není uveden ani v poslední revizi doporučení pro 

kardiopulmonální resuscitaci z roku 2010. 

• indikace: v záchranné službě pouze u stavů po úspěšné kardiopulmonální 

resuscitaci výhradně na pokyn lékaře (formou i.v. infuze) 

  17.4 bisulepin (Dithiaden) 
• má velmi intenzivní a zároveň selektivní antihistaminové působení 
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• nežádoucí účinky: sedace a mírný anticholinergní účinek 

• indikace: akutní alergické stavy 

• dávkování: 1,2 mg i.v. nebo i.m. 

  17.5 glukagon (Glucagen 1mg inj.) 
• glukagon vyrobený rekombinantní DNA technologií, strukturálně identický 

s lidským glukagonem 

• hyperglykemizující preparát mobilizující jaterní glykoken, které se posléze 

uvolňován do krevního oběhu (je neúčinný u pacientů, kteří nemají dostatek 

jaterního glykogenu – po dlouhodobém hladovění, hypoglykémie indikovaná 

etylalkoholem, adrenální insuficience). Mimo jiné stimuluje uvolňování 

katecholaminů a má inhibiční vliv na motilitu gastrointestinálního traktu 

[www.mzcr.cz, 5]. 

• po subkutánní nebo intramuskulární aplikaci se účinek projeví do 10 – 15 minut. 

Trvání doby účinku je velmi variabilní v rozmezí 10 až 40 minut. 

• po obnovení vědomí je nezbytné, aby pacient perorálně přijmul cukry 

k obnovení glykagonu v játrech a k zabránění relapsu hypoglykémie 

• indikace: hypoglykémie s bezvědomím při nemožnosti zajistit žilní vstup a 

podat roztok glukózy intravenósně 

• nežádoucí účinky: prakticky žádné, občas nauzea 

• kontraindikace: feochromocytom (riziko hypertenzní krize) 

• dávkování: 1 mg s.c. nebo i.m. pro dospělé a děti do 25 kg tělesné hmostnosti 

(dětem do 25 kg tělesné hmotnosti je určena dávka 0,5 mg s.c. nebo i.m.) 

  17.6 medicinální kyslík 
• medicinální kysík je léčivem (podle zákona č. 378/2007 Sb.)  

• distribuuje se v tlakových lahvích označených bílou barvou. Tlak plynu se při 

aplikaci snižuje redukčním ventilem, množství plynu podaného pacientovi se 

nastavuje průtokoměrem (tzv. rotametrem) 

• objem tlakové lahve znamená pouze její skutečný objem (tzv. vodní objem), 

nikoli objem kyslíku 

• tlak plynu v lahvi ukazuje manometr. U plné lahve je tlak 15 nebo 20 MPa (tj. 

150 nebo 200 bar). Z tlaku plynu ukázaného manometrem a známého vodního 

objemu lahve můžeme podle Boyleova-Mariotteova zákona (při nezměněné 
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teplotě je součin tlaku a objemu konstantní) vypočítat aktuální objem kyslíku 

[WENKE, 1998]. V plné desetilitrové tlakové lahvi s tlakem 20 MPa je 2000 

litrů kyslíku [WENKE, 1998] (příklad výpočtu: tlaková lahev o vodním objemu 

2 litry má tlak na manometru 20 MPa. 20 MPa krát 10 = 200 bar. 200 krát 2 = 

400 litrů kyslíku. Při dávkování průtokoměrem pacientovi v množství 5 

litrů/minutu nám tato lahev vydrží 400 : 5 = 80 minut). 

• indikace: všechny stavy s hypoxémií. Tlak plynu v tlakové lahvi je vlastním 

pohonem automatických  ventilátorů. Opatrně u pacientů s chronickými plicními 

procesy s chronickou hyperkapnií, kde aplikace kyslíku v příkonu větším než 2 – 

3 l/min. může vést k nárůstu hyperkapnie s následným bezvědomím. Příčinou je 

to, že při chronické hyperkapnii je jediným stimulem pro dechové centrum právě 

hypoxémie. Pokud jí vysokém příkonem kyslíku odstraníme, ztratí pacient 

jediné dechové stimulans. 

