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ÚVOD 

 Tématem této práce je zjištění teoretické připravenosti stomatologů na urgentní 

stavy. Jedná se o situace, do které mohou dostat klienta svojí intervencí, například 

farmakologickou, nebo další z možností je, že klient již přišel do čekárny se zhoršeným 

zdravotním stavem, který se při čekání, nebo během zákroku naplno projevil. 

 Teoretická část práce popisuje nejčastější možné stavy, které se mohou ve 

stomatologické ordinaci vyskytnout. Dále pak situace, které sice nejsou tak časté, avšak 

poskytnutí správné první pomoci, která je často velmi jednoduchá, dokáže zvýšit šanci 

na přečkání tohoto stavu do příjezdu záchranné služby. S menšími následnými 

komplikacemi pro klientův život. Teoretická část počítá s omezenými možnostmi 

stomatologů poskytovat odbornou první pomoc. Většinu stavů, která práce popisuje, 

mohou aktivně ovlivnit podáním farmakologických medikamentů, či poskytnutím 

základní první pomoci. Předepsané vybavení stomatologických ordinací pro takovéto 

stavy je nařízeno vyhláškou, která je schválená stomatologickou komorou. A přesně na 

tuto vyhlášku, respektive na stavy, které vyhláška svým obsahem může řešit, je 

postaven základ praktické i teoretické části práce.   

 Praktická část práce byla postavena na vyhodnocení dotazníků, které vyplňovali 

zubaři z různých ordinací. V dotazníku odpovídali na sérii 20 otázek. Část otázek byla 

formou otevřených otázek, kdy museli svými slovy reagovat na položenou otázku. Další 

část byla vedena formou uzavřených otázek, u kterých si vybírali z nabídnutých 

odpovědí. Vyhodnocením těchto dotazníků se v praktické části potvrdila nebo vyvrátila 

hypotéza a zjistila se teoretická připravenost stomatologů na urgentní stavy. 
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1 CÍLE ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 

1.1 HLAVNÍ CÍL 

Pomocí dotazníkového šetření potvrdit hypotézu, že stomatologové nejsou 

dostatečně teoreticky připraveni na urgentní stavy, které mohou i nemusí mít 

souvislost s jejich intervencí. 

1.2 VEDLEJŠÍ CÍLE 

Zjistit, zda se již stomatologové někdy za svou praxi setkali s urgentním stavem a 

zda byli schopni na něj adekvátně reagovat se svými znalostmi a vybavením. 

Další vedlejší cíl bylo zjistit, zda je naše stomatologická obec dostatečně 

proškolována v poskytování odborné první pomoci. 

Poslední bod mého zájmu je ten, zda jsou stomatologické ordinace adekvátně 

vybavené pro poskytnutí základní první pomoci. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 VYŠETŘENÍ PACIENTA 

Vyšetření pacienta je základním krokem k poskytnutí první pomoci. Pokud 

přehlédneme symptom nebo přeskočíme vyšetřovanou oblast těla či jeho funkci, 

můžeme začít poskytovat nevhodnou první pomoc vzhledem k nastalé situaci. Cílem 

vyšetření je poskytnout co nejrychlejší, a co možná nejadekvátnější péči. Na prvním 

místě je nutné co nejrychleji zahájit kardiopulmonální resuscitaci nebo zastavit tepenné 

krvácení, vyžaduje-li to situace.  

Prvotní kontakt s klientem musí být proveden důkladně, jelikož rozhodujeme o 

tom, zda bude nutné zahájit resuscitaci či nikoliv. [BÍLEK, 2009] 

2.1.1 PRVOTNÍ VYŠETŘENÍ PACIENTA 

Toto primární vyšetření by nemělo ani nezpůsobilým osobám trvat déle než 

minutu. Proškolenějšímu zachránci by mělo plně postačit 30 vteřin. Existuje mnoho 

postupů jak přistupovat k vyšetření, nejběžnější a celosvětově používanou metodou je 

metoda ABC. Jedná se o anglickou zkratku slov Airway, Breathing a Circulation. Do 

českého jazyka přeloženo jako dýchací cesty, dýchání a oběhový systém. O trochu 

komplexnější a méně náchylný k chybám je postup DRABC. Jsou zde přidána písmena D 

jako Danger (nebezpečí) a R jako Response (odpověď). Nastalá situace tedy může 

vypadat takto. Před vámi zkolabuje člověk. Prvním krokem musí být zabezpečení okolí, 

jak pro zachránce, tak pro zachraňovaného a teprve po ujištění, že nebude situaci 

ohrožovat žádný vnější faktor, můžeme postupovat dále ve vyšetřování postiženého. 

Simulujme situaci, kdy se nacházíme v ordinaci zubaře, a nehrozí nám žádné 

nebezpečí. Nyní následuje navázání kontaktu s postiženým. Nejprve stačí hlasité 

oslovení postiženého. Pokud nezareaguje, je nejlepší pro jakýkoliv další postup uložit 

postiženého do polohy vleže na zádech. Takto se nám bude nejlépe vyšetřovat a 

provádět případná kardiopulmonální resuscitace a celkové ošetření. Pokud máme 

postiženého na zádech, je dalším krokem odpověď na algický, čili bolestivý podnět. 

