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Úvod 
 

Pro svou absolventskou práci jsem si vybral téma bezvědomí v přednemocniční 

neodkladné péči. Pracuji na Záchranné sluţbě v Mladé Boleslavi a u problému poruch 

vědomí se zasahuje několikrát denně. 

 

Problém poruchy vědomí není limitován věkem pacientů. K poruše vědomí můţe dojít u 

malého zdravého dítěte, kdy příčinou bývá nejčastěji úraz. V opačném případě u starých 

chronicky léčených pacientů, dochází k poruše vědomí nejčastěji zhoršením základního 

onemocnění, nejčastěji srdce, plic a mozku (ischemické příhody). 

 

U problémů poruchy vědomí zasahuje výhradně posádka RLP (rychlá lékařská pomoc). 

Určení příčiny poruch vědomí v terénu bývá v řadě případech velice sloţité. Často je 

posádka vystavena stresové reakci ze strany příbuzných a určení příčiny bezvědomí je o 

to obtíţnější. 

Rodina či okolí nejsou většinou validně schopni poskytnout informace mechanizmu 

úrazu, dobu bezvědomí nebo kompletní anamnézu postiţeného. 

 

Výjimkou je bezvědomí, jehoţ příčinou je náhlá srdeční zástava, kdy se posádka snaţí 

v co nejrychlejším časovém rozmezí obnovit základní vitální funkce. Při této závaţné 

poruše je důleţitá spolupráce dispečerky zdravotního operačního střediska s volajícím, 

kdy je instruován pokyny k okamţitému obnovení ţivotních funkcí.(tzv. TANR – 

telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace) Dojezdem záchranné sluţby resuscitaci 

přebírají členové posádky a začíná ošetřovatelský a léčebný proces s kterým se v mé 

absolventské práci budu zabývat včetně určení rámcové diagnózy, která vedla k poruše 

vědomí. 

 

Východiskem pro mou absolventskou práci bude teoretická část zabývající se 

rozdělením poruch vědomí, vyšetřovacími metodami a léčbou jednotlivých poruch. 

Na teoretickou část budu navazovat praktická část, kde připojím několik zajímavých 

kazuistik z výjezdů naší posádky. 

 



 8 

1 Cíle absolventské práce 

 

1.1 Hlavní cíl 

 zpracovat a rozdělit problematiku bezvědomí, poukázat na postupy 

v přednemocniční neodkladné péči. Seznámit odbornou, ale i laickou veřejnost 

s problematikou bezvědomí v přednemocniční neodkladné péči 

 

1.2 Dílčí cíle 

 rozdělit příčiny poruch vědomí  

 vyšetřovací metody v přednemocniční neodkladné péči 

 vypracovat kazuistiky u jednotlivých příčin poruch vědomí 

 

 

2 Příčiny bezvědomí 

 

Strukturální poruchy CNS 

 cévní příhody mozkové (ischemické, krvácivé) 

 infekční (meningitidy) 

 mozková herniace (edém mozku) 

 

Intoxikace 

 alkohol 

 

Metabolické příčiny 

 difúzní ischemie (hypoxie, hypotenze) 

 endokrinopatie (hyperglykémie, hypoglykémie) 

 poruchy termoregulace (hypotermie, hypertermie) 

 

 

Oběhové příčiny 

 vazovagální kolaps 
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 kardiální synkopa 

 arytmie 

 šokové stavy 

 

Křečové stavy 

 epilepsie 

 

Neurotraumata 

 primární poškození 

 sekundární poškození 

 

Psychiatrické příčiny 

 narkolepsie 

 

3 Poruchy vědomí 

 

3.1 Vědomí 

Jedná se o aktivní stav lidské psychiky související s vlastní osobou  a okolním 

světem. Orientace spočívá ve vlastní osobě, prostoru a času. 

Předpoklady k udrţení stavu vědomí: 

 dostatečný přívod kyslíku do organizmu a mozku 

 dostatek energetického zdroje ve formě glukózy 

 fyziologické pH mozkové tkáně  a mozkomíšního moku 

 normální nitrolební tlak 

 

3.2 Bezvědomí 

Stav, kdy si postiţený není vědom okolního dění a na rozdíl od spánku jej není 

moţné z tohoto stavu snadno probrat.  

  Základním dělením poruch vědomí je kvalitativní poruchy vědomí  a 

kvantitativní poruchy vědomí. 
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3.3 Kvantitavní poruchy vědomí 

 Jedná se o hodnocení do jisté míry nepřesné, díky velmi individuálnímu názoru 

hodnotícího (proto se v praxi nahrazuje skórovacím systémem s exaktně danými 

kritérii) 

 

 somnolence- stav charakterizovaný zvýšenou spavostí, reagující na oslovení, 

jemný dotyk, odpověď je přiléhavá, je orientován 

 sopor- stav, kdy postiţený zůstává se zavřenýma očima, vydává nesrozumitelné 

zvuky a jeho reakce bývá necílená 

 koma- stav hlubokého bezvědomí, kdy rekce nejsou ani na bolestivé podněty, 

zornice nereagující na osvit 

 mdloba (synkopa)- krátkodobá ztráta vědomí na základě přechodné mozkové 

hypoxie v důsledku nedokrevnosti [Ertlová, Mucha, 2003] 

 

3.4 Kvalitativní poruchy vědomí 

 

 obnubilace- stav, kdy je zachována prostorová orientace, ale není schopnost 

vlastního počínání 

 delirium-  stav charakterizovaný vzrušením a četnými halucinacemi. Vyskytuje 

se u otrav, alkoholismu a horečnatých onemocnění 

 amence-  stav kdy člověk bývá ve fázi vzrušení a poté naopak v útlumu. 

Projevuje se poruchami chování, myšlení a vnímání. 

 agónie- stav před smrtí 

 

4 Vyšetřovací metody v přednemocniční neodkladné péči 
Vyšetřovací metody v přednemocniční neodkladné péči u pacientů s poruchami 

vědomí jsou velice omezené a často závisí na pozornosti a schopnosti zasahující 

posádky. 

Základními metodami jsou anamnéza, kdy se snaţíme zjistit co nejvíce informací o 

pacientovi. Důleţité informace nám v danou chvíli mohou podat rodinní příslušníci. 
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  Nejdůleţitější sloţkou je fyzikální vyšetření pacienta, které můţe poodhalit 

příčinu poruchy vědomí a určit rámcovou pracovní diagnózu. 

 

4.1 Anamnéza 

Anamnézu lze charakterizovat, jako důvěrný rozhovor lékaře s pacientem nebo 

rodinou, jejichţ cílem je získání co nejvíce informací o zdravotním stavu pacienta, které 

nám pomůţe k rychlé diagnostice. 

Anamnéza by měla probíhat v rámci dané situace, klidně, srozumitelně a co 

nejvýstiţněji. 

Dobře provedená anamnéza je půl diagnózy [Ertlová, Mucha, 2003] 

 

4.1.1 Nynější onemocnění 

Po příjezdu zdravotnické posádky na místo je důleţité zjistit co nejvíce informací o 

zdravotním stavu pacienta. 

Komunikuje-li pacient, zjišťujeme jeho subjektivní potíţe. Co bolí? Jak dlouho? Co 

předcházelo? Jak se dýchá? Jak dlouho potíţe eventuelně trvají? 

Nekomunikuje-li pacient, výše uvedené dotazy klademe rodinným příslušníkům nebo 

svědkům události. 

 

4.1.2 Osobní anamnéza 

V osobní anamnéze zjišťujeme, s čím se pacient chronicky léčí, jaké nemoci 

prodělal. Důleţité jsou zejména nemoci srdeční, cévní a plicní. Neméně důleţitou 

informací je, zda-li pacient není onkologicky nemocný. 

Důleţitou roli v osobní anamnéze hrají rodinní příslušníci, kteří nám spoustu 

informací poskytnou včetně posledních zpráv lékařských prohlídek. 

 

4.1.3 Farmakologická anamnéza 

Farmakologická anamnéza by měla informovat o chronicky uţívaných lécích. 

Důleţité v přednemocniční péči jsou léky uţívané na srdce, zejména při poruchách 

srdečního rytmu (antiarytmika), vysoký krevní tlak (antihypertenziva) a léky na ředění 

krve (antikoagulancia). [Ertlová, Mucha, 2003] 



 12 

 

4.1.4Alergická anamnéza 

Alergickou anamnézou zjišťujeme, zda-li postiţený nemá alergii (přecitlivělost) na 

nějaký lék či jinou noxu. 

Stěţejní v přednemocniční péči jsou alergie na anestetika a  analgetika (např. 

Mesocain). 

Důleţité je také zjištění alergií na vosí a včelí bodnutí. Můţe nám výrazně ulehčit 

diagnózu u  poruchy vědomí v letních měsících z důvodů alergických reakcí. 

 

4.1.5 Abusus (návyky) 

Cílem je zjištění informací, zda-li pacient není závislý na drogách, alkoholu a 

opiátových analgeticích. 

V řadě případech je přesné zjištění abusu velice sloţité, pravidlem bývá popírání 

konzumace alkoholu či aplikací drog. 

 

4.1.6 Sociální anamnéza 

Sociální anamnéza poskytne informaci o prostředí, v jakém pacient ţije. Tato 

informace je důleţitá u pacientů, u kterých je zásah prováděn přímo v jejich obydlích a 

zejména u dětí. 

 

4.1.7 Gynekologická anamnéza 

Důleţitá u ţen při akutních gynekologických stavech (krvácení). Zjišťujeme počet 

spontánních porodů, umělých přerušení těhotenství, pravidelnost cyklu a uţívání 

hormonální antikoncepce (HAK) 

 

4.2 Fyzikální vyšetření 

K provedení fyzikálního vyšetření si vystačíme našimi pěti smysly bez sloţitých 

přístrojů. 

Fyzikální vyšetření ve spojení s anamnézou nám můţe poskytnout mnoho informací. 
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4.2.1 Vyšetření pohledem (inspekcí) 

 celkový stav pacienta a prostředí- zhodnocení stavu vědomí, prostředí ve kterém 

se nachází, zda-li viditelně nekrvácí, zda je zaklíněn, potřísněn, nebo není-li sekundárně 

ohroţen (např. zasypáním). 

 stav dýchání- sledujeme zvedání a klesání hrudníku a zapojení pomocných 

dýchacích svalů. 

 stav a barva kůže- sledujeme a zjišťujeme rány, vpichy, zda-li není nápadné 

zabarvení, cyanóza (namodralé zabarvení kůţe a sliznic při nedostatku kyslíku), bledá 

(při větších krevních ztrátách), zpocená (při horečnatých stavech, hypoglykémii) 

 stav sliznic- sledujeme zda-li nejsou povleklé, suché či nápadně zbarvené. 

 různé předměty- zjišťujeme zejména u intoxikací (otrav). Zejména prázdné 

blistry od léků, láhve od alkoholu, dopisy na rozloučenou a zvratků. 

 

4.2.2 Vyšetření pohmatem (palpací) 

 dýchání pacienta- pokládáme hřbet ruky k ústům a pociťujeme proud vzduchu. 

 hmat pulsu- místy měření jsou a. carotis, a. femoralis. 

 stav břicha- povrchní a hlubokou palpací. Lze zjistit náhlou příhodu břišní. 

 deformity kostry 

 

4.2.3 Vyšetření poklepem (perkusí) 

Poklep se provádí nad dutými orgány a vypovídá o jejich vzdušnosti,a velikosti, 

zejména při vyšetření plic a břicha. 