 

  17.7 terlipresin (Remestyp inj.)  
• syntetický analog vazopresinu (hormonu zadního laloku hypofýzy) 

• vyvolá vazokonstrikci ve stěne trávící trubice se současným zvýšením tonu 

hladkého svalstva stěny žaludku a jícnu [www.mzcr.cz, 6] 

• nežádoucím účinkem je přechodná hypertenze (na podkladě systémové 

vazokonstrikce) 

• indikace: krvácení z jícnových varixů a žaludku 

• dávkování: 1 mg i.v. v krátké infuzi  
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18  Praktická část - kazuistiky – nesprávné použití léčiv 
 

Kazuistika 1 

Klinický obraz: 

Výjezd pro dušnost. Na místě zjištěno, že se jedná o pacienta s chronickou 

obstrukční chorobu bronchopulmonální na domácí oxygenoterapii. Již několik dnů 

vykašlává zelené sputum, má horečky do 39°C. Je ortopnoický, centrální cyanosa, 

distanční exspirační piskoty, GCS 7, obtížně drží průchodnost dýchacích cest.  Dobře 

hmatný tep na a.radialis. Na další vyšetření není čas, situace je urgentní. Položen na 

záda na podlahu, sestra připravuje intubaci. Mezitím připojen na monitor, kde sinusová 

tachykardie 143/min. Stav vědomí i po položení na úrovni GCS 7, lékař se rozhoduje 

pro intubaci s intravenósním anestetikem a svalovou relaxací. Kanylace periferní žíly. 

Hmotnost pacienta cca 120kg. 

 

Aplikovaná léčba: 

Thiopental 500 mg i.v. 

Succinylcholinjodid 100 mg i.v. 

orotracheální intubace hladce, rourka č. 8.5 

umělá plicní ventilace automatickým ventilátorem s FiO2 0,5 

 

Průběh léčby: 

Po hladké intubaci prakticky nemožná ventilace ventilátorem pro vysoké 

inspirační tlaky přesahující 40 cm H2O a enormně dlouhým exspiriem,  pokračováno ve 

velmi obtížné ventilaci ambuvakem. Lékař má podezření na interferenci pacienta 

(zapojování dýchacích svalů), proto aplikován Arduan 8 mg iv. a Sufenta 0,020 mg. 

Stav se však nelepší, ventilace nadále velmi obtížná,   postupně dochází k prohloubení 

centrální cyanosy a k bradykardii 36/min. V této fázi podán adrenalin v dávce 0,5 mg 

i.v., během asi další minuty stoupá tepová frekvence na 105/min., ventilace 

ambuvakem je najednou mnohem snažší, cyanosa ustupuje. Asi po dalších dvou 

minutách pacient napojen na ventilátor, kde při nezměněných ventilačních parametrech 

dosahují inspirační tlaky do 30 cm H2O. Po transportu do sanitky ještě aplikován 

Syntophyllin  480 mg i.v. Transport na urgentní příjem trval celkem 15 minut a byl bez 

komplikací. 
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Analýza případu: 

Zásadní chybou bylo rozhodnutí použít Thiopental, který je u stavů 

s bronchokonstrikcí kontraindikován. Po aplikaci tohoto anestetika u pacienta 

s kritickou bronchokonstrikcí (o čemž svědčí centrální cyanosa a hypoxie s poruchou 

vědomí) došlo k jejímu vystupňování do té míry, že bylo velmi obtížné nejen 

exspirium, ale i inspirium. Domněnka, že se jedná o interferenci s ventilátorem, byla 

naprosto nesprávná a vedla pouze k časové prodlevě, díky níž se prohlubovala hypoxie, 

která vedla k bradykardii. Podání adrenalinu vedlo jednak k vzestupu srdeční frekvence 

(stimulací beta1 receptorů), ale též k odstranění zásadního problému, kterým byla 

bronchokonstrikce (prostřednictvím beta2 receptorů). Další podání Syntophyllinu pak 

již jenom prospělo bronchodilataci přímou stimulací buněk bronchiální stěny. 