Řada bolestivých podnětů, které jsou nesprávně provedené, mají za následek 

neadekvátní reakci, jelikož jsou ve většině případů provedeny špatně. Obzvláště pokud 

podnět provádí někdo nezkušený. Proto uvedu jako příklad jeden z nejjednodušších a 

co nejméně zkazitelných podnětů a tím je přejíždění klouby naší pěsti přes hrudní kost 
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postiženého. Tlak na okostici je velmi bolestivý a najít hrudní kost a přejíždět po ní 

klouby naší pěsti je manévr, který zvládne každý. Reakci klienta sledujeme a 

pozorujeme i symetrii reakce. Pokud provedl cílenou obranou reakci, anebo se klient 

probere k plnému vědomí, je jasné, že tento člověk není v bezvědomí a provádět u něj 

záklon hlavy a kontrolu dechu nemusíme. Pokud klient zareagoval pouze propnutím 

svalů, anebo nebyla patrná žádná reakce, je zřejmé, že se jedná o hluboké bezvědomí a 

pacient bude mít pravděpodobně zapadlý jazyk. Proto ihned zakloníme pacientovi 

hlavu a po dobu deseti vteřin hodnotíme dýchání. Pokud se pacient za tuto dobu 

nenadechne alespoň dvakrát, musíme okamžitě zahájit kardiopulmonální resuscitaci. 

Respektive přivolat záchrannou službu a pak provádět nepřímou srdeční masáž. Je 

velice důležité neplést si fyziologické dýchání s lapavými dechy, které téměř vždy 

doprovázení stav po zástavě oběhu. Přítomnost lapavých dechů ovšem neznamená 

funkční oběh. Další vyšetření není v tento moment důležité, nejdůležitější je zavolat si 

pomoc a začít stlačovat hrudník. V této situaci ani nedošlo k bodu C, čili vyšetření 

oběhu, jelikož pacient, který nedýchá, nemá funkční ani oběh a tudíž by šlo o ztrátu 

času provádět další vyšetření. Tato prvotní fáze tedy musí být rychlá a jejím výsledkem 

je výstup, zdali pacient potřebuje resuscitovat nebo ne. Pokud nám pacient dýchá je 

nejjednodušším vyšetřením oběhu kapilární návrat, který se provádí vytvořením kožní 

řasy na klientově ruce. Pokud se takto odkrvená část prokrví do dvou sekund od 

povolení sevření, je zatím pro účel prvotního vyšetření klientův srdeční výdej 

dostatečný. Toto byl postup u člověka, který má hlubokou poruchu vědomí a 

nespolupracuje s námi. Člověk, který se na bolestivý podnět, anebo na oslovení 

probere a začne s námi komunikovat, nemusí podstupovat postup se záklonem hlavy a 

provádět bolestivý podnět také nemusíme. V tento moment postačí měření tepu na 

tepně palcové strany ruky. Tak jak to všichni známe, avšak i při tomto vyšetření dělají 

nezkušení zachránci chyby. Nejčastější chybou je palpování tepny vlastním palcem. 

Správně nahmatáváme puls ukazováčkem a prostředníčkem. V případě palpování 

vlastním palcem máme vysokou pravděpodobnost, že ucítíme vlastní tep, nikoliv tep 

vyšetřovaného. Pokud je hodnota kapilárního návratu do dvou vteřin, a je přítomný 

puls na arteria radialis, je pro tuto chvíli klient oběhově stabilní a můžeme počítat s 

tím, že v této poloze jakou zaujímá je hodnota jeho systolického tlaku minimálně 90 

torrů. [DOBIÁŠ, 2012] 
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2.1.2 DRUHOTNÉ VYŠETŘENÍ PACIENTA 

Pokud prvotní vyšetření neskončí u zahájení kardiopulmonální resuscitace, 

můžeme přistoupit k druhotnému vyšetření. Zbývá vyšetřit neurologie, vyšetření od 

hlavy až k patě a anamnéza. Neurologii jsme částečně vyšetřili v bodě R, tedy při 

oslovení a reakci na algický podnět a teď ji dokončíme a to vyšetřením na symetrickou 

reakci zorniček, vyloučíme meningeální příznak přitažením pacientovi brady k jeho 

hrudníku, dále hodnotíme symetričnost úsměvu, vypláznutí jazyka, symetrii stisku 

rukou. Poslední a velice důležitou neurologickou informací, která se občas zapomíná, 

ale je častou příčinou výjezdu záchranné služby, je hypoglykemie. Pokud máme 

možnost změřit pacientovi hladinu glukózy, je na místě toto měření bezpodmínečně 

udělat. Všechny reakce a výstupy na tyto vyšetření si zapamatujeme a můžeme 

přistoupit k vyšetření od hlavy až k patě. Především si pořádně u pacienta prohmatáme 

lebku, hrudník, břicho, pánev a stehenní kosti. [DOBIÁŠ, 2012] 

 

2.1.3 ANAMNÉZA 

Následně přecházíme k odběru dostupných informací o stavu klienta. Měli 

bychom ji odebírat od postiženého, pokud je v bezvědomí, získáváme informace od 

okolí. Snažíme se získat informace k situaci, která nastala anebo mohla být v přímé 

souvislosti. Získané informace by měli být výstižné a srozumitelné. [ERTLOVÁ, 2003]  

 

2.1.4 FYZIKÁLNÍ VYŠETŘENÍ 

Důkladné vyšetření klienta se provádí všemi smysly. Abychom získali představu 

o stavu postiženého, musíme být trpěliví a nevynechat důležité body zájmu. Prvním a 

nejrychlejším přirozeným vyšetřením, je vyšetření pomocí aspekce, čili pohledem. 