 

4.2.4 Vyšetření poslechem (auskultací) 

Provádí se fonendoskopem a mnohdy si vystačíme bez fonendoskopu a řada 

patologických fenoménů lze zachytit bez něj. 

 z dálky slyšitelné (tzv. distanční) dýchací fenomény. Zejména „kokrhání“ při 

laryngospasmu, inspirační sípaní při cizím tělese či otoku laryngu, bublání při otoku 

plic (plicní edém) 

 pomocí fonendoskopu se vyšetřuje srdce a plíce, kde jsou slyšitelné srdeční ozvy 

a šelesty. Slyšitelná je střevní peristaltika (posun střev) 
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4.2.5 Vyšetření čichem 

Čichem lze zjistit charakteristické zápachy. Zejména alkohol, aceton, plyny, ředidla a 

fekálie. 

  Při prvním základním vyšetření pacienta je nejdůleţitější zjistit a správně 

posoudit selhání či ohroţení základních ţivotních funkcí, zejména: 

 posoudit časový faktor působení vyvolávající příčiny (délka zástavy krevního 

oběhu a dýchání, délka křečí) 

 posoudit neodkladnost jednotlivých opatření 

 pátrat po dostupné anamnéze týkající se současného onemocnění 

 odebrat vzorky pro základní laboratorní vyšetření, zejména zvratky u intoxikací 

 určit základní rámcovou diagnózu 

 zajistit polohu a určit způsob transportu včetně směřování k definitivnímu 

ošetření 

 

       Při opakovaném základním vyšetření pacienta je nutné: 

 zhodnotit stav pacienta a sledovat dynamiku vývoje 

 podrobněji vyšetřit pacienta a pátrat po dalších moţných zraněních 

 po vyhodnocení doplnit terapeutické postupy (zadlahování, dezinfekci drobných 

ran) 

 upřesnit pracovní diagnózu 

 

4.2.6 Vyšetření stavu vědomí 

Při poruše vědomí hodnotíme hloubku bezvědomí a dobu bezvědomí. K probuzení 

pacienta začínáme oslovením, neraguje-li pacient na oslovení pokusíme se o algický 

podnět (bolestivý), například lehké štípnutí na ušní boltec nebo tlak za úhel dolní čelisti. 

K posouzení hloubky bezvědomí nám slouţí skórovací systém Glasgow Coma 

Scale (Tabulka č. 1), který dovoluje odhad závaţnosti zranění a především 

monitorování pacienta v čase a usnadňuje komunikaci v návaznosti přednemocniční 

péče na nemocniční neodkladnou péči. 
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4.2.7 Základní neurologické vyšetření 

Kompletní neurologické vyšetření je dlouhé, podrobné a pro první orientaci 

zbytečné. 

Hodnocení základního neurologického vyšetření spočívá v hodnocení: 

 korneální reflex- hodnotí se rychlost odpovědi, stranový rozdíl, který je cenný 

pro stanovení lateralizace léze CNS 

 vyšetření mrkacího reflexu- zachované mrkání svědčí u osoby v hlubokém 

bezvědomí pro fungující pontinní struktury (struktury vztahující se k Varollovu mostu) 

 tvar zornic- vyšetřujeme odpověď na světlo, vyšetřujeme oboustranně i 

jednostranně 

 spontánní pohyby očí- důleţité jsou pohyby očí vyvolané pasivními změnami 

polohou hlavy a páteře. Důleţité je sledovat , zda polohu očí mění současně nebo zda 

dochází k nesourodým pohybům bulbů 

 meningeální příznaky 

 zvýšené svalové napětí- projev spasticity a vyšší myotatické reflexy mohou být 

přítomny u osoby v bezvědomí jednak jako následek dřívějšího chorobného stavu (cévní 

příhoda mozková) [ Pokorný, 2004] 

 

                      Tabulka č. 1. Glagow Coma Scale 
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5 Monitorace pomocí přístrojové techniky a zhodnocení 
K vyšetření a monitorování pacienta patří kromě smyslů vyšetřujícího i pouţití 

přístrojů. Nikdy nesmíme dát jen na přístroje, vţdy je nutno mít na zřeteli a léčit 

nemocného. 

V přednemocniční péči nám vybavení sanitních vozů nabízí několik moţností 

monitorace pacienta. 

 

5.1 Monitorace srdce a oběhu 

Monitor, který sleduje práci srdce a krevního oběhu, je výbavou kaţdého vozu 

zdravotnické záchranné sluţby. 

 monitor srdeční činnosti poskytuje informaci o EKG křivce a srdeční 

frekvenci. 

Důleţité je zhodnocení srdečního rytmu a srdeční frekvence. 

 normální hodnota tepů u dospělého člověka: 60/90 tepů za minutu 

 zrychlený tep (tachykardie): více jak 90 tepů za minutu 

 zpomalený tep (bradykardie): méně jak 60 tepů za minutu 

 

Ke zhodnocení srdeční frekvence napomáhá anamnéza, kdy zrychlený puls můţe být 

reakcí na stresovou zátěţ.  

   V opačném případě zpomalená srdeční frekvence bývá fyziologická (lidskému tělu 

přirozená, normální) u vrcholových aktivních sportovců a často vliv chronické 

medikace. 

 

 dvanáctisvodové EKG- umoţní vyhodnotit i eventuální ischemické změny 

(změny způsobené nedokrevností) 

Monitorace dvanáctisvodového EKG je indikováno u pacientů s bolestmi na hrudi, 

akutně vzniklou dušností a při podezření na první projev ICHS (ischemické choroby 

srdeční) u zdravého člověka. 

Zasahující posádka je schopna na místě zásahu zhodnotit EKG křivku a při 

ischemickém postiţení pacienta transportovat nejrychlejší cestou do nejbliţšího 

kardiocentra.  

 pulsní oxymetr- sleduje saturaci (sycení) hemoglobinu kyslíkem v kapilárách a 

frekvenci pulsu 
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5.2 Monitorace dýchání 

 pulsní oxymetrie- sleduje saturaci (sycení) hemoglobinu kyslíkem. Místy 

měření jsou prsty na horních končetinách, ušní boltce a u dětí chodidla dolních 

končetin. Přesnost měření můţe ovlivnit řada technických a fyziologických problémů. 

 normální hodnota saturace: 95%-100% 

 ventilátory- podle druhů a moţnosti reţimů sledují a signalizují změny 

v různých ventilačních parametrech při umělé nebo spontánní ventilaci 

 kapnometr- monitor ke zjišťování mnoţství oxidu uhličitého ve vydechovaném 

vzduchu 

 

5.3 Monitorace krevního tlaku 

K měření krevního tlaku slouţí tonometr a fonendoskop. 

  Měření krevního tlaku bývá základním a prvotním vyšetřením většiny pacientů 

v přednemocniční neodkladné péči. 

Při měření hodnotíme horní hodnotu tlaku (systolický) a dolní hodnotu krevního tlaku 

(diastolický). 

Vysoké hodnoty krevního tlaku nazýváme hypertensí a nízké hodnoty krevního tlaku 

hypotenzí. 

 normální krevní tlak: 140 (mm Hg) / 90 (mm Hg) 

 hraniční hypertense: 140-160 / 90-95 

 hypertense: 160 / 95 

 hypotense: systola niţší jak 100 (mm Hg) 

5.4 Měření glykémie a monitorace 

Hodnocení glykémie (hladiny glukósy v krvi) je indikováno u pacientů s 

cukrovkou (diabetes mellitus), u kterých došlo k náhlému zhoršení vědomí nebo 

zhoršení zdravotního stavu a u všech stavů bezvědomí bez jasné příčiny.  

Nízkou hladinu glukózy v krvi nazýváme hypoglykémií a vysokou hladinu glukózy 

v krvi nazýváme tzv. hyperglykémií. Monitorací glykémie hovoříme při opakovaných 

měření v průběhu kratšího časového intervalu [http//cs.wikipedia.org]. 

 normální hodnota glykémie:  4,4 mmol  /l – 6,1 mmo l   /l 

 hypoglykémie: méně jak 3,3 mmol / l 

 hyperglykémie: více jak  7 mmol / l  
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6 Strukturální poruchy CNS 

 

6.1 Ischemické cévní mozkové příhody  

Nejčastějšími příčinami jsou trombósa či embolie, které způsobí ischemii 

(nedokrevnost).  

 

Dochází k následujícím změnám: 

 odumírání neuronů, které nejsou zásobeny kyslíkem a ţivinami, důsledkem 

nedostatku kyslíku a ţivin 

 dochází k zánětlivým reakcím, coţ ve výsledku vede k zvýšení nitrolebního 

tlaku 

 porucha metabolizmu, dochází ke změnám přenosů iontů 

 

6.2 Hemoragické cévní mozkové příhody (krvácivé) 

 

Dochází k následujícím změnám: 

 kumulace krve v jednom místě, tím pádem dochází v místě k útlaku mozkové 

tkáně s destrukcí neuronů a gliových buněk 

 dochází ke zvýšení krevního tlaku, aby byl udrţen perfúzní cerebrální tlak 

 zpočátku se poškozené mozkové tepny mohou zúţit, aby omezily ztráty krve 

 při vytvoření krevní sraţeniny v cévě, dochází ke zhoršení ischemie 

 

6.3 Klinické příznaky 

Příznaky CMP vznikají náhle a rychle.  

 hemiparézy (částečné ochrnutí poloviny těla) 

 poruchy vnímání se ztrátou vědomí 

 jednostranný senzitivní deficit (necitlivost, mravenčení) 

 nesrozumitelná řeč nebo neschopnost porozumět slovům (afázie) 

 rozmazané vidění, dvojité vidění, vidění pouze v jednom oku 

 velmi silné bolesti hlavy 
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 vegetativní příznaky (nauzea, zvracení) 

 

6.4 Vyšetřovací metody v přednemocniční neodkladné péči u 

pacientů s CMP 
Vyšetřovací metody v terénu přednemocniční neodkladné péče jsou velmi 

omezené a přesnou diagnózu určí většinou vyšetření CT (počítačová tomografie). 

  

Vyšetřovací metody v přednemocniční neodkladné péči zahrnují: 

1. anamnéza 

2. celkové fyzikální vyšetření nemocného 

3. zhodnocení vitálních funkcí včetně glykémie 

4. orientační neurologické vyšetření pacienta (zhodnocení stupnice GCS, stav 

zornic, posouzení artikulace a vyjadřování, vyloučení meningeálního dráţdění, 

průkaz případné poruchy hybnosti) 

 

6.5 Přednemocniční neodkladná péče u pacientů s CMP 

 monitorace vitálních funkcí 

 zajištění intravenósního přístupu na nepostiţené končetině 

 podávání kyslíku maskou nebo brýlemi 

 šetrná manipulace s nemocným, zejména opatrná manipulace s hlavou a 

postiţenými končetinami (hrozící vykloubení) 

 transport pacienta do nejbliţšího nemocničního zařízení disponující vyšetřením 

CT  a vypracovaným a zajištěným cerebrovaskulárním programem. 

 podání antihypertenzív při tlaku 220 / 120 mmHg nebo při známkách 

kardiálního či renálního selhání 

 symptomatická terapie dle stavu pacienta (antiemetika, anxiolytika, 

antikonvulzíva) 

 



 20 

 

 

7 Infekční onemocnění CNS 

 

7.1 Bakteriální meningitida 

 Bakteriální meningitida probíhá velice záludně a rychle. Prognóza tohoto 

onemocnění je vţdy váţná, zvláště při pozdním zahájení léčby.  

 

Formy nemoci: 

 Hnisavá meningitida- mívá nejlepší prognózu 

 Meningitida se sepsí 

 Perakutní meningokoková sepse- mívá nejhorší prognózu 

 

7.1.1 Perakutní meningokoková sepse 

 Průběh této nemoci je velice rychlý. Během několika mála hodin se pacient 

z plného zdraví propadne do ireverzibilního (nevratného) stádia šoku s bezvědomím. 