 

Kazuistika 2 

Klinický obraz: 

Výjezd pro dušnost. Pacient s chronickou obstrukční chorobu 

bronchopulmonální, dyspnoický, anxieta, s lehkou centrální cyanosou, mluvící 

v jednoduchých větách, SpO2 78%, srdeční frekvence 121/min., TK 200/115. Trvale 

užívá pouze bronchodilatancia.  

 

Aplikovaná léčba: 

Syntophyllin 480 mg i.v. 

nebulizace Adrenalinu 3 mg/3 ml aqua pro inj. 

Apaurin 5 mg i.v. 

 

Průběh léčby: 

Asi po 15 minutách léčby nastává zlepšení stavu, pacient udává zlepšení 

dýchání o 30%. Následuje transport do sanitky, během něhož došlo opět k mírné 

progresi dušnosti. Stav vyřešen aplikací kyslíku obličejovou maskou o příkonu 3 l/min. 

Před odjezdem z místa zásahu opět měřen krevní tlak, tentokrát zjištěno 205/110. Lékař 

se rozhoduje pro korekci hypertenze a dává pokyn sestře k aplikaci Ebrantilu 

v množství 25 mg i.v. bolusově. Asi po minutě ztráta vědomí, po další minutě má 

pacient junkční rytmus cca 15/min. Následuje kompletní rozšířená neodkladná 
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resuscitace, která byla úspěšná. Na udržení krevního oběhu během transportu však byli 

nutné neobvykle vysoké dávky noradrenalinu. Pacient byl z nemocnice propuštěn po 17 

dnech bez neurologického postižení. 

 

Analýza případu: 

Nezkušený lékař se rozhodl léčit hypertenzi, kterou léčit vůbec neměl. 

Naměřené hodnoty nejsou život ohrožující a navíc jsou pouze průvodným jevem 

dušnosti obecně. Krevní tlak se v těchto případech normalizuje po odstranění dušnosti. 

Lékař navíc zvolil zcela nevhodné antihypertenzivum a navíc v obrovské dávce. 

Ebrantil je blokátor alfa1 receptorů sympatiku, což vedlo k mohutné vazodilataci, 

s poklesem perfuze koronárními arteriemi, což mělo za následek hypoxií vyvolanou 

bradykardii. Nezvykle vysoké dávky noradrenalinu po resuscitaci byli nutné proto, že 

noradrenalin jako stimulátor alfa1 receptorů sympatiku mohl fungovat jenom na těch 

málo receptorech, které zrovna nebyly obsazeny Ebrantilem. Je vůbec s podivem, že 

tento případ dopadl dobře. Při zablokování alfa receptoru sympatiku totiž nemáme další 

mechanismus, jak dosáhnout vazokonstrikce a tudíž zvýšit krevní tlak na hodnoty 

dostačující k perfuzi životně důležitých orgánů. 

 

19  Praktická část – dotazníkové šetření 

  19.1 Metodika 
Pro ověření základních znalostí z farmakologie jsem použil jednoduchý 

dotazník obsahující 30 otázek (viz Příloha č. 1). U každé otázky byla možnost výběru 

ze čtyř odpovědí, přičemž pouze jedna z nich byla správná. Dotazník vyplnilo celkem 

60 respondentů. Z toho 30 byli pracovníci Územního střediska záchranné služby 

Středočeského kraje s pracovním zařazením výjezdová sestra a 30 respondentů bylo 

z řad studentů 3. ročníku VOŠ MILLS oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář 

v dálkovém studiu. Návratnost dotazníku byla 100%. Vzhledem k jednoznačnosti 

otázek použitých v dotazníku lze označit jeho validitu i reliabilitu za vysokou. Na 

vyplnění dotazníku měli respondenti neomezený čas, všichni měli odpovědi označené 

do 20 minut. 