Zajímá nás především celkový zevnějšek, cizí tělesa, různé anatomické abnormality. 

K další vyšetřovací metodě budeme potřebovat stetoskop, který ve výbavě zubařů 

nechybí. Tuto metodu nazýváme auskultace, čili poslech. Pro stomatologovo vyšetření 

je nejdůležitější vyšetření dýchání a činnosti srdce. Plíce posloucháme žebříčkovitě na 

zádech pacienta. Nesmíme zapomenout na hroty plic a poslech v axilární čáře, čili pod 

podpažím. Srdce posloucháme na jeho spodním hrotu a na chlopních. Toto vyšetření 

nám částečně supluje elektrokardiograf, který ve výbavě zubařů chybí. Infarkt sice 
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poslechem nepoznáme, ale můžeme zaznamenat různé arytmie. Tedy aspoň takové, 

které mají akustický doprovod. Dále vyšetřujeme palpací, čili pohmatem. Můžeme 

vyšetřovat od hlavy k patě. Především v místech kde je lokalizace bolesti. Avšak nikdy 

nehmatáme udávané epicentrum bolesti, ale postupujeme od nebolestivého místa k 

bolestivému. Takto si centrum bolesti vymezíme. Vyšetření perkusí, neboli poklepem je 

velice užitečné. Poskytuje nám jakousi náhradu za sonografické a rentgenové vyšetření. 

Dle povahy odraženého zvuku můžeme usoudit, zdali je pod vyklepávaným místem 

tekutina či vzduch. Tam kde je vzduch, fyziologicky v plicích, uslyšíme takzvaný 

krabicový poklep. Je to naprosto stejné jako když klepnete do prázdné krabice. Druhý 

typ zvuku je bubínkový poklep. Kdy je pod vyklepávanou oblastí tekutina. Tento 

charakteristický zvuk dá přirovnat k poklepu na klasický bubínek. Zkušenější ucho může 

rozeznat různé odchylky v typickém zvuku a zjistit tak abnormality vyklepávané oblasti. 

Například tumor, nahromaděnou tekutinu v plicích, vnitřní krvácení atp… Posledním 

fyzikálním vyšetřením, které můžeme provést je po čichu. Tady nás zajímá především 

dech postiženého. Z dechu nemůžeme vždy přímo usoudit, co postiženého trápí. Jestli 

je to nadměrná konzumace alkoholu nebo metabolická acidóza. Zápach etanolu a 

acetonu je natolik podobný, že jako jednoznačný důkaz to stačit nebude. Jen pro 

zajímavost. Starší typy známých alkoholtestrů, které používala policie, chybně 

vyhodnocovaly acetonový dech jako alkohol. To samé může nastat i u lacinějších 

přístrojů, které si lidé pořizují domů. Je jasné, že zubaři nejsou plně trénovaní ve 

fyzikálním vyšetření a pravidelně jej netrénují. Ale pár užitečných dovedností by si měli 

osvojit a to je poslech plic a srdce. Mohou tak alespoň základně rozeznat některé 

arytmie a povahu dýchání, případně vyloučit pneumotorax. Ten se totiž může 

vyskytnout i spontánně anebo při usilovném dýchání. [DOBIÁŠ, 20012] 

 

2.2 KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE 

Ischemické choroba srdeční je nejčastější příčinou úmrtí v civilizovaném světě. 

Zde začíná takzvaný řetězec přežití a záleží zde na každém kroku jakéhokoliv článku 

poskytované pomoci. Kardiopulmonální resuscitace nejlépe společně s použitím 

automatického externího defibrilátoru započatá 3-5 minut po kolapsu pacienta, zvyšuje 

procento přežití na 50-75%. Každá minuta bez nepřímé srdeční masáže sníží šanci na 
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přežití o 10-12 procent. [McCANN, 2008] 

2.2.1 KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE DOSPĚLÝCH 

Kdy zahájit resuscitaci jsme již popsali na začátku. Nyní se budeme věnovat 

samotnému provedení účinné kardiopulmonální resuscitace. Nejprve, než začneme 

pacientovi stlačovat hrudník je důležité, obzvláště pokud jsme sami, zavolat si pomoc. 

Pokud je někdo v našem okolí, například v ordinaci sestra, instruovat ji aby zavolala na 

linku 155 a pokud je to možné vyžádat si přinesení externího defibrilátoru. Některé 

ordinace se nacházejí na frekventovaných místech, nebo ve zdravotnických budovách. 