 

Původce: Neisseria meningitidis, gramnegativní diplokok. Po proniknutí do krevního 

oběhu se výrazně mnoţí. 

 

Klinické příznaky: 

 poruchy vědomí a myšlení 

 poruchy termoregulace 

 bolesti hlavy s meningeálním syndromem (horečky, světloplachost, tuhnutí 

šijových svalů, bolesti hlavy, nauzea, zvracení) 

 typický exantém-červenofialové petechie a sufúze. Ve většině případech 

velice rychle přibývají a včasné nerozpoznání bývají pro pacienta osudná. Po exantému 

je nutné aktivně pátrat, zpočátku bývá velice diskrétní. 
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7.2 Přednemocniční neodkladná péče u pacienta s meningitidou 

 Důleţité je rychlé rozeznání příznaků, zejména typického šířícího se exantému a 

zahájení léčby. 

 

 zavedení intravenósní kanyly, není-li moţný periferní přístup, tak zavedení 

intraoseálního přístupu (přístup do kosti) 

 podávání infúze elektrolytů 

 podávání kyslíku, eventuelně umělá plicní ventilace 

 odebrání hemokultur a krve na PCR diagnostiku  

 nejčastěji ve vozech záchranné sluţby podání cetofaximu v dávce 50 mg/kg 

venósně   

 monitorace klinických projevů a vitálních funkcí 

 zabránění prochladnutí, tepelný komfort 

 transport posádkou RLP (rychlé lékařské pomoci) na specializované infekční 

oddělení. 

 

8 Mozková herniace 

 

8.1 Edém mozku 

 Jedná se o stav charakterizovaný zvětšením obsahu vody v mozkové tkáni. 

Výsledkem edému (otoku)  jsou tlakové vlivy místní, případně vzdálené. 

 

Příčiny vzniku edému mozku: 

1. dochází k výstupu tekutiny z kapilár do extravaskulárních prostor v důsledku 

poruchy hematoecefalické bariéry 

2. porucha buněčného metabolismu, kdy se tekutina hromadí intracelulárně 

3. při sníţené osmolalitě plasmy (např. otravy vodou) 

4. při blokádě odtoku likvoru z mozku (hydrocefalus) 

Edém mozku se projeví tzv. nitrolební hypertenzí. 
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8.2 Nitrolební tlak 

Lebka je rigidní (tvrdá) schránka, v které je uzavřený mozek, krev a likvor. 

Jejich vzájemný poměr je regulačními mechanismy udrţován konstantní (stálý). Pokud 

dojde k nárůstu jedné ze sloţek a jiná nezmenší svůj objem, dojde nutně ke zvýšení 

nitrolebního tlaku. 

 Pokud se uvnitř lebky objeví 4. loţisko (hematom, kontuzní loţisko, abces, 

nádor), dojde taktéţ k vzestupu nitrolebního tlaku. 

 

 

Možnosti organizmu o snížení nitrolebního tlaku: 

1. přesunem krve extrakraniálně (mimo mozek) 

2. přesunem likvoru do páteřního kanálu 

 

8.3 Nitrolební hypertenze 

       Dochází ke stlačování toho, co je stlačitelné, to jsou mozkové ţíly, u mozku pak 

dochází k vytlačení likvoru z mozkových komor, které zmenšují svůj objem. Při dalším 

vzestupu dojde k výpadkům jednotlivých mozkových funkcí. 

       Stlačení mozkových ţil vţdy vede ke zpomalení cirkulace krve mozkem, takţe 

začne váznout jeho prokrvení, coţ vede k hypoxii mozku. 

 

Klinické příznaky: 

1. porucha vědomí 

2. porucha dýchaní 

3. Cushingův reflex- charakteristický bradykardií a hypertenzí 

 

9 Intoxikace 
 

 V problematice intoxikací uvedu obecné klinické příznaky a diagnostiku 

intoxikací. 
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9.1 Akutní intoxikace 

 Akutní intoxikace lze charakterizovat jako náhle vzniklé onemocnění způsobné 

exogenní biologicky aktivní látkou různého původu. 

 Intoxikaci lze rozdělit na náhodnou, profesionální, kriminální a suicidální. Ve 

většině případech se jedná o suicidální intoxikaci (úmyslné ukončení ţivota). Nejčastěji 

se jedná o perorální (přístup ústy) intoxikace běţně dostupnými léky. 

Diagnostika intoxikace: 

 při vzniku náhlého onemocnění s poruchou vědomí zjistit, zda pacient poţil 

toxickou látku a vstup toxické látky 

 anamnéza- důkladné zjištění od pacienta a rodinných příslušníků na zdravotní 

stav, zejména psychiatrické onemocnění, deprese, sebevraţedné sklony. 

 zajištění veškerých podezřelých látek a léku k další identifikaci 

 diferenciální diagnostika a zjištění jiného chorobného stavu 

 identifikace škodliviny podle zápachu, vzhledu a názvu 

 

Klinické příznaky: 

 centrální poruchy vědomí- somnolence, sopor, koma 

 psychické poruchy- zmatenost, euforie, agresivita 

 neurologické poruchy- mydriáza (rozšíření zornic), mióza (zúţení zornic) 

 respirační poruchy- bradypnoe (sníţená frekvence dechu), tachypnoe (zvýšená 

frekvence dechu), cyanósa  (namodralé zabarvení kůţe a sliznic) 

 oběhové poruchy- hypozenze (sníţený krevní tlak), tachykardie (zvýšená srdeční 

frekvence), bradykardie (sníţená srdeční frekvence) 

 

Důležité je zhodnotit zevní změny a to zejména: 

 zápach dechu- po kouři a alkoholu, po hořkých mandlích (intoxikace kyanidy), 

těkavých látkách 

 svalový tonus- sníţený (intoxikace diazepamem) 

 křeče- (intoxikace antidepresívy a antiepileptiky) 

 změny na kůţi a barva kůţe 

 změny teploty- zvýšená teplota (intoxikace atropinem a antihistaminiky), 

sníţená teplota (intoxikace opiáty) 
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  Závaţnost intoxikací hodnotíme podle klinického stavu pacienta a podle druhu 

toxické látky. 

 Ta je závislá na mnoţství vstřebané látky. Všichni pacienti, kteří jeví známky 

intoxikace, by měli být hospitalizováni. 

  

 V klinickém obrazu je důležité podrobně zhodnotit: 

 kvalitu a funkčnost dýchání. Orientačním měřítkem je barva akrálních 

(konečných) částí (nehtová lůţka, ušní boltce). Přesně monitorujeme pulsní oxymetrií. 

 funkci oběhu- puls, krevní tlak, periferní prokrvení 

 hloubku bezvědomí- reakce na oslovení, zevní podněty- reakce na bolest, reakce 

zornic, svalový tonus, přítomnost obranných reflexů 

 

 

9.1.1 Akutní intoxikace alkoholem 

 Zvláštní část, které se budu věnovat, je akutní intoxikace alkoholem. 

S problematikou akutní intoxikace alkoholem je záchranná sluţba velice zatíţena, 

zvláště ve dnech pracovního volna a letních prázdnin. 

 Akutní intoxikace alkoholem se vyskytuje i u jedinců, kteří na alkoholu nejsou 

závislí. Velmi často se vyskytuje jako součást soudobých rituálů nebo sázek, dále ve 

vyšším mnoţství u některých profesí (číšníci, stavební dělníci). Velikou skupinu tvoří 

bezdomovci, kteří konzumují nekvalitní alkohol ve velké míře (krabicová vína). 

 Pravděpodobnost, ţe se jedná o akutní intoxikaci zvyšují známky dlouhodobého 

pití (zanedbaný vzhled, koţní projevy, atrofie svalstva) 

 

Klinické příznaky: 

 alkoholový zápach z úst 

 dezinhibace chování 

 labilita emocí se sklonem k agresivitě 

 zarudlý obličej 

 porucha vědomí nejrůznějšího stupně 

 

Léčba akutní intoxikace alkoholem: 

 fyzické omezení ve vhodné poloze 
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 při hlubokém bezvědomí zajištění dýchacích cest 

 zajištění ţilního vstupu 

 těţké intoxikace vyţadují hospitalizaci na ARO, lehké intoxikace bývají 

ošetřeny v detoxikačních zařízeních (záchytné stanice) 

 

10 Metabolické příčiny 

 

10.1 Difuzní ischemie 

 

10.1.1 Hypoxie mozková 

 Stav charakterizovaný nedostatkem kyslíku v krvi u dospělé osoby dýchající 

běţný vzduch v prostoru. K hypoxii mohou vést některé patologické stavy  a určité 

látky a léky. 

  

Obecně je lze příčiny hypoxémie rozdělit do čtyř kategorií: 

 hypoventilační poruchy- bývají způsobeny poškozením dýchacího centra 

v mozku 

 porucha difúze- tyto stavy vznikají v důsledku porušeného průchodu 

alveolárních plynů do plicních kapilár. Příčinou můţe být nahromadění tekutin zejména 

při plicním edému. 

 nepoměr mezi ventilací a perfúzí- tento typ poruchy je častý u chronické 

obstrukční plicní choroby 

 šokové stavy 

 

Klinické příznaky: 

 nejranějším příznakem hypoxémie je porucha vědomí 

 kardiovaskulární příznaky- tachykardie, zvýšený krevní tlak, u závaţných 

hypoxémií bradykardie s hypotenzí 

 respirační příznaky- tachypnoe a dušnost 

 koţní příznaky- mramorování kůţe, periferní cyanóza 
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10.1.2 Přednemocniční neodkladná péče u hypoxického pacienta 

 vyšetření základních ţivotních funkcí 

 sledování stavu vědomí 

 monitorace saturace hemoglobinu kyslíkem 

 prevence hyperventilace 

 podávání kyslíku maskou nebo nosní sondou dle tolerance 

 objasnění příčiny fyzikálním vyšetřením 

 

10.2 Hypotenze  

 

 Arteriální hypotenze je charakterizována jako nízký tlak krve v tepnách. O 

nízkém krevním tlaku hovoříme, pokud rtuťový sloupec u systolického tlaku poklesne 

pod 100 mm a rtuťový sloupec u diastolického tlaku poklesne pod 65 mm. 

 

10.2.1 Akutní hypotenze 

 

Klinické příznaky: 

 náhlý pokles krevního tlaku způsobuje mţitky před očima 

 mdloby 

 vertigo (motání hlavy) 

 celková nevolnost 

 

Příčiny: 

 synkopa (krátkodobá ztráta vědomí) 

 šokové stavy 

 

10.2.2 Chronická hypotenze 

 Chronická hypotenze se projevuje konstantními hodnotami nízkého krevního 

tlaku. Projevuje se celkovou slabostí, bolestí hlavy, závratěmi a nedostatečným 

prokrvením končetin. 
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Příčiny: 

 poškození CNS (např. roztroušená skleróza) 

 

11 Endokrinopatie 
 

11.1 Akutní komplikace diabetes mellitus 

 

11.1.1 Ketoacidotické kóma 

 Jedná se o ţivot ohroţující stav. Nejčastěji se setkáváme u osob s diabetem 

mellitem I. typu (závislé na podávání inzulínu).  Podstatou tohoto závaţného 

onemocnění je závaţný nedostatek inzulínu, jednak neschopnost slinivky břišní plnit 

minimální poţadavky na inzulín nebo při změně zdravotního stavu pacienta s ţivotním 

stylem.  

 Ve většině případech se však setkáváme s prvozáchytem diabetu mellitu, kdy 

vývoj je většinou plíţivý v několika dnech aţ týdnech. 