Hodnocení dotazníku: 

• označena správná odpověď = 1 bod 

• označena nesprávná odpověď = 0 bodů 
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Výsledky dotazníkového šetření: 

• úspěšnost správných odpovědí na každou otázku, výsledek je zobrazen 

ve výsečovém grafu u každé otázky zvlášť 

• celkový počet získaných bodů u obou skupin respondentů, výsledek je zobrazen 

v sloupcovém grafu (Graf 1) 

• celkový počet získaných bodů u jednotlivých skupin respondentů, výsledek je 

zobrazen v sloupcovém grafu (Graf 2) 

  19.2  Výsledky dotazníkového šetření 
• počet dosažených bodů souhrnně u obou skupin respondentů shrnuje Graf 1 

• počet dosažených bodů v jednotlivých skupinách respondentů shrnuje Graf 2 

• nikdo z respondentů nezískal plný počet bodů 

• maximum získaných bodů bylo 28 u dvou respondentů (3,3% respondentů) 

• nejpočetnější skupina respondentů (celkem  11) získala 21 bodů (což 

představuje 70% správně zodpovězených otázek)  

• vyšší počet bodů než 21 získalo celkem 31 respondentů, což představuje celkem 

51% respondentů  

• skupina studentů prokázala horší znalosti 

• s ohledem na to, že dotazníkové otázky reprezentovali základní znalosti 

farmakologie, nelze označit zjištěné znalosti za optimální   

 

  Graf 1: Celkový počet dosažených bodů sumárně u obou skupin respondentů 
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 Graf 2: Počet dosažených bodů v jednotlivých skupinách respondentů 
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  19.3  Vyhodnocení dotazníku podle jednotlivých otázek 
 
U každé otázky je tučně označena správná odpověď. 
 
1.  Furosemid: 

� vyvolává mimo jiné vazodilataci žilního řečiště 

� vyvolává časté alergické reakce 

� je kontraindikován u poranění mozku 

� má pouze minimální diuretický efekt již při mírně snížených renálních funkcích 

otázka č. 1

24

36

správně nesprávně

 
 
2.  Haloperidol: 

� má mohutný antipsychotický a antiemetický efekt 

� má klinicky významné antiagregační účinky 
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� je kontraindikován u izolovaného kraniotraumatu 

� již po jednorázové dávce má klinicky významné imunosupresivní účinky 

otázka č. 2

34

26

správně nesprávně

 
 
3.  Diazepam Desidin supp.: 

� je mohutné antipyretikum 

� u dítěte vážícího 4 kg se podává v dávce 5 mg per rectum 

� je lékem volby u dítěte vážícího max. 10 kg s popáleninou II. stupně na 25% 

povrchu těla 

� aplikuje se výhradně intramuskulárně 

otázka č. 3

45

15

správně nesprávně

 
 
4. Sufentanil a fentanyl: 

� jsou opioidy, jejichž účinky lze zrušit flumazenilem (Anexate) 

� dechový útlum, který můžou vyvolat, lze zrušit naloxonem (Intrenon) 

� dechový útlum, který můžou vyvolat, nelze zrušit naloxonem (Intrenon) 

� jejich účinky nelze antagonizovat 
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otázka č. 4

48

12

správně nesprávně

 
 

5.  Ketamin: 

� analgetická dávka je přibližně 0,5 mg/kg intramuskulárně 

� je ideálním anestetikem k intubaci při izolovaném kraniotraumatu 

� významně snižuje nitrolební tlak 

� riziko vzniku halucinací po jeho aplikaci lze snížit současným podáním opioidů 

otázka č. 5

43

17

správně nesprávně

 
 
6.  Succinylcholinjodid: 

� je nedepolarizující myorelaxans 

� jeho aplikace téměř vždy vyvolá svalové fascikulace. Intubace se má 

provádět až po odeznění fascikulací. 