Kde je pravděpodobnost výskytu automatického externího defibrilátoru. Pokud jsme 

sami, tak si na mobilu vytočíme číslo a dáme si telefon na hlasitý odposlech a budeme 

instruování dispečerem záchranné služby, co máme dělat, bude s námi provádět 

takzvanou telefonicky asistovanou neodkladnou resuscitaci. Základem je položení 

postiženého na tvrdou podložku. Jelikož stlačováním hrudníku proti měkkému 

podkladu nemá valný smysl. Srdce by se nestlačilo plnit a docházelo by k našemu 

zbytečnému vyčerpávání. Zaujmeme pozici vedle postiženého a přiložením dlaní na 

hrudník pacienta provádíme 100 stlačení za minutu do hloubky cca jedné třetiny výšky 

hrudníku. Kdo má možnost bezpečně provádět umělé vdechy a zubař tuto možnost má, 

provádí 30 stlačení následované dvěma umělými dechy. Důležité je v takovéto velice 

stresové situaci nezmatkovat a neprovádět kompresi hrudníku příliš rychle, a vždy po 

stlačení hrudník nechat samovolně zvednout. Pokud bychom prováděli jednu z těchto 

chyb a nejčastěji i profesionální záchranáři v dobré víře, plní adrenalinu provádějí obě 

chyby najednou, nedocházelo by ke správnému naplnění srdce krví a při dalším rychlém 

stlačení, bychom nevypudily ze srdce dostatek krve do oběhu. Stejně to platí, když 

hrudník neuvolníme, srdce je stále stlačené a nemůže se naplnit krví. 

 Tato práce je psaná pro stomatology a tak proto uvedu jeden správný postup s 

použitím vybavení jejich ordinací. V čekárně stomatologické ordinace zkolabuje klient. 

Pravděpodobně si toho všimne třeba sestřička, nebo jiný člověk v čekárně. Upozorní 

stomatologa. Nyní proběhne prvotní vyšetření. Výsledkem vyšetření je to, že je klient v 

bezvědomí a nedýchající ani při zakloněné hlavě. Pouze s lapavými dechy, které 

vypadají podobně, jako když ryba dýchá na suchu. V tento moment, by měla sestřička 

volat linku 155 a stomatolog by měl zahájit resuscitaci zatím bez umělého dýchání. 
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Pacient by měl být stále dostatečně saturován kyslíkem a je u něj přítomno agonální 

dýchání, které je v této situaci účinné. Chybou by bylo dýchat pomocí pomůcek proti 

agonálním dechům. Stačí tedy nahradit oběh masáží. Operátor záchranné služby vysílá 

na místo posádku záchranné služby. Mezitím operátorka s chladnou hlavou dává 

pokyny sestřičce a připomene jí jejich povinné vybavení ordinace.  Sestřička tedy 

přinese k postiženému kufr s plnou výbavou, začíná pomocí ručního křísícího vaku a 

obličejové masky provádět dva umělé vdechy co 30 stlačení hrudníku. Pokud je 

zachránců více, může jeden masírovat srdce a střídat se ze zachráncem co provádí 

umělé dechy křísícím vakem a dobře utěsněnou obličejovou maskou se zakloněnou 

hlavou, ideální počet zachraňujících jsou tři. Třetí člověk má volné ruce a může 

zajišťovat žilní vstup, podávat adrenalin atd.. Pokud se tento děj odehrává 

na poliklinice, je velká pravděpodobnost, že někdo bude mít ve své ordinaci funkční 

monitor s defibrilátorem, nebo automatický externí defibrilátor či aspoň elektrokardio 

graf. Podle instrukcí operátora se bude tento stomatologicko-resuscitační tým snažit 

poskytnout co nejlepší pomoc do příjezdu záchranné služby, která již naváže na 

resuscitaci letitými zkušenostmi a nejmodernější technikou. Avšak i když tato situace je 

v ordinaci zubařů nestandardní, i takováto pomoc dává větší šanci na přežití této náhlé 

situace s co nejmenšími dopady na kvalitu života. [BASKETT, 2005] 

2.2.2 KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE DĚTÍ 

Situace, při níž je zapotřebí provádět resuscitaci u dítěte je velice stresující. Ale 

obzvlášť v takovéto situaci bychom si měli zachovat chladnou hlavu. Jelikož je tato 

práce koncipována pro stomatology nebudu podrobně popisovat resuscitaci 

novorozenců ani dětí. Jen velice ve zkratce uvedu základy a poměr stlačení hrudníku a 

umělými vdechy pro novorozence a pro mladší děti. Na rozdíl od dospělého člověka, 

musíme u dětí zahájit okamžité umělé dýchaní, neboť jejich organismus není 

dostatečně vyvinutý, což vede k vyšší spotřebě kyslíku a větší náchylnost na jeho 

nedostatek. 

Z důvodu vyšší spotřeby kyslíku u dítěte, je třeba zahájit primárně resuscitaci a 

až poté začít volat záchrannou službu, popřípadě se snažit volat o pomoc.  

Jako první krok je potřeba dítě 5 krát prodechnout a poté začít s nepřímou 

srdeční masáží v poměru 3 stlačení na jeden vdech u novorozenců, u starších dětí 



14 
 

v poměru 15 stlačení na dva vdechy. Pokud se do dvou minut neobnoví životní funkce 

dítěte, voláme záchrannou službu. [McCANN, 2008] 

2.3 ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST 

Stomatologové mají omezenou možnost v zajištění dýchacích cest. Dle vyhlášky 

musí vlastnit airwaye, ruční křísící vak a obličejovou masku. Někteří stomatologové 

vlastní i laryngální masky, ale z vlastní vůle. Ovšem je dobré mít stále na paměti, že 

nejjednodušší zajištění dýchacích cest jde bez pomůcek. Tím je záklon hlavy.  