 

Klinické příznaky: 

 porucha vědomí 

 hyperglykémie (zvýšená hladina cukru v krvi) 

 polyurie (nadměrné močení) 

 polydipsie (nadměrná ţízeň) 

 ketoacidóza-vyvolává nadměrné štěpení tuků, které jsou vyuţívány k zisku 

energie 

 Kussmaulovo dýchání- hluboké zrychlené dýchání typické pro ketoacidózu 

 zapáchající dech (foetor acetonaemicus)  

 dehydratace s hypotenzí a tachykardií 

 

Přednemocniční neodkladná péče a léčba: 

 monitorace vitálních funkcí a glykémie 

 zajištění ţilního vstupu nejlépe silnou kanylou 

 energická rehydratace fyziologickým roztokem (nejlépe jeden litr za první 

hodinu) 

 transport pacienta 
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11.1.2 Hyperglykemické hyperosmolární kóma 

 Jedná se o velice závaţnou komlikací diabetu mellitu II. typu (nezávislého na 

podání inzulínu) 

 Tento stav je charakteristický vysokou koncentrací glukózy v krvi (hodnoty 

přesahující 33 mmol / l). Průběh tohoto stavu můţe být daleko závaţnější, neţ u 

ketoacidotického komatu. Ketoacidóza se nevyvíjí nebo jen velmi málo, u diabetiků II. 

typů je zachována minimální sekrece inzulínu, dostatečná aby zabránila odbourávání 

tuků. [Pokorný, 2004] 

  Příčina tohoto syndromu není přesně známa, ale vyvolávajícími faktory mohou 

být: 

 akutní infekce, cévní příhody 

 chronické selhání ledvin a srdce 

 stres 

 uţívání léků- diuretika, kortikoidy 

 psychická porucha 

 

Klinické příznaky: 

 porucha vědomí aţ kóma 

 výrazná dehydratace (deficit aţ 12 litrů vody) 

 hypotenze s tachykardií 

 loţiskové neurologické příznaky 

 

11.1.3 Přednemocniční neodkladná péče a léčba: 

 monitorace vitálních funkcí s glykémií 

 zajištění ţilních vstupů- nejlépe dvou 

 rehydratace (1500 ml. fyziologického roztoku v první hodině) 

 

11.1.4 Hypoglykémie 

 Hypoglykémií označujeme stav, kdy hladina glukózy v krvi klesne níţe jak 3,3 

mmol / l. Hypoglykémie obvykle vzniká jako komplikace léčby diabetu mellitu, ale 
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můţe být i primárním onemocněním nebo komplikacemi jiných stavů  (nádory slinivky 

břišní). 

 

 

Nejčastější příčiny hypoglykémie: 

 podání nadměrné dávky inzulínu nebo perorálních antidiabetik (PAD) 

 sníţená dávka příjmu potravy  

 nadměrná fyzická zátěţ 

 alkohol (utlumí produkci glukózy) 

 

 

 

Klinické příznaky: 

1) časné příznaky: hlad, slabost, třes, nervozity s úzkostmi, pocit bušení srdce 

(palpitace), tachykardie, nadměrné pocení, pálení a píchání rtů 

2) pozdní příznaky: porucha vědomí nejrůznějšího stupně, špatně artikulovaná 

řeč, zlostné nebo agresivní chování, bolesti hlavy, zmatenost, extrémní únava, záchvaty 

křečí, ztráta koordinace 

 

Přednemocniční neodkladná péče a léčba:  

 zajištění vitálních funkcí 

 kontrola hladiny glykémie 

 při lehké hypoglykémii podání 3-5 kostek cukru eventuelně 2-3 polévkové lţíce 

sirupu perorálně) 

 při těţké hypoglykémii zajištění ţilního vstupu (nejlépe silná céva) 

 podání 40-60 ml. glukózy ţilně jednorázově 

 při nemoţnosti zajištění ţilního vstupu  1 mg. glukagonu do svalu 

 orientační neurologické vyšetření 
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12 Poruchy termoregulace 

 

12.1 Hypotermie 

 Hypotermie je charakterizována jako teplota těla niţší neţ 35 stupňů Celsia. Při 

hypotermii metabolické změny zpomalují funkce většiny hlavních orgánů, coţ vede 

k omezení toku krve do ledvin a ke sníţení glomerulární filtrace. 

 Závaţná hypotermie vede ke sníţení prokrvení mozku, sníţení poţadavků na 

přísun kyslíku, sníţení srdečního výdeje a sníţení tlaku krve. 

 Nejčastějšími příčinami jsou tonutí ve studené vodě a dlouhodobé vystavení 

nízkým teplotám. 

 

Klasifikace hypotermie: 

 lehká (32 – 35 stupňů Celsia) 

 střední (30 – 32 stupňů Celsia) 

 závaţná (25 – 30 stupňů Celsia) 

 

Rizika vzniku hypotermie: 

 děti 

 starší lidé s nedostatkem podkoţního tuku 

 lidé s nevhodným oblečením (vlhké a mokré oděvy) 

 narkomani a alkoholici 

 lidé trpící srdečním onemocněním 

 

Klinické příznaky: 

 lehká hypotermie- projeví se silný třesem nesouvislým projevem a amnézií. 

 střední hypotermie- pacient nereaguje adekvátně na situaci, periferní cyanóza a 

ztuhlost svalů. 

 závaţná hypotermie- absence hmatných pulsů, absence srdečních ozev, rozšířené 

zornice. Navíc je obvyklá fibrilace komor. 
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12.1.1 Přednemocniční neodkladná péče u pacientů s hypotermií 

 monitorace vitálních funkcí 

 při srdeční zástavě resuscitace se zajištěním dýchacích cest intubací 

 podávání kyslíku maskou 

 pasivní zahřívání (pacient se zahřívá sám o sobě) 

 aktivní zahřívání pomocí přikrývek a fólií 

 

12.2 Hypertermie 

 Hypertermie je stav charakterizovaný zvýšením tělesné teploty na více neţ 37,2 

stupňů Celsia. 

 Hypertermie můţe být důsledkem nadměrné aktivity, infekce a uţití léků typu 

amfetaminu.  

 

Faktory poškozující odvádění tepla: 

 vysoká teplota nebo vlhkost prostředí 

 nadměrné mnoţství oblečení, neadekvátní oblečení vzhledem k teplotě prostředí 

 kardiovaskulární onemocnění 

 dysfunkce potních ţláz 

 

Klinické příznaky hypertermie: 

Lehká hypertermie (teplota v rozmezí 37,2 – 38,9 stupňů Celsia) 

 lehký třes 

 mírná hypertenze 

 vlhká chladná pokoţka 

 záškuby a svalové křeče 

 nevolnost, křeče v břiše 

 tachykardie 

 

Střední hypertermie (teplota nad 40 stupňů Celsia) 

 závratě s bolestmi hlavy 

 hypotenze 

 svalové křeče 

 bledá vlhká pokoţka 
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 zrychlený, nitkovitý pulz 

 synkopa nebo zmatenost 

 slabost 

 

Kritická hypertermie- (teplota vyšší neţ 41,1 stupňů Celsia) 

 síňová nebo komorová tachykardie 

 zmatenost, delirium 

 fixované, rozšířené zornice 

 ztráta vědomí 

 křeče 

 tachypnoe 

 

12.2.1 Přednemocniční neodkladná péče u pacientů s hypertermií 

 monitorace vitálních funkcí 

 podle stavu kardiopulmonální resuscitace se zajištěním dýchacích cest intubací 

 zajištění intravenósního vstupu 

 odstranění pacientových oděvů 

 sledování a hodnocení  neurologických příznaků 

 je-li moţné, ochlazení pacienta – chladné vlhké přikrývky 

 podání chladných infúzních roztoků [Pokorný, 2004] 

 

13 Oběhové příčiny 

 

13.1 Vazovagální kolaps 

 Jedná se o náhle vzniklou dočasnou ztrátu vědomí. Synkopa můţe být benigní, 

ale můţe být příznakem a signálem závaţného onemocnění. Ve většině případech se 

jedná o abnormální reakci organizmu. 

 

Příčiny: 

 dlouhodobé stání 

 negativní emoční reakce (stres, bolest) 
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 pokles aktivity sympatiku (coţ vede k bradykardii a vazodilataci s následným 

sníţením perfúze mozku a ztrátou vědomí) 

 

Patofyziologie: 

 Ve stoje dochází k redistrubuci cca. 750 – 1000 ml. krve do dolních končetin a 

při delším stání dochází zvýšením hydrostatického tlaku v dolních končetinách 

k extravazaci plasmy s dalším poklesem intravaskulárního objemu o dalších cca. 700 

ml. 

 Pokles ţilního návratu k srdci má za následek pokles krevního tlaku a aktivaci 

sympatiku. 

 Jeho pozitivně inotropní účinek na myokard vede k excesivnímu dráţdění 

mechanoreceptorů ve stěně srdečních komor, coţ u predisponovaných jedinců způsobí 

ve snaze „ uklidnit dráţdění sympatiku „ aktivaci parasympatiku s vazodilatací a 

bradykardií = hypoperfúze mozku = ztráta vědomí. 

 

Vyšetřovací metody: 

 zcela zásadní je anamnéza- nutno detailně popsat okolnosti ztráty vědomí, 

soustředit se na posturální syndromy (ve stoje, postavení či posazení), poptat se 

na okolnosti předcházející synkopě (palpitace, stres, bolest, močení, kašel 

průjem, zvracení) 

 popsat případné záškuby končetin 

 detailně zjistit, jak pacient vypadal po odeznění bezvědomí 

 

13.1.1 Přednemocniční neodkladná péče u pacientů se synkopou 

 ve většině případech přijíţdí zdravotnická záchranná sluţba po odeznění 

synkopy 

 monitorace ekg křivky 

 symptomatická léčba (krevní oběh, dýchání) 

 zajištění ţilního vstupu 

 při eventuelní hypotenzi aplikace roztoků (krystaloidy) 

 trvá-li hypotenze , jedná se o vliv chronické medikace či hypovolémie (průjmy 

zvracení, pocení) 
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13.2 Kardiální synkopa 

 Příčinou bývá obstrukce toku krve a srdeční arytmie. 

 

Obstrukce toku krve: 

 aortální stenóza 

 stenóza pulmonální chlopně 

 plicní embolie 

 

Arytmie: 

 tachyarytmie- nedostatečná náplň levé komory v diastole s následným poklesem 

krevního tlaku 

 bradyarytmie- nízký srdeční výdej s poklesem krevního tlaku. 

 

Vyšetřovací metody s léčbou jsou uvedeny v kapitole vazovagální kolaps. 

 

13.3 Arytmie 

 Příčiny vedoucí k poruše vědomí u arytmií (poruchách srdečního rytmu): 

 extremní tachykardie (zrychlená srdeční akce)- srdce se v diastole nestačí 

plnit, coţ vede díky poklesu srdečního výdeje k poklesu krevního tlaku a poruše 

vědomí. 

 extrémní bradykardie (zpomalená srdeční akce)- která vede také k poklesu 

krevního tlaku a poruše vědomí. 

 

13.3.1 Sinusová bradykardie, zástava sinu 

 Tato arytmie je charakteristická zpomalením sinusového rytmu pod 50 tepů / 

minutu. Nejčastější příčinou je vagová reakce. 

 

Klinické příznaky: 

 slabosti s kolapsovým stavem a krátkodobou poruchou vědomí 

 

Léčba: 

 monitorace srdeční činnosti 

 zajištění ţilního vstupu 
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 aplikace Atropinu 0,5 - 2,0 mg intravenósně 

 

13.3.2 Tachykardie se širokými QRS  komplexy 

Tyto tachykardie zahrnují supraventrikulární tachykardii a komorovou tachykardii. 