� jeho aplikace téměř vždy vyvolá svalové fascikulace. Intubace se má provést, 

než fascikulace odezní. 

� je typickým zástupcem krátkodobě působících celkových anestetik 
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otázka č. 6

49

11

správně nesprávně

 
 

7.   Alfa účinky sympatiku jsou: 

� vazodilatace 

� vazokonstrikce 

� bronchodilatace 

� tachykardie 

otázka č. 7

36

24

správně nesprávně

 
 
8.  Adrenalin: 

� má mohutný bronchodilatační efekt 

� má mohutný bronchokonstrikční efekt 

� má bradykardizující účinek 

� je kontraindikován u anafylaktického šoku 

otázka č. 8

48

12

správně nesprávně
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9.  Koloidní roztoky: 

� jsou kontraindikovány u anafylaktického šoku 

� jejich typickým zástupcem je 0.9% roztok NaCl 

� mají velkou molekulu, relativně dlouho se drží intravaskulárně, proto nejsou 

vhodné k terapii hypovolemického šoku 

� mají velkou molekulu, relativně dlouho se drží intravaskulárně, jsou 

proto vhodné k terapii hypovolemického šoku 

otázka č. 9

50

10

správně nesprávně

 
 
10.  Etylalkohol je antidotum při intoxikaci: 

� inhibirory acetylcholínesterázy (organofosfáty) 

� opioidy 

� glykoly 

� benzodiazepiny 

otázka č. 10

51

9

správně nesprávně

 
 
11.  Kyselina acetylosalicylová se v přednemocniční neodkladné péči používá: 

� jako antiagregans při akutním infarktu myokardu 

� jako analgetikum u dětí výhradně do 10 let věku 

� jako antiagregans při polytraumatu 

� jako antialergikum při nezávažných alergických reakcích 
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otázka č. 11

42

18

správně nesprávně

 
 
12.  Aplikace Rectodeltu supp. (prednison) je v přednemocniční neodkladné péči   

       indikována při:  

� kardiogenním plicním edému 

� neúrazovém edému mozku 

� subglotické laryngitidě u dětí 

� cizím tělese v dolních dýchacích cestách u dětí jako prevence edému plic 

otázka č. 12

58

2

správně nesprávně

 
 
13.  Aplikace Solu-Medrolu (metylprednisolon) je v přednemocniční  neodkladné péči 

absolutně indikována při: 

� spinálním traumatu s neurologickou symptomatologií 

� úrazové nitrolební hypertenzi 

� příčné fraktuře femuru jako prevence tukové embolie 

� hyperhydrataci 
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otázka č. 13

44

16

správně nesprávně

 
 
14.  Noradrenalin:  

� v rámci kardiopulmonální resuscitace ho lze podat místo adrenalinu 

� aplikuje se výhradně bolusově 

� je sympatolytikum 

� má mohutné alfa účinky sympatiku (způsobuje vazokonstrikci) 

otázka č. 14

48

12

správně nesprávně

 
 
15.  Remestyp (terlipresin):   

� je lékem volby u renální koliky 

� vyvolává vazokonstrikci a zvýšení tonu hladkého svalstva stěny jícnu 

� v medicíně se využívá především jeho mohutný diuretický efekt 

� je antidotem při intoxikaci benzodiazepiny 

otázka č. 15

51

9

správně nesprávně
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16.  Závažné život ohrožující příznaky při intoxikaci organofosfáty (inhibitory    

       acetylcholínesterázy) lze zmírnit aplikací: 

� atropinu 

� benzodiazepinů 

� furosemidu 

� adrenalinu 

otázka č. 16

47

13

správně nesprávně

 
 
17. Torecan (thietylperazin) je: 

� benzodiazepin 

� kortikoid 

� neuroleptikum 

� sympatomimetikum 

otázka č. 17

14

46

správně nesprávně

 
 