2.4 KRVÁCENÍ Z RAN 

Stomatologové se nejčastěji setkávají s krvácením z dásní, provádějí-li například 

operační výkon. Zástava povrchového krvácení je velmi jednoduchá. Krvácení zastavíme 

buďto pomocí gázy, kdy ji přitiskneme na postižené místo. Pokud pacient krvácí i po 

tomto úkonu, zastavují stomatologové krvácení pomocí elektrokoagulačního nástroje. 

 Stomatologové se mohou dostat do jedné těžko řešitelné situace v případě, že 

pacient má implantovaný kardiostimulátor a jako léčivo dlouhodobě užívá warfarin. U 

těchto pacientů dochází k těžko zastavitelnému krvácení, na tomto základě se může 

pacient dostat až do hypovolemického šoku. Použití elektrokoagulace musíme v tomto 

případě vyloučit, jelikož by mohlo dojít k poškození funkce kardiostimulátoru. V případě 

nastupujícího hypovolemického šoku, který je navíc komplikován kardiostimulátorem, 

musíme zajistit žilní vstup a podávat krystaloidy na doplnění cévního objemu. Tato 

situace si žádá intervenci záchranné služby a následnou hospitalizaci, kde dostane 

pacient plnou krevní náhradu. 

2.5 BEZVĚDOMÍ NEÚRAZOVÉ 

2.5.1 BEZVĚDOMÍ VŠEOBECNĚ 

Obecně lze popsat bezvědomí jako ztrátu schopnosti reagovat na vnější podnět jako je 

zvuk nebo bolest. Důvodem je porucha funkcí mozku. Stejně jako mozek ztratí kontakt s 

okolním světem pomocí smyslů, přestane vnímat a správně reagovat na podměty z 

vlastního těla. Bezvědomí je jednou z nejčastějších příčin smrti po zástavě oběhu, 

dýchání a krvácení. Existuje mnoho typů bezvědomí, některé se vyřeší sami bez 

vnějšího zásahu. Jiné vyžadují jednoduchou pomoc a některé vysoce specializovanou. 

Dále můžeme bezvědomí rozdělit na úrazový a neúrazový původ. Tato práce ale svým 
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tématem bude zaměřena spíše na neúrazový původ, jako je hypoglykémie, 

hyperglykémie a epilepsie. Dále cévní mozková příhoda a kolaps, ty probereme v 

samostatné kapitole. Další častou příčinou bezvědomí je opilost a intoxikace, ale tím se 

zde nebudeme zabývat. [DOBIÁŠ, 2005] 

 Mezi nejzávažnější důsledky bezvědomí patří zapadnutí jazyka, aspirace 

žaludečního obsahu, vasodilatace a následná hypotenze vedoucí ke snížené perfuzi 

tkání.  Což má za následek další prohloubení bezvědomí. [McCANN, 2008] 

Od okolí nebo pozorováním můžeme zjistit, jestli k bezvědomí došlo náhle nebo 

postupně. Bezvědomí a následný nekontrolovatelný pád mívá další následky v podobě 

úrazu při dopadu atd.. Příznaky lze rozdělit na kvalitativní a kvantitativní. Kvalitativní 

porucha vědomí může vypadat jako dezorientace místem, osobou, časem, může dojít k 

afázii. Kvantitativní poruchy vědomí se dělí na somnolenci, sopor a kóma. Při 

somnoletním stavu vědomí postižený reaguje na hlasitý podnět. Soporózní člověk bude 

reagovat až na bolestivý podnět a postižený v kómatu nebude reagovat ani na jednu 

z uvedených věcí. [ERTLOVÁ ,2003] 

Nejlépe o stavu vědomí pacienta vypoví jeho reakce na naše podněty či otázky. 

Například pokud pacient na naši otázku reaguje zcela nesmyslnou odpovědí a přitom 

nesrozumitelně gestikuluje nebo pacient zareaguje symetrickým propnutím těla na 

bolestivý podmět. Tyto informace nám o stavu pacienta řeknou více, než-li termíny 

sopor, či kóma.  

2.5.2 HYPOGLYKÉMIE 

Do tohoto stavu, kdy se sníží hladina cukru v krvi, se nemusí nutně dostat pouze 

pacienti trpící diabetem mellitem. Hypoglykémie může nastat i zdravých jedinců, kteří 

podstoupili vyšší fyzickou zátěž, než na jakou byli zvyklí, po dietní chybě, anebo při řadě 

různých patologických stavů. V přednemocniční péči se po příčině hypoglykémie příliš 

nepátrá, pokud není zřejmý důvod. Nejnutnější při léčbě hypoglykémie je udělat test na 

hladinu cukru v krvi. Existuje jednoduchý přístroj, který z kapky krve během několika 

sekund zanalyzuje hodnotu cukru. Někteří lidé trpící diabetem mellitem ho mohou 

nosit u sebe. Bohužel v základním vybavení stomatologické ordinace chybí, ale může 

být k dispozici v okolí ordinace. Mohl by také být ve vybavení zařazen třeba vnitřní 

směrnicí dané ordinace. 
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 Člověk postižený hypoglykemií může vykazovat známky nervozity, nepokoje, 

bude hladový a může mít zhoršené vidění. Tento stav se může navenek jevit jako 

opilost. Je s ní bohužel také často zaměňován. Takovýto pacient je bledý, opocený a 

bude mít tachykardii. Většina pacientů, kteří se do hypoglykémie mohou dostat, budou 

pravděpodobně brát léky na další choroby, kterými trpí. Tyto léky mohou maskovat 

příznaky. Ovšem nejpodstatnější pro diagnózu je provedení krevního testu. Okolí nebo 

postižený vám může sdělit, že trpí diabetem mellitem a dostává se do hypoglykémie. 