Odlišení těchto dvou tachykardií napomůţe masáţ karotického sinu na krku. Při 

supraventrikulární tachykardii se rytmus zpomalí, komorová tachykardie na masáţ 

nereaguje. 

 Závaţnost komorové tachykardie spočívá do náhlého přejití do fibrilace komor. 

 

Klinické příznaky: 

 slabosti s prekolapsovými stavy a poruchou vědomí 

 pocit bušení srdce (palpitace) 

 

Léčba: 

 monitorace srdeční činnosti 

 zajištění ţilního vstupu 

 u komorových tachykardií aplikace amiodaronu (Cordarone, Sedacoron) 

intravenósně 

 

13.3.3 Fibrilace komor 

       Dochází ke vzniku vzruchu současně na mnoha místech v oblasti srdečních komor. 

Výsledkem je chvění komor a srdeční výdej klesá nulu. 

       Fibrilace komor můţe být vyvolána řadou onemocnění, včetně infarktu myokardu, 

ischemických chorob srdečních a kardyomyopatiích. Fibrilace komor je nejčastější 

komplikací infarktu myokardu. [Hampton, 2005] 

 

Klinické příznaky: 

 bezvědomí 

 nereagující pacient 

 nehmatný pulz 

 na EKG patrný nepravidelný chaotický rytmus 
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Léčba: 

 zhodnocení srdečního rytmu 

 zahájení kardiopulmonální resuscitace do přípravy defibrilátoru 

 defibrilace 200- 300- 360 J (monofázický výboj) 

 zajištění ţilního vstupu 

 podle potřeby a stavu vědomí intubace pacienta 

 při recidivách komorové fibrilace pokračování v kardiopulmonální resuscitaci a 

defibrilace 

 podání antiarytmik, zejména amiodaronu (Sedacoron, Cordarone) 

 

13.4 Šokové stavy 

 Šok je výsledkem nepoměru mezi potřebou kyslíku ve tkáních a jeho dodávkou 

krevním oběhem. 

 

Příčiny poruchy vědomí u šoku: 

 pacient v hypotenzi- má sníţenou perfúzi mozku 

 kvalitativní porucha vědomí- typická je zmatenost , která je důsledkem 

sníţené perfúze mozku. 

 

Klinické příznaky šokových stavů: 

1.stádium 

 bledost kůţe a spojivek 

 vlhká studená kůţe 

 zrychlený tvrdý tep 

 neklid pacienta 

2.stádium 

 šedé zbarvení a mramorování kůţe 

 výrazný pokles krevního tlaku 

 výrazná tachykardie 

 měkký, špatně hmatný puls 

 somnolence, aţ koma 
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13.4.1 Přednemocniční neodkladná péče u šokových stavů 

 monitorace vitálních funkcí 

 odstranění příčiny (je-li v našich moţnostech)- např. zástava krvácení. 

 zajištění ţilního vstupu 

 zajištění průchodnosti dýchacích cest 

 u váţných šokových stavů zajištění dýchacích cest intubací s následnou UPV 

 náhrada krevního objemu- zejména podáváním krystaloidních a koloidních 

roztoků 

 tlumení případné bolesti 

 sedace a tlumení vegetativních reakcí 

 zajištění termoregulace pacienta 

14 Křečové stavy 

14.1 Epilepsie a epileptické syndromy 

Epilepsie jsou paroxyzmální záchvaty křečí spojené s abnormálními 

elektrickými výboji neuronů v mozku. 

Pro křečovité onemocnění či epilepsii jsou charakteristické opakované záchvaty. 

Epilepsii lze rozdělit na primární a sekundární. Charakteristickým znakem křečových 

stavů jsou opakující se záchvaty. [Bydţovský, 2008] 

 

 primární- jedná se o idiopatické onemocnění bez strukturálních změn na mozku 

 sekundární- na mozku jsou patrné strukturální změny (jizva, ischemie, 

sklerotické změny) 

 

Nejčastější typy záchvatů: 

 Absence (záchvat petit mal)- je nejběţnějším typem u dětí. Obvykle začíná 

krátkou změnou vědomí, signalizovaný zejména mrkáním nebo protáčením očí. 

Nejsou-li léčeny mohou se objevit několikrát denně a rozvinout se do tonicko-

klonických křečí. 

 Generalizovaný tonicko-klonický záchvat- pacient padá k zemi a ztrácí 

vědomí. 

Tělo ztuhne (tonická fáze) a posléze dochází k epizodám svalové křeče a uvolnění 

(klonická fáze) 
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Záchvat trvá 2-5 minut, poté pacient nabývá vědomí, ale je zmatený. Tento typ záchvatu 

bývá označován jako grand-mal. 

 

14.1.1 Status epilepticus 

Status epilepticus je kontinuální křečový záchvat, který musí být přerušen 

rychlým zásahem. 

Status epilepticus je doprovázen souvislými generalizovanými tonicko-

klonickými křečemi. Nejčastěji můţe vzniknout po vysazení léčby antiepileptickými 

léky nebo při akutním poranění hlavy.[Pokorný, 2004] 

 

14.1.2 Přednemocniční neodkladná péče u status epilepticus 

 pacienta poloţíme, pokud neleţí 

 odstraníme všechny tvrdé předměty z okolí pacienta 

 nevkládáme nic do úst, zejména prsty 

 pokud je technicky proveditelné, zajištění intravenósního přístupu 

 farmakologická léčba spočívá v podání antikonvulzív (léků proti křečím) např.                  

clonazepam (Rivotril) 

 monitorace základních ţivotních funkcí 

 monitorace hladiny cukru v krvi (glykémie) 

 podání kyslíku  

 transport do nemocničního zařízení, nejčastěji neurologické oddělení. 

 

15 Neurotraumata 

 

15.1 Kraniocerebrální poranění 

 Kraniocerebrální poranění zaujímá v současné době celosvětově významný a 

stále stoupající podíl na celkové úrazovosti. 

 Nejčastější příčinou jsou dopravní nehody, přičemţ přibývá kraniocerebrálních 

poranění způsobených střelným poraněním. 
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15.1.1 Patofyziologie kraniocerebrálního poranění 

 Kraniocerebrální poranění vzniká v důsledku působení kinetické energie na 

lebku a mozek. 

 Je charakterizován komplexem patofyziologických změn podmíněných reakcí 

mozku a okolní tkáně na mechanický inzult. 

 Z časového a etiologického hlediska dělíme tato poranění na primární a 

sekundární. 

 

16 Primární poranění 
 Jedná se o všechna poranění, která jsou výsledkem nějakého inzultu a jejichţ 

rozsah nemůţeme nijak léčebně ovlivnit. 

 

16.1 Fokální poranění mozku 

 

16.1.1 Kontuze mozku 

  Kontuze mozku je traumatická strukturální změna nervové tkáně, 

charakterizována poškozením kapilár. 

 Výsledkem jsou petechiální hemoragie, které mohou splývat ve větší loţiska 

prokrvácené tkáně. 

 

Klinické příznaky: 

 iniciální bezvědomí 

 edém mozku (otok) 

 hypertermie při poškození hypotalamických struktur 

 

16.1.2 Intracerebrální hematom 

 Traumatické intracerebrální hematomy se mohou vyskytovat u těţkých 

kraniocerebrálních poranění nebo samostatně. 

 Dochází k poškození ţil a drobných tepen, které mohou splynout ve větší krevní 

výron. Intracerebrální hematomy vznikají zpravidla po těţkých poranění hlavy se 

zlomeninami lebky. 
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16.1.3 Subdurální hematom 

 Subdurální hematom je intrakraniální poranění charakterizované nahromaděním 

krve v subdurálním prostoru mezi tvrdou plenou a arachnoideou. 

 Krvácení můţe nastat při těţkém poranění hlavy, ale i při zdánlivě nenáročném 

traumatu. 

 

Zdroje krvácení: 

 přemosťující ţíly procházející subdurálním prostorem a vstupující do splavů 

 povrchové mozkové ţíly a kortikální tepny poraněné při pohmoţdění povrchu 

mozku 

 mozkové splavy 

 

Klinické příznaky: 

 porucha vědomí- bezprostředně po úrazu nastává porucha vědomí, způsobena 

komocí mozkovou (otřesem mozku). 

Po lehčích úrazech nastává asymptomatické (bezpříznakové) období různého trvání (4-

12 hodin), po kterém dochází k prohlubující se poruše vědomí. U těţkých úrazů trvá 

porucha vědomí různého stupně a prohlubuje se v závislosti na rozvoji nitrolební 

hypertenze. 

 anizokorie- zornice je vţdy rozšířena na straně hematomu. 

 poruchy hybnosti- zpravidla kontralaterálně. Porucha hybnosti je projevem 

poškození tzv. Pyramidové dráhy, která vede pokyny k hybnosti z kůry mozkové v obou 

hemisférách přes nitromozkové struktury a mozkový kmen do míchy a dále pak k 

jednotlivým svalovým skupinám. Pyramidové dráhy se v mozkovém kmeni kříţí. 
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                              Obr. č. 1: Subdurální hematom [vlastní foto] 

 

 

16.1.4 Epidurální hematom 

  Epidurální hematom je intrakraniální poranění charakterizované krevním 

výronem mezi kalvou a tvrdou mozkovou plenou. 

  Téměř pravidelně se jedná o arteriální krvácení. 

 

Zdroje krvácení: 

 a. meningica media, zřídka a. meningica anterior nebo posterior 

 

Klinické příznaky: 

 lokální- bolesti hlavy, v místě poranění vyklenutí hematomu pocházejícího z 

epidurálního prostoru 

 tlak na mozkovou tkáň- hemiparéza, hemiplegie, poruchy řeči, lokalizované 

epileptické křeče, poruchy rovnováhy 

 útlak kraniálních nervů- přechodná mióza (zúţení zornic), později mydriáza 

(rozšíření zornic) 

 komprese mozkového kmene- bezvědomí, poruchy dýchání a krevního oběhu 

 nitrolebeční hypertenze- bolesti hlavy, neklid, bradypsychie, bradykardie, 

arteriální hypertenze 

 

  Projevuje se krátkodobým bezvědomím, ze kterého se pacient rychle probírá do 

plného vědomí. 
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 Následuje tzv. volný interval, během kterého je zcela bez obtíţí (můţe trvat 

minuty aţ hodiny). Poté následuje poměrně rychle se rozvíjející mydriáza stejné straně, 

kontralaterální hemiparéza, bolesti hlavy, zvracení a poruchy vědomí.  

 

                              Obr. č. 2: Epidurální hematom [vlastní foto] 

 

 

16.2 Difúzní poranění mozku 

 

16.2.1 Komoce mozku (otřes mozku) 

 

  Komoce mozku je krátkodobá, reverzibilní (vratná) funkční porucha centrálního 

nervového systému traumatickou příčinou. 

  Komoce mozku se můţe vyskytnout samostatně nebo jako součástí 

polytraumatismu (zranění dvou a více systémů ohroţující pacienta na ţivotě). 

  Příčinou je tlaková vlna likvoru způsobená kinetickou energií, která vyvolá 

dočasné biochemické změny v mozkovém kmeni projevující se ztrátou vědomí. 