18. Spasmolytika obecně (Buscopan, Algifen, atd.):  

� mají parasympatolytické účinky 

� mají parasympatomimetické účinky 

� jsou indikovány u nitrolební hypertenze 

� jsou indikovány u anafylaktického šoku 
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otázka č. 18

27

33

správně nesprávně

 
 
19. Nitráty obecně (Isoket, Perlinganit, atd.): 

� způsobují mimo jiné mohutnou vazodilataci žilního řečiště  

� jsou kontraindikovány při hypertenzní krizi 

� jsou indikovány při anafylaktickém šoku 

� jsou indikovány při hypovolemickém šoku 

otázka č. 19

44

16

správně nesprávně

 
 
20. Pod pojmem beta2 účinky sympatiku rozumíme: 

� bronchodilatační účinek 

� bronchokonstrikční účinek 

� vazokonstrikční účinek 

� nic takového neexistuje, je to nesmyslná otázka 

otázka č. 20

22

38

správně nesprávně
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21.  Amiodaron (Sedacoron, Cordarone) je:    

� antiarytmikum 

� bronchodilatancium 

� antiagregans 

� antikoagulans 

otázka č. 21

59

1

správně nesprávně

 
 
22.  Mezi bronchodilatancia nepatří: 

� adrenalin 

� aminophyllin 

� Isoket (nitráty obecně) 

� Berotec a Berodual 

otázka č. 22

44

16

správně nesprávně

 
 
 
23. Tiopental: 

� je ideální anestetikum při hypovolemickém šoku 

� významně zvyšuje nitrolební tlak, je proto kontraindikován u kraniotraumatu 

� je ideální anestetikum při kardiálním plicním edému 

� má vysoké pH, jeho aplikace intraarteriálně nebo paravenósně proto může 

vést k významným lokálním nežádoucím účinkům 
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otázka č. 23

49

11

správně nesprávně

 

 
24.   K prvotnímu ošetření 4-letého dítětě s popáleninou 40% povrchu těla je lékem  

        volby: 

� diazepam 

� ketamin 

� haloperidol 

� paracetamol 

otázka č. 24

41

19

správně nesprávně

 
 
25.  U kardiálního plicního edému při akutním infarktu myokardu je          

        kontraindikován: 

� furosemid 

� benzodiazepiny 

� betablokátory 

� opioidy 
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otázka č. 25

51

9

správně nesprávně

 
 
26. Při léčbě hyperpyrexie u 5-letého dítěte je kontraindikován: 

� paracetamol 

� kyselina acetylosalicylová 

� ibuprofen 

� zábaly 

otázka č. 26

53

7

správně nesprávně

 
 
27. Midazolam: 

� nelze aplikovat intranasálně 

� je kontraindikován u dětí s febrilními křečemi 

� nelze farmakologicky antagonizovat 

� je benzodiazepin 

otázka č. 27

57

3

správně nesprávně
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28. Intraoseální aplikaci: 

� lze použít pro všechny léčiva 

� nelze použít pro aplikaci koloidů 

� nelze použít pro aplikaci sympatimimetik 

� nelze použít pro aplikaci nitrátů 

otázka č. 28

46

14

správně nesprávně

 
 
29. Při anafylaktickém šoku použijeme adrenalin, protože: 

� mimo jiné zabraňuje dalšímu vyplavování histaminu z buněk 

� má vazodilatační účinky 

� snižuje nitrolební tlak 

� zvyšuje osmolalitu plasmy 

otázka č. 29

49

11

správně nesprávně

 
 
30.   Jako tokolytikum můžeme v kritické situaci použít: 

� inhalačně fenoterol (Berotec aer.) – beta2 mimetikum 

� inhalačně adrenalin – alfa a beta mimetikum 

� intravenósně adrenalin 

� intravenósně noradrenalin 
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otázka č. 30

29

31

správně nesprávně

 

 

20  Diskuze 
Při psaní absolventské práce jsem zjistil, že s mými mnohaletými zkušenostmi a 

teoretickými znalostmi řidiče vozidla rychlé lékařské pomoci je velký problém najít si 

literární zdroje, ve kterých by byla problematika farmakologie popsaná jednoduchým a 

srozumitelným způsobem. Nezbylo mi tedy nic jiného než se obrátit na naše lékaře 

s prosbou o cenné rady a sbírat informace od nich. A v tom je právě problém týkající se 

všech nelékařských profesí, které zajišťují odbornou přednemocniční neodkladnou péči. 