 Léčba hypoglykémie je velice jednoduchá a ve většině případů nevyžaduje 

hospitalizaci. Základ je dodat tělu cukr. Existuje několik možností podání. Některé 

vyžadují žilní přístup, jiné se dají provést i bez předepsaného vybavení ordinace. 

Záchranná služba a ambulance jsou vybaveny roztokem 40% glukózy, stejně tak jako 

lékárna stomatologa. Glukóza se pacientovi aplikuje přísně parenterálně. Tento postup 

vyžaduje správné zavedení kanyly. Špatně zavedená kanyla by v případě podání glukózy 

mimo vénu neměla efekt a poškodila by okolní tkáň. Jiný postup nevyžadující periferní 

kanylaci je podání trochy vody s rozpuštěným cukrem pod jazyk. Tento postup se 

nedoporučuje v případě hlubokého bezvědomí, kdy hrozí aspirace takto podaného 

roztoku. Avšak u pacienta somnolentního, můžeme tento postup ještě aplikovat. Ještě 

jednoduší je podání dvou kostek cukru mezi tvář a zuby. Skrze ústní sliznici se cukr sice 

nevstřebá, ale i takto postižený člověk polyká. A v žaludku se již vstřebá. [McCANN, 

2008] 

 Další variantou řešení hypoglykémie je injekce s glukagonem. Tuto látku je 

možné aplikovat do svalu, avšak díky své ceně, nutností uchovávat tento preparát v 

ledničce a pro svou krátkou dobu exspirace se běžně nepoužívá.  

 Pro zajímavost uvedu ještě jeden postup, který sice není lege artis, ale i tak 

funguje v případě, že není dostupný cukr ve výše zmíněných podobách. Jedná se o 

podání vysokých dávek kortikoidů, které fungují také jako antagonisté inzulínu. 

Dávkování 1000mg hydrokortizonu na dospělou osobu, nebo 30mg metylprednisolonu 

na kilogram tělesné hmotnosti. Dají se podat jako intravenózně tak i intramuskulárně 

do svalstva horní končetiny. Tento postup se nepoužívá, pouze ho uvádím jako 

kuriozitu. [DOBIÁŠ, 2012] 
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2.5.3 HYPERGLYKÉMIE 

Tento opačný stav k hypoglykémii nelze správně oddiagnostikovat bez použítí 

glukometru. K hlavním příznakům patří poruchy vědomí, hyperventilace, ale především 

dehydratace. Dehydrataci poznáme nejlépe podle sucha v ústech, suchého podpaží a 

špatného turgoru kůže. Jednoduchý test je podobný jako u kapilárního návratu. Avšak 

zde pozorujeme návrat kůže do původního stavu. U silně dehydratovaného pacienta 

kůže zůstane ve své pozici a jen pomalu se vypíná zpět do původní podoby. Plné 

rozvinutí hyperglykémie trvá několik dní až týden, postižený si stěžuje na špatné vidění, 

slabost, malátnost, časté močení a rychlý úbytek váhy. Objektivně může být z pacienta 

cítit acetonový zápach z úst, projevy dehydratace jako suchost sliznic, ospalost, 

hyperventilace, tachykardie. Bez patřičného diagnostického vybavení můžeme tento 

stav pouze odhadovat. Avšak stomatologové mohou okamžitě pomoci zajištěním 

žilního vstupu, podáním krystaloidů s ionty, nejlépe Ringerovým nebo Hartmanovým 

roztokem a přivoláním záchranné služby. Dávka roztoků v této situaci je jeden 

půllitrový vak, který se nechává kapat cca jednu hodinu. To znamená, že do příjezdu 

záchranky nestihne vykapat. To ale nevadí, v nemocnici je důležité vyšetření hladiny 

iontů a poté, se z naměřených hodnot rozhoduje o objemech a časech náhrad 

iontových roztoků a inzulinu. Cukr není jed, a proto není na místě se jakkoliv snažit 

snižovat hladinu cukru v přednemocniční péči. [McCANN, 2008] 

2.5.4 EPILEPSIE 

Epilepsie je druhou nejčastější příčinou bezvědomí hned po intoxikaci. Tato 

nemoc může být vrozená, anebo může vzniknout po úrazu hlavy, cévní mozkové 

příhodě anebo společně s nádorem mozku, případně po jeho operaci, abusu alkoholu a 

jiných drog. Bohužel u značného procenta postižených epilepsií nelze správně 

oddiagnostikovat přičinu. Epilepsie se běžně projeví do 20 roku, ale většinou tomu bývá 

mnohem dříve. Nejčastější výskyt záchvatů se odehrává okolo 20tého a 60tého roku 

života. Častější je u mužů. Postiženého záchvatem nejvíce ohrožuje jeho bezprostřední 

okolí jako je doprava, stroje, ostré předměty, pády, hypoxie důsledkem zástavy dechu, 

srdeční selhání a neurální poškození. Touto diagnózou trpí přibližně 65 miliónů lidí. 