 

Klinické příznaky: 

 bezvědomí- pacient je nápadně bledý, má mydriatické (rozšířené zornice) bez 

reakce na osvit, objevuje se bradypnoe (pomalejší frekvence dechů), bradykardie 

(pomalejší srdeční frekvence, pacient nereaguje na nocicepční podněty) 
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 zvracení 

 dezorientace 

 retrográdní amnézie- výpadek paměti na určitý časový úsek před úrazem 

 anterográdní amnézie- výpadek paměti na časový úsek po úraze 

 

17 Sekundární poranění 
 

 Do sekundárních poranění patří veškeré děje, které vznikají v nervových 

strukturách, jako následek primárního poškození a tyto děje umíme léčebně ovlivnit. 

 Tyto děje jsou způsobeny jak z příčin intrakraniálních (vycházející z mozku), tak 

z příčin extrakraniálních (vycházející mimo mozek) 

 intrakraniální příčiny- hematomy, kontuze, nitrolební hypertenze, 

intrakraniální infekce. 

 extrakraniální příčiny- systémová hypertenze a hypotenze, hypoxémie, 

hypertermie, anémie (chudokrevnost) 

 

17.1 Hypoxické poškození mozku  

Hypoxické poškození mozku je významnou příčinou sekundárního poškození mozku. 

Aţ 80 % pacientů s těţkým kraniocerebrálním poraněním má současně těţké hypoxické 

poškození mozku.  

 

17.2 Vyšetřovací metody  u kraniocerebrálního poranění 

 anamnéza- zjištění okolnosti úrazu, mechaniky pádu či nárazu, délku bezvědomí 

 fyzikální vyšetření 

 základní neurologické vyšetření 

 hodnocení stavu vědomí GCS (Glasgow coma scale) 

 monitorace a zhodnocení vitálních funkcí  

 

17.3 Přednemocniční neodkladná péče u kraniocerebrálního poranění 

 u řidičů jednostopých vozidel (motocykl) je nutno v kaţdém případě sejmout 

ochrannou přilbu, aby bylo moţno kontrolovat stav vědomí 

 nasazení krčního límce 
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 zajištění ţilního přístupu, nejlépe dva ţilní vstupy 

 zajištění dýchacích cest 

 sledování stavu vědomí a zornic 

 šetrný transport 

 

17.4 Nasazení fixačního límce 

 V urgentní medicíně se nejčastěji vyuţívají tzv. tvrdé fixační límce, které 

redukují hybnost krční páteře na 30 % a ponechávají volnou přední část krku. 

 Základní opěrné linie fixačního límce jsou: 

 dolní čelist- hrudní kost 

 záhlaví- oblast šije 

Vzhledem k tomu ţe vzdálenost mezi opěrnými liniemi se liší podle věku pacienta a 

konfigurace krku, bývají fixační límce dodávány v sadách obsahující čtyři velikosti 

pro dospělé a dvě velikosti pro děti. 

Vhodnou velikost límce zvolíme tak, ţe na zraněném „ na prsty ruky „ změříme 

vzdálenost klíční kosti  a dolní čelisti. Zjednodušeně této manipulace představuje nová 

generace fixačních límců s plynule nastavitelnou výškou. [Pokorný, 2004] 

 

17.5 Zásady profesionálního snímání ochranné přilby 

       Nejohroţenější je zraněná krční páteř v okamţiku neodborné manipulace 

s ochrannou přilbou (pracovní, cyklistickou, hokejovou). 

 

Postup sejmutí ochranné přilby: 

 odklopení hledí a sejmutí případných slunečních či dioptrických brýlí 

 bezpečné sejmutí přilby vyţaduje dva zachránce 

 první zachránce klečí za hlavou poraněného a ze stran pevně uchopí přilbu 

 druhý zachránce poté, co uvolnil fixaci přilby, uchopí jednou rukou dolní čelist 

postiţeného (mezi ukazovák a palec), aniţ by tlačil na karotidy, a druhou ruku 

zavede naplocho pod šiji zraněného. 

 teprve po tomto znehybnění můţe první zachránce opatrným tahem snímat 

přilbu tak, aby nedošlo k vyosení krční páteře ani pohybům hlavy  
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17.6 Farmakoterapie u kraniocerebrálního poranění 

 

Opioidy 

 U závaţného kraniocerebrálního poranění podáváme opioidy, zpravidla fentanyl, 

sufentanil, popřípadě morfin většinou k analgosedaci k UPV (umělé plicní ventilaci) či 

tlumení bolesti u lidí při vědomí. 

 

Sedativa 

 U závaţných kraniocerebrálních poranění nejčastěji uţíváme sedaci 

benzodiazepíny. V této indikaci se nejvíce pouţívá Dormicum, které umoţňuje regulaci 

sedace s minimem neţádoucích účinků. 

 

 

18 Psychiatrické příčiny 

 

18.1 Narkolepsie 

Jedná se o spánkovou poruchu a o jeden z typů hypersomnie (zvýšené spavosti) 

Postiţený člověk upadá během dne náhle do spánku, tento stav nelze vůlí potlačit. 

Narkolepsii lze omezit farmakologicky, ale není moţné ji zcela vyléčit. Narkolepsie 

bývá provázena kataplexiemi (výpadky činnosti svalů) 

 

19 Kazuistiky 
 V jednotlivých kazuistikách uvedu zajímavé případy ze zásahu záchranné 

sluţby,  kterých jsem se osobně účastnil.  

 Vybral jsem kazuistiky, které navazují na teoretickou část, kde byly popisovány 

nejčastější příčiny poruch vědomí u kterých zdravotnická záchranná sluţba zasahuje. 

 

 

19.1 Kazuistika č. 1 

 1.2. 2011 jsme voláni sousedem, který oknem nalezl leţící ţenu v bezvědomí v 

 rodinném patrovém domě. 

 Výzva- 9:39 

 Výjezd- 9:42 
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 Příjezd na místo- 9:53      

Při našem příjezdu na místo je jiţ přítomen Hasičský záchranný sbor, který otevírá dům 

za asistence Policie. 

V domě nalézáme 56-ti letou ţenu leţící na břiše nejevící známky ţivota. Po vyšetření 

posádkou záchranné sluţby ţena jeví jisté známky smrti a lékař záchranné sluţby 

konstatuje v 10:00 smrt z nejasné příčiny. 

 Během našeho vyšetření příslušníci policie nachází v 1. patře leţícího 14-ti 

letého chlapce na posteli v bezvědomí. 

 Chlapec jeví jisté známky smrti a lékař záchranné sluţby v 10:15 konstatuje smrt 

z neznámé příčiny. 

 Na místo zásahu voláni kriminalisté s technikem a soudním lékařem, který 

konstatuje, ţe smrt nastala přibliţně před 14 hodinami a indikuje soudní pitvu. 

 Před domem přítomen tchán pacientky se sousedem, který nám sděluje, ţe 

pacientka v poslední době trpěla depresivní náladou. 

 

4.2.2011- výsledkem soudní pitvy byla intoxikace CO, kdy z dalšího šetření 

kriminalistů vyplynulo, ţe ţena měla několik dní objednaného opraváře na plynový 

kotel a karmu. 

Závěr: Intoxikace CO 

 

 

19.2 Kazuistika č. 2 

 24.1. 2011 jsme volání matkou 30-ti letého muţe, který upadl doma 

v panelovém bytě do bezvědomí se zachovalou spontánní ventilací. 

 Výzva- 0:05 

 Výjezd- 0:09 

 Příjezd na místo- 0:21  

Při našem příjezdu nám otevírá matka jevící známky opilosti, která nám není schopna 

podat objektivní informace vedoucí k poruše vědomí syna. 

V bytě na zemi nacházíme spontánně dýchajícího muţe v bezvědomí. 

Objektivně- leţící na zemi, spontánně ventilující, GCS 4-1-1, oběhově stabilní, 

neurologické vyšetření bez patologického nálezu, meningeální příznaky nepřítomny. 

Krevní tlak (TK)- 130 / 80 

Srdeční frekvence- 110 tepů / minutu 
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Saturace kyslíkem- 98 % 

Glykémie- 8,5 mmol / l 

Po vyšetření nám matka sděluje, ţe syn vypil asi 1 litr vína a 5 piv a je vyléčený 

narkoman, jinak se s ničím neléčí. 

Pacienta transportujeme do sanitního vozu, kde se lékař přes nelepšící se stav vědomí 

rozhoduje k zajištění dýchacích cest endotracheální intubací. 

Léčba: 

 zajištění ţilního vstupu  kanylou na předloktí LHK 

 endotracheální intubace kanylou č 8.0 

 umělá plicní ventilace 

 

Farmakologická léčba a příprava: 

 Hypnomidate 20 mg i.v ( anestetikum) 

 Apaurin 10 mg i.v (antiepileptikum, anxiolitikum) 

 Sufenta 4 ml. i.v (opioid ) 

 Succinylcholinjodid 100 mg i.v (relaxancium)  

 Norcuron 4 mg i.v (relaxancium) 

 Fyziologický roztok 250 ml. 

 

25.1 2011 v 1:09 předáváme pacienta ve stabilním stavu na oddělení urgentního příjmu 

k dalšímu vyšetření s pracovní diagnózou bezvědomí a intoxikace alkoholem. 

       Toxikologické vyšetření  odhalilo hodnotu 2,5 promile alkoholu v krvi, ostatní 

hodnoty byly bez pozoruhodností. 

       25.1. 2011 byl pacient extubován a odpojen od umělé plicní ventilace a přeloţen 

k další péčí na metabolickou jednotku intenzivní péče. Po jednom dni byl pacient 

propuštěn do domácího léčení. 

Závěr: Tato kazuistika mně přišla zajímavá v odhalení příčiny bezvědomí, kdy matka 

v prvních chvílích veškerý alkohol popírala a zjišťování informaci bylo velice sloţité. 

Přes důkladné vyšetření pacienta a zhodnocení všech hodnot fyziologických funkcí, 

které byly normální naše diagnózy směřovaly k akutní intoxikaci alkoholem.  

Závěr- Intoxikace alkoholem s poruchou vědomí. 
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19.3 Kazuistika č. 3 

       23.2. 2011 jsme byli voláni rodinou do vesnice, kde na zahradě ve stodole došlo 

k náhlému kolapsu 70-ti letého muţe s bezvědomím. Při předávání výjezdu posádce 

dispečink zahajuje TANR (telefonicky asistovanou resuscitaci), kdy dle informací 

rodiny je pacient „modrý“ a „chroptí“. 

 Výzva- 16:01 

 Výjezd-16:02 

 Příjezd na místo- 16:10  

 Při našem příjezdu na místo nás přivádí do stodoly plačící rodina, kde nacházíme muţe 

staršího věku v bezvědomí. Dva muţi provádí laickou kardiopulmonální resuscitaci. 

Objektivně 16:12 hodin - pacient leţí na zemi, bezvědomí bezdeší, GCS 1-1-1, 

gasping, centrální cyanósa. Na monitoru hrubovlnná fibrilace komor. 

Léčba: 

 monitorace srdečního rytmu, kde zjišťujeme fibrilace komor 

 defibrilace 200 J 

 lékař zajišťuje ţilní vstup na LHK 

 aplikace amiodaronu 300 mg i.v 

 dálé probíha kardiopulmonální resuscitace 

 příprava endotracheální intubace od které posléze upouštíme 

 další defibrilace ( celkem 6x)- poté obnova srdečního rytmu 

 transport do sanitního vozu 

 

Léčba a postup v sanitním voze 16:25 hodin: 

 podání 02 kyslíkovou maskou 6 litrů / minutu 

 natočení 12-ti svodového ekg 

 monitorace ţivotních funkcí 

 

       V 16:25 v sanitním voze pacient při vědomí, postupem času začíná být plně 

orientovaný GCS 15, subjektivně si na nic nestěţuje. Před příhodou byl bez potíţí. 