V každé učebnici najdeme různé postupy týkající se indikací a kontraindikací, jakož i 

nežádoucích účinků léčiv. Nikde ale není pospáno, jak a proč  tomu tak je. Naprosté 

většině záchranářů chybí základní patofysiologické znalosti. Je dobře, že vznikli školy, 

na kterých se dá obor zdravotnický záchranář studovat. Bylo by ale třeba ve studiu klást 

větší důraz na patofysiologii a zdůrazňovat farmakologické možnosti, kde lze do těchto 

dějů zasáhnout. Spektrum léčiv je v záchranné službě proti nemocnici silně omezené a 

díky tomu by studenti záchranářství neměli až tak objemné množství studijních 

materiálů navíc. Domnívám se, že výsledky dotazníkového šetření, které prezentuji 

v této práci, svědčí pro vše výše uvedené. 

Závěr 
Cílem práce bylo vytvořit ucelený text pojednávající o základních vlastnostech 

léčiv, které se používají v záchranné službě. Text, ve kterém by jak zdravotničtí 

záchranáři v praxi, tak studenti oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář našli 

vyčerpávající informace tak, aby je nemuseli hledat v další odborné literatuře, která je 

v naprosté většině až příliš odborná. Já sám mám pocit, že se mi to podařilo a že tento 

text bude pro odbornou záchranářskou veřejnost přínosem. Jestli tomu tak bude 

doopravdy, to musí zhodnotit laskavý čtenář. 
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Резюме 
 
Фармакология в добольничной неотложной медицинской помощи. 

Много лет я работаю водителем автомобиля скорой медицинской помощи. Также 

как другие мои коллеги из службы скорой помощи, которые не являются врачами, 

долгое время я осознаю недостаточность своих теоретических знаний в области 

фармакологии. При попытке изучить эту проблематику любой человек, не 

являющийся врачом, сталкивается с проблемой поиска литературы по 

специальности. Имеющаяся литература является или неудовлетворительной по 

содержанию, или слишком сложной с точки зрения профессиональной 

терминологии, то есть предназначенной только для врачей. Поэтому я решил 

написать работу, которая бы представляла собой обзор всех лекарственных 

препаратов, которые используются службой скорой медицинской помощи 

Стредочешского края. Задачей подготовки этого обзора было предоставление мне 

и моим коллегам основных сведений о лекарствах и объяснение их действия в 

фармакодинамическом контексте. Данные, приводимые в работе, не являются 

простой компиляцией информации из литературных источников. Прежде всего 

это сведения, полученные устно от врачей нашей службы. В работе также 

рассматривается казуистика неправильного назначения лекарственных средств с 

объяснением последующих нежелательных состояний. В практической части 

приводится анализ анкеты, при помощи которой я проверял знания по 

фармакологии своих коллег и своих однокурсников, обучающихся по 

специальности "Дипломированный медицинский спасатель" в Высшей 

профессиональной школе  MILLS. Анализ анкеты показал неудовлетворительное 

знание основной фармакологической проблематики. Результаты анкетного опроса 

представлены в графическом виде. С моей точки зрения, цель работы, то есть 

подготовка фармакологического обзора, написанного доступным языком, 

достигнута. Полагаю, что этот текст будет полезным для спасателей. 

Действительно ли это так, сможет оценить читатель. 

 
Ключевые слова: фармакология, добольничная  неотложная медицинская 
помощ, медицинская  помощ 
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Příloha 1 – dotazník farmakologie 