[THURMAN, 2011] 

 Záchvaty se navenek projevují jako petit mal nebo grand mal. Pro petit mal 
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záchvat je nejčastější krátkodobé bezvědomí. Při tomto stavu člověk neztratí tonus 

svalů a navenek vypadá jako by se na pár vteřin zasekl v čase. Často bývá u malých dětí 

rodiči zaměňován za nepozornost. Proto tyto prvotní příznaky projevující se epilepsie 

můžou být bez povšimnutí specialisty prohlubovány, až dojde poprvé k záchvatu grand 

mal. Jde o generalizované tonicko-klonické křeče, jsou doprovázeny bezvědomím a 

bezdeším. Tento stav netrvá dlouho, nejdelší záchvaty trvají do 90 vteřin, ale pokud jich 

následuje několik za sebou, mohou navenek vypadat jako o mnoho delší. Tonicko- 

klonické křeče mohou být symptomem několika dalších stavů, jako jsou nádory mozku, 

cévní mozkové příhody, diabetu mellitu, alkoholismus, meningitida, encefalitida, 

abstinenční příznaky, či eklampsie v těhotenství. [McCANN, 2008] 

Při anamnéze nás zajímá, kdy tento stav započal, jak dlouho trval, jeho projevy, jak 

dlouhé byly intervaly mezi jednotlivými záchvaty, užívané léky, bolesti hlavy, úrazy 

hlavy, intoxikace, nově podané léky, meningeální příznaky. Anamnézu je nejlepší zjistit 

přímo od pacienta, nabude-li vědomí, ale to v mnoha případech nejde, musíme si 

pomoct okolím, jako jsou svědkové, rodina, prohledat oblečení a pátrat po kartičce 

nebo papíru, která informuje o pacientově diagnóze, někdy bývá i napsán postup pro 

zachránce jak jednat u tohoto pacienta. Všeobecně většina postižených touto 

diagnózou, která může vyústit v bezvědomí, tyto informace u sebe nosí, někdy mohou 

být velmi cenné, protože se z nich můžeme dozvědět, jaké bere léky, na co je případně 

alergický a mnohé další.  

 Objektivně vypadá generalizovaný záchvat velmi dramaticky. Lidé trpící touto 

diagnózou mívají křeče, téměř vždy podobného charakteru. Celý záchvat sestává z 

několika částí. Postižený často zažívá před nástupem křečí takzvanou auru. Jde o stav, 

kdy postižený zažívá některý ze smyslových vjemů, jako jsou sluchové, pachové, 

chuťové halucinace. Tento stav téměř vždy navazuje na křečový stav. Postižený někdy 

ani nestačí varovat svoje okolí, popřípadě zaujmout bezpečnou polohu vůči svému 

okolí. Pokud stačí zareagovat, bude se snažit zaujmout polohu, ve které je malé riziko 

přidruženého zranění, případně pokud má u sebe potřebné léky, je s to si je sám 

aplikovat. Po tomto stavu nastává úpadek do bezvědomí, dochází k tonizaci svalů. 

Postižený může důsledkem stažení bránice vydat zvuk podobný skřeku. Následuje pád 

na zem a postižený se začne prohýbat do oblouku. Je to dáno tím, že zádové svalstvo je 

silnější než břišní a proto, i když se zatnou všechny svaly postiženého, zvítězí silou ty 
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zádové a postižený proto zaujme typickou polohu v oblouku. Následují konické křeče, 

kdy pacientovi škubou svaly po celém těle. Tento stav jak jsem popsal, netrvá déle jak 

90 vteřin a následuje relaxace svalů z důvodu vyčerpání kyslíku a glukózy. V této fázi 

dochází i k povolení svěračů. Pacient se začíná pomalu probouzet a nebude si na 

proběhnutý záchvat pamatovat. Bude obvykle velmi spavý a probuditelný pouze na 

hlasité oslovení nebo bolestivý podnět. [McCANN, 2008] 

 První pomoc, kterou poskytujeme bez pomůcek a vybavení při záchvatu je 

jednoduchá. Jedná se pouze o zabránění přidruženého poranění, které může vzniknout 

následkem pádu anebo nekontrolovatelných křečí. Proto odstraníme z bezprostředního 

okolí potencionálně nebezpečné předměty a postiženého chytneme pod hlavou, 

abychom zabránili otloukání hlavy o zem. Pokud vidíme jako zachránci záchvat poprvé v 