Bolesti na hrudi ani dušnost nepociťoval, jen mu bylo chvíli „špatně“. Podle informací 

od rodiny se pacient léčí s hypertensí, jinak o dalších nemocí nevědí. 

       23.2. 2011 16:45 pacienta předáváme na  interní jednotku intenzivní péče, plně při 

vědomí, orientovaný a spontánně dýchající. Schopný nadiktovat své rodné číslo! 
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       Z podrobnějšího vyhledání z počítačového systému na jednotce intenzivní péče 

zjišťujeme, ţe pacient prodělal subakutní infarkt myokardu ( rok 2008) a odmítl 

katetrizaci a další léčbu. 

Závěr- V této kasuistice je poukázána včasně zahájená TANR (telefonicky asistovaná 

resuscitace) vedená dispečerkou na operačním středisku. Po našem příjezdu rychlé 

zhodnocení srdečního rytmu a včasná defibrilace, úspěchem je také opuštění od 

zajištění dýchacích cest, které mohlo v dané situaci zdrţet. Vynikající je zlepšení stavu 

vědomí z GCS 3 aţ na plné GCS 15 a pacient nejevící hypoxické poškození. 

Závěr- Fibrilace komor, bezvědomí 

 

19.4 Kazuistika č. 4 

       12. 3. 2011 jsme voláni sousedy ke staršímu muţi, který leţí na zemi na zahradě 

s poruchou vědomí a vydává nesrozumitelné zvuky. Podle informací od dispečinku se 

pán léčí s cukrovkou. 

 Výzva- 18:06 

 Výjezd- 18:08 

 Příjezd na místo- 18:16 

Při našem příjezdu nalézáme leţícího muţe na zemi na zahradě u svého domu. Starší 

muţ s poruchou vědomí GCS 11,  vykřikuje nesrozumitelné hlasité zvuky, celý zásah je 

komplikován nastupující tmou. Odběrem glykémie z prstu zjišťujeme hodnotu glykémie 

1,1 mmol / l. Vzhledem k neklidu pacienta zajišťujeme po opakovaném pokusu ţilní 

linku na PHK 

Objektivně v 18:18- leţí na zemi na zahradě, GCS 4-2-5. 

Léčba: 

 zajištění ţilní linky na PHK 

 aplikace 80 ml. 40 %  Glukózy 

 

Objektivně v 18:30- GCS 15, orientovaný všemi kvalitami, neurologicky bez topiky, 

dýchání sklípkové, AS 82 / minutu, bez známek poranění, DK bez otoků  

Závěr- Příčinou hypoglykémie u diabetika závislého na podávání inzulínu bylo 

nedodrţení léčebného reţimu. Dle informací od pacienta celý den štípal dřevo, poté 

aplikoval večerní dávku inzulínu, ale chybou bylo nepoţití stravy. 

Závěr- Hypoglykémie s poruchou vědomí  
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19.5 Kazuistika č. 5 

29.7. 2011 jsme voláni matkou k jejímu synovi, který dle informace od matky vypil 15 

litrů vody a nyní upadá do bezvědomí a klepe se. 

 Výzva- 18:01 

 Výjezd- 18:03 

 Příjezd na místo- 18:06 

Při našem příjezdu na místo zjišťujeme, ţe se jedná o 34 letého známého muţe, který se 

léčí chronicky na psychiatrii. Podle informací od matky se syn léčí se schizofrenií a 

nadměrně konzumuje alkohol. 

Objektivně v 18:07 - sedí na posteli, GCS 13, AS pravidelná 103 / minutu, v koutku u 

úst zaschlá krev, dnes vypil 15 litrů vody. 

       Po rozhodnutí lékaře o transportu pacienta na interní příjem pacient dostává 

epileptický záchvat s křečemi trvající do 3 minut. Podle matky jiţ podobný stav měl 

před naším příjezdem. 

Léčba: 

 zajištění ţilní linky 

 aplikace 2 mg clonazepamu  ( antikonvulzívum) 

Objektivně v 18:11- leţí po záchvatu na zemi, GCS 9, spontánně ventilující, 

pomočený, pokousaný, drobná oděrka na čele. 

Závěr- Epileptický záchvat s poruchou vědomí 

       Výjezd k výše uvedenému pacientovi se nyní opakuje několikrát do měsíce se 

stejnou problematikou, nadměrné poţití vody ( 12- 15 litrů ). Epileptický záchvat byl 

naší posádkou prvně zachycen a nyní se dovyšetřuje v neurologické ambulanci. 

Laboratorně byla na interní ambulanci potvrzena hypotonická hyperhydratace. 

 

19.6 Kazuistika č. 6 

15.3. 2011 jsme volání manţelkou ke staršímu muţi, který upadl do bezvědomí, ale 

spontánně dýchá. 

 Výzva- 8:54 

 Výjezd- 8:54 

 Příjezd na místo- 9:09 
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Při příjezdu krevní tlak- 150 / 80, srdeční frekvence- 75 tepů / minutu, saturace- 94 %, 

glykémie- 7,5 mmol / l.  Navíc zjišťujeme, ţe se jedná o 78 letého muţe, který dle 

informací  od manţelky opakovaně prodělal CMP.  

Objektivně v 9:10- sedí na pojízdném vozíku, probuditelný na bolestivý podnět, bulby 

stáčí vpravo, spontánně ventilující, zvrácený na levou stranu, která je ochrnutá, GCS 10 

Léčba: 

 zajištění ţilní linky na PHK 

 Fyziologický roztok 250 ml  

 inhalace 02 maskou 3 l. / minutu 

 transport na interní oddělení 

Během transportu se pacientovo vědomí nezlepšilo. Po předání na interní oddělení bylo 

provedeno neurologické vyšetření neurologem a indikováno urgentní CT vyšetření 

mozku, kde krvácení nebylo nalezeno. Celý stav se zhodnotil jako ischemická CMP. 

Závěr- CMP s levostrannou symptomatologií a poruchou vědomí 

  

19.7 Kazuistika č. 7 

17. 4. 2011 voláni rodinou ke staršímu muţi, který se údajně podřezal břitvou na levém 

zápěstí a na krku. Pacient je údajně v bezvědomí. 

 Výzva- 16:34 

 Výjezd- 16:35 

 Příjezd na místo- 16:39 

Při našem příjezdu leţí na boku, bezvědomí GCS 1- 1- 1, spontánně ventilující. 

Objektivně v 16:40 - GCS 1- 1- 1, u těla krevní ztráta cca 2000 ml. krve, řez na krku 

do podkoţí, přerušení jugulární ţíly. Během transportu krátkodobá bradykardie 

20/minutu (aplikován Adrenalin 1mg). 

Léčba:  

 zajištění dvou ţilních vstupů 

 aplikace Voluvenu 1500 ml. přetlakem (koloidní roztok) 

 tamponáda rány krku  

 zajištění dýchacích cest intubací, kanyla číslo  8,5 

 Sufenta 4 ml. intravenósně (opioid) 

 Norcuron 8 mg. intravenósně (relaxancium) 

 Adrenalin 1 mg. intravenósně (sympatomimetikum) 
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Pacient transportován na urgentní příjem. Pacient při předávání hypotenzí (TK 80 / 60 

mmHg), akce srdeční 115 / minutu.  Pacient nadále hospitalizovaný na ARO 

(anesteziologicko resuscitační oddělení). 

Závěr- Hemoragický šok, bezvědomí  

 

19.8 Kazuistika č. 8 

18.4. 2011 jsme voláni do nákupního centra, kde dle volající prodavačky ţena náhle 

ztratila vědomí a zkolabovala. 

 Výzva- 10:32 

 Výjezd- 10:33 

 Příjezd na místo- 10:37 

Při našem příjezdu pacientka sedí na ţidli v prodejně, při vědomí, GCS 15, spontánně 

ventilující. 

Objektivně v 10:37- sedí na ţidli v prodejně, GCS 15, spontánně ventilující, bledší 

koţní kolorit, hypotenze, AS 54 / minutu, na událost si pamatuje, čekala v obchodě, kde 

byl „ vydýchaný“ vzduch poté slabost a omdlela, dle svědků křeče nebyly. 

Krevní tlak (TK)- 90 / 60 

Srdeční frekvence- 54 tepů za minutu 

Saturace kyslíkem- 98 % 

Glykémie- 5,1 mmol / l. 

Léčba: 

 anamnéza  

 monitorace vitálních funkcí včetně EKG křivky 

 zajištění ţilního vstupu kanylou na předloktí PHK 

 aplikace Fyziologického roztoku 500 ml. intravenósně (krystaloidní roztok) 

Pacientku transportujeme na urgentní interní příjem dospělých k dalšímu sledování. Při 

předávání pacientky na uvedené oddělení jiţ oběhově stabilní, krevní tlak 120 / 80, 

srdeční frekvence 69 tepů za minutu. 

Závěr: Vazovagální kolaps 

 

19.9 Kazuistika č. 9 

4.4. 2011 jsme voláni pečovatelkou do domova důchodců k pacientce (diabetičce I. 

typu), která ztrácí vědomí a těţce dýchá. 
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 Výzva- 7:31 

 Výjezd- 7:32 

 Příjezd na místo- 7:45 

Při našem příjezdu na místo zjišťujeme, ţe se jedná o starší ţenu, léčící se s diabetem 

mellitem I. typu. Nyní podle informací od pečovatelek dvě hodiny horšící se vědomí 

s nápadným hlubokým dýcháním. 

Pacientka má zavedený permanentní močový katetr, kde nacházíme ve sběrném sáčku 

1400 ml. moče. 

Objektivně v 7:47- leţí na posteli, nápadné prohloubené dýchání, známky dehydratace 

GCS 3- 4- 4,  po acetonu zapáchající dech, hypotenzní, tachykardie. 

Krevní tlak- 80 / 40 

Srdeční frekvence-103 tepů za minutu 

Saturace kyslíkem- 92 % 

Glykémie- hodnota na glukometru ukazuje neměřitelnou vysokou hodnotu hladiny 

cukru  

Léčba: 

 zajištění ţilního vstupu kanylou na předloktí LHK 

 monitorace vitálních funkcí 

 podání kyslíku maskou (3 l / min.) 

 podání Fyziologického roztoku 1000 ml. intravenósně (krystaloidní roztok) 

Pacientku transportujeme na metabolickou jednotku interní intenzivní péče. Při 

předávání pacientky nedošlo k úpravě vědomí, oběhově nadále hypotenze ( 90/ 60 mm 

Hg) 

Závěr: Ketoacidotické koma s poruchou vědomí 

 

19.10 Kazuistika č. 10 

2.5. 2011 jsme v nočních hodinách voláni na zdejší diskotéku k muţi, který byl údajně 

napaden a kopán do hlavy, nyní je údajně v bezvědomí. 

 Výzva- 1:32 

 Výjezd- 1:34 

 Příjezd na místo- 1:39 

Při našem příjezdu zjišťujeme, ţe se jedná o mladého 20-ti letého muţe cizí národnosti, 

leţíci venku na zemi pod schody. 
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Dle informací od svědků pacient několikrát udeřen pěstí do obličeje, poté spadl ze 

schodů (výška asi 2  metry) a asi 2 minuty nereagoval. 

Objektivně v 1:42- leţí pod schody, GCS 3- 4- 5, stěţuje si na bolesti hlavy, nausea, na 

událost si nepamatuje, zornice isokorické, zápach dechu po alkoholu. 

Po malé chvíli pacient verbálně a brachiálně agresivní, na místo voláme příslušníky 

Policie. Podle přátel vypil 9 desetistupňových piv a 2 dcl. destilátů 

Krevní tlak- 140 / 80 

Srdeční frekvence- 81 tepů za minutu. 

Saturace kyslíkem- 98 % 

Glykémie- 6,4 mmol / l. 

Léčba: 

 monitorace vitálních funkcí a stavu vědomí 

 krční límec 

 zajištěný transport v doprovodu Policie 

Pacienta transportujeme na chirurgicko-traumatologickou ambulanci, při našem 

předávání pacient plně při vědomí GCS 15. 

Závěr: Komoce mozková, ebrieta 

 

 

19.11 Kazuistika č. 11 

15. 1. 2011 jsme voláni  městskou policií k zdejšímu supermarketu, kde údajně dle 

jejich sdělení leţí starší muţ s poruchou vědomí.  

Několik dní se teploty pohybují v rozmezí – 15 stupni Celsia. 

 Výzva- 20:00 

 Výjezd- 20:02 

 Příjezd na místo- 20:05 

Při našem příjezdu zjišťujeme, ţe se jedná o zdejšího bezdomovce staršího věku. Podle 

informací od bezpečnostní agentury supermarketu zjišťujeme, ţe muţ sedí před 

prodejnou několik hodin. 

Objektivně v 20:08- leţí na zemi zahalený vlhkou bundou, GCS 2-4-5, dezorientovaný, 

známky podchlazení, třese se, amnézie. 

Léčba: 

 transport do sanitního vozu 
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 odstranění vlhkého oděvu, včetně obuvi 

 zahřívání pomocí termofólie 

Pacienta transportujeme na urgentní interní příjem dospělých k dalšímu sledování. 

Pacient hospitalizován na jednotku intermediální péče, kdy po několika hodinách 

oddělení svévolně opouští. 

Závěr: hypotermie s poruchou vědomí 

 

19.12 Kazuistika č. 12 

7 .3. 2011 jsme voláni synem k jeho 84 leté matce, která v suicidálním úmyslu poţila 

několik blíţe neurčených tablet a vypila láhev Tuzemského rumu a nyní ztrácí vědomí. 

 Výzva- 14:51 

 Výjezd- 14:53 

 Příjezd na místo- 15:02 

Při našem příjezdu zjišťujeme, ţe ţena poţila v suicidálním (sebevraţedném) úmyslu 2 

blistry Hypnogenu tablety (hypnotikum) a vypila 0,7 litru Tuzemského rumu. Na místě 

zajištěny prázdné blistry od poţitých léků a dopis na rozloučenou. 

Objektivně v 15:05- leţí na posteli, spontánně ventilující, GCS 3- 4- 5, oběhově 

stabilní, opakovaně sděluje, ţe nechce ţít, dech po alkoholu, jinak bez známek jiného 

traumatu. 

Krevní tlak- 140 / 80 

Srdeční frekvence- 90 tepů za minutu 

Saturace kyslíkem- 98  % 

Léčba: 

 monitorace vitálních funkcí 

 zajištění ţilního vstupu na předloktí LHK 

 podání Fyziologické roztoku 500 ml intravenósně (krystaloiodní roztok) 

Pacientku transportujeme na metabolickou jednotku intenzivní péče k další léčbě. \při 

předávání pacientka klidná, spontánně ventilující, GCS 3- 4- 5. 

Pacientka hospitalizována na jednotce intenzivní péče 10 dní, poté byla odeslána 

k dalšímu postupu do Psychiatrické léčebny Kosmonosy. 

Závěr: Intoxikace v suicidálním úmyslu hypnotiky 
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19.13 Kazuistika č. 13 

28. 3. 2011 jsme voláni správcem ubytovny na ubytovnu, který nalezl muţe 

v bezvědomí s noţem v hrudníku. 

 Výzva- 10:00 

 Výjezd- 10:01 

 Příjezd na místo- 10:06 

Při našem příjezdu zjišťujeme, ţe se jedná o mladšího muţe, který je svými 

spolubydlícími několik dní pohřešován, nyní nalezený na pokoji ubytovny s bodnou 

ránou hrudníku vlevo. 

Objektivně v 10:08- leţí na zemi, nůţ bodnutý v levé půlce hrudníku, viditelné srdeční 

ozvy, GCS 1- 3- 4, spontánně ventilující. 

Léčba: 

 zajištění dvou ţilních vstupů na LHK a PHK 

 monitorace vitálních funkcí 

 Hypnomidate 20 mg intravenósně (anestetikum) 

 Succinylcholinjodid 100 mg intravenósně (relaxancium) 

 Fentanyl 4 ml. intravenósně (opioid) 

 intubace kanylou č. 8 po aplikaci výše uvedené medikace 

 umělá plicní ventilace (UPV) 

 Norcuron 8 mg. intravenósně (relaxancium) 

  podání Fyziologického roztoku 1000 ml intravenósně (krystaloidní roztok) 

 podání Voluvenu 500 ml. intravenósně (koloidní roztok) 

 šetrný transport. 

Krevní tlak- 110 / 60 

Srdeční frekvence- 115 tepů za minutu 

Saturace kyslíkem- 100 % 

Po dohodě se zdravotním operačním střediskem (ZOS) pacienta primárně 

transportujeme na anesteziologicko resuscitační oddělení (ARO) ke stabilizaci a 

vyloučení pneumothoraxu.  

Po stabilizaci stavu si po vzájemné dohodě pacienta převezme LZS (letecká záchranná 

sluţba), kterého bude transportovat na vyšší pracoviště k další léčbě. 

Závěr: Bezvědomí, bodné poranění hrudníku, hemoragický šok 



 57 

 

19.14 Kazuistika č. 14 

5. 1 2011 jsme voláni slouţícím lékařem do léčebny dlouhodobě nemocných ke starší 

ţeně, která náhle ochrnula a ztrácí vědomí. 

 Výzva- 18:30 

 Výjezd- 18:33 

 Příjezd na místo- 18:45 

Při našem příjezdu zjišťujeme, ţe se jedná o starší polymorbidní ţenu (lečící se 

s hypertensí, opakované cévní příhody mozkové, obstrukční plicní nemoc, ischemická 

choroba srdeční), nyní leţící v léčebně dlouhodobě nemocných po zlomenině krčku 

stehenní kosti. 

Podle sdělení ošetřujícího personálu si pacientka od 17:00 stěţovala na bolesti hlavy a 

brnění levé poloviny tváře a jazyka. 

Objektivně v 18:47- leţí v posteli, GCS 3- 2- 4, afázie, ochrnutí levé poloviny těla, 

silná bolest hlavy, 2x zvracela ţaludeční šťávy, anizokorie. 

Krevní tlak- 140 / 80 

Srdeční frekvence- 75 tepů za minutu 

Saturace kyslíkem- 91 % 

Léčba: 

 zajištění ţilního vstupu na předloktí PHK 

 podání Torecanu 2 ml intravenósně. (antiemetikum) 

 podání kyslíku maskou 5 / l minutu 

 podání fyziologického roztoku 250 ml intravenósně (krystaloidní roztok) 

Po dohodě se slouţícím lékařem transportujeme pacientku na anesteziologicko 

resuscitační oddělení (ARO) k dalšímu postupu. 

Po přijetí bylo pacientce provedeno CT vyšetření (počítačová tomografie), které 

poukázalo na krvácení do mozkové tkáně. 

Pacientka po několika hodinách hospitalizace na ARO umřela. 

Závěr: krvácivá cévní mozková příhoda 
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20 Diskuze 
 

 Hlavním cílem mé absolventské práce bylo seznámit odbornou, ale i laickou 

veřejnost s problematikou bezvědomí. K výběru tématu mé absolventské práce mě 

motivovalo mé zaměstnání a několikaletá práce ve zdravotnictví. U poruch vědomí 

zasahuje zdravotnická záchranná sluţba několikrát denně. Příčin vedoucí k poruše 

vědomí je mnoho, a proto jsem se snaţil zdůraznit nejčastější příčiny poruchy vědomí, u 

kterých pracovník zdravotnické záchranné sluţby nejčastěji zasahuje.  

Pro snadnější pochopení čtenáře jsem vypracoval schéma se základním 

rozdělením okruhů, odkud můţe příčina poruchy vědomí vycházet.  

Mezi mé dílčí cíle patřilo seznámit veřejnost s vyšetřovácími metodami 

v přednemocniční neodkladné péči a vypracování kazuistik. 

 Při prohlubování mé praxe na výjezdech zdravotnické záchranné sluţby a 

shromaţďování informací z odborné literatury jsem došel k názoru, ţe příčin poruch 

vědomí je nespočetně mnoho. Zdroje informací jsem nejčastěji vyhledával v odborné 

literatuře zapůjčené v nemocniční knihovně a z odborných internetových stránek. 

 Domnívám se, ţe teoretická část splnila můj hlavní cíl. Dle mého názoru bylo 

sloţité shromáţdit tolik obsáhlé informace a vytvořit z nich výtah informací 

k jednotlivým problémům. Mezi můj hlavní informační zdroj patřila učebnice Urgentní 

medicíny od prof. MUDr. Jiřího Pokorného, DrSc. 

 V praktické části jsem uvedl několik zajímavých kazuistik z výjezdů 

zdravotnické záchranné sluţby. U kaţdé uvedené kazuistiky v průběhu celého 

kalendářního roku jsem byl osobně přítomen, coţ povaţuji za důleţitou část, protoţe 

jsem pozorně sledoval zdravotní stav pacienta a jeho dynamiku vývoje v průběhu 

přednemocniční neodkladné péče.  

Kaţdá kazuistika je zaměřená k jednotlivému problému probranému v teoretické 

části, a proto se domnívám, ţe čtenáře lépe seznámím a dovedu k pochopení 

s problematikou bezvědomí. 
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Závěr 
 

 Hlavním cílem mé absolventské práce bylo zpracovat problematiku bezvědomí 

v přednemocniční neodkladné péči a seznámení s odbornou, ale i laickou veřejností. 

 Dílčím cílem bylo rozdělení příčin poruch vědomí, seznámení s vyšetřovacímí 

metodami v přednemocniční neodkladné péči a vypracování kasuistik. 

 Myslím, ţe tato práce mi pomůţe do budoucna v mém povolání záchranáře, 

neboť jsem si zopakoval jednotlivé akutní stavy a jejich patofysiologii. 

 Přál bych si, aby má práce byla přínosem laické, ale i odborné veřejnosti, která 

bude slouţit jako přehled nejčastějších příčin poruch vědomí, u kterých zdravotnická 

záchranná sluţba zasahuje. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 60 

Resume 
 

Syncope in Premedical Emergency Care  

 

I have been working in health emergency service for seven years. Actually I am 

working for the emergency service in Mladá Boleslav. The syncope is a daily 

phenomenon for us and we handle with it almost each working day. My job and various 

causes of consciousness disturbances in which the medical emergency service 

intervenes are the motivation factors for choosing this topic for my assignment. The 

main aim of it is to familiarize the expert and non-expert public with the problems of 

consciousness disturbances. In the theoretical part the most common causes of 

consciousness disturbances, examining methods in the premedical emergency care and 

the treatment of the individual diseases are described. The theoretical part is linked to 

the practical part. I introduced the interesting case histories from the view of specific 

problems that are described in the theoretical part.  The medical emergency service 

intervened in these cases. The introduced case histories are based on my personal 

experience with cases in which I was personally present. The intervention of the 

medical emergency service, its successful or unsuccessful treatment and the used 

methods are described in each case history. The information sources of my assignment 

are professional books provided by the hospital library and expert websites. I hope that 

my assignment brings the useful overview of the issue of consciousness disturbances to 

expert and non-expert public. Therefore, the aims of the assignment were met. 

 

Key word: unconsciousness, cardiac arrest, cardiac massage, extracerebral and 

intracerebral causes, early arrival of emergency service 
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