životě, může nás děsit postupující cyanóza od končetin a rtů, nadměrné slinění skoro až 

pěna u úst. Nejčastější chybou je snaha člověka v křečích zakleknout či se mu jinak 

snažit zabránit v pohybu, případně mu cokoliv vkládat do úst. Postiženému 

nepomůžeme a akorát mu způsobíme další poškození. Pokud nás stihnul, díky auře 

informovat o nastávající situaci můžeme se připravit na chycení padajícího člověka 

anebo ho ještě uložit na měkké podloží nejlépe zubařské křeslo, kdy akorát odstraníme 

zubařské náčiní. Jako jediný stav bezvědomí nepotřebuje zaklonit hlavu. Zapadnutý 

jazyk je důsledkem povolení svalstva, ale v tomto jediném případě je tonus svalů 

dostatečný. Postiženého akorát držíme pod hlavou, monitorujeme, jak záchvat probíhá, 

zabezpečíme okolí a čekáme na návrat vědomí. Když se nám postižený probere 

z bezvědomí, bude velmi zmatený a může být spavý, což je ideální, protože zmatený 

člověk se jinak bude snažit rychle vstát, utéct a způsobit si další zranění. Pokud tím 

neohrozíme vlastní bezpečí je na místě mu v tom zabránit a udržet postiženého 

v poloze vleže anebo v polosedě. Nyní je také čas na zavolání záchranné služby. 

 Odborná pomoc v případě jednoho záchvatu se nijak neliší od laické pomoci, 

akorát se zajišťuje žilní vstup a podáme pacientovi benzodiazepin p.o., i.m. nebo i.v. 

jako prevence dalšího záchvatu,  někdy se vyskytne i benzodiazepin ve formě tuby pro 

rektální podání. Ve výbavě stomatologické lékárny se nachází nejčastěji Apaurin v 

ampulkách po 10mg. Iniciální dávka je 5mg intravaskulárně, poté se postupuje po 

dalších 5mg dávkách. Popřípadě se ošetřuje přidružené poranění. Akutní lékařskou 

pomoc vyžaduje až status epilepticus, kdy je pacient vystaven dlouhodobé hypoxii a je 
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potřeba pacienta uspat, relaxovat a následně intubovat. Tento pacient musí být jistou 

dobu utlumen, aby se zjistila a zaléčila příčina tohoto stavu. [DOBIÁŠ, 2012] 

2.5.5 KOLAPS, MDLOBA 

S touto diagnózou se mohou setkávat stomatologové velmi často. Existuje 

mnoho variant tohoto stavu. V ordinaci zubařů nejvíce nahání lidem strach z bolesti a 

různých nástrojů. Tito lidé, kteří jsou trochu přecitlivělí, mohou upadat při návštěvě do 

mdlob. Nejčastěji je tato diagnóza vyvolána v tomto případě již zmíněným strachem. 

Pacient může upadnout i do krátkodobého bezvědomí netrvajícího déle jak 2 minuty. 

Největší riziko plynoucí z tohoto stavu pro pacienta je úraz při pádu a zapadnutí jazyka. 

Pacienta, na kterého jdou mdloby je lepší pečlivě sledovat. Být připraven takového 

člověka zachytit v pádu nebo co nejrychleji položit do zubařského křesla. V případě 

bezvědomí položíme postiženého do polohy vleže na zádech a zakloníme hlavu, 

abychom zprůchodnili dýchací cesty, a provedeme vyšetření DRABC. V případě 

bezvědomí trvajícího déle jak 2 minuty okamžitě voláme linku 155. Obvykle je tento 

stav vyvolán nízkým tlakem. Mozek stojícího klienta je nedostatečně prokrven a 

následuje pád. Mozek již nedokázal zkoordinovat pohyb a lidově řečeno se vypnul. Při 

pádu na zem se snížila potřebná síla k vytlačení dostatečného množství krve do mozku 

a postižený přichází na zemi rychle k vědomí. Takovéhoto člověka vyšetříme, změříme 

životní funkce a podle stavu informujeme dispečink záchranné služby. Otevřeme okno, 

necháme postiženého v úlevové poloze a můžeme podat osvěžující nápoj. Pokud má 

pacient stále nízký tlak pod 90-100 torrů systolického tlaku je vhodné zajistit žilní vstup 

a podat krystaloidní roztok. Necháme kapat půllitrový vak a měříme pravidelně tlak. Při 

dosažení fyziologické hodnoty krevního tlaku můžeme infusní terapii ukončit. Velmi 

pravděpodobně bude v tento okamžik již v péči záchranné služby, pokud byla povolána. 

[McCANN, 2008] 

 

2.6 ALERGICKÉ REAKCE 

2.6.1 ANAFYLAKTICKÁ REAKCE OBECNĚ 

Nejhorším důsledkem anafylaktické reakce je zástava dýchání a oběhu. Je 

důsledkem přehnané reakce těla na cizí látku. Tento stav je způsoben vlastními 
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antigeny v těle člověka. Nedá se nikdy dopředu odhadnout, zdali se vcelku častá 

alergická reakce nerozvine v anafylaktický šok. V takovéto situaci se během prvních pár 

minut objeví zčervenání kůže a za několik minut nemůže postižený dýchat. Je to stav 

kdy hraje roli opravdu každá vteřina a základní první pomoc je jednoduchá, čím dřív se 

s ní začne, tím jsou důsledky mírnější. V dřívějších dobách se jako lék první volby 

používaly kortikoidy a antihistaminika. Nyní je jím jednoznačně adrenalin. Během 

pozorování prvních známek reakce těla na podnět není podstatné, zdali se jedná o 

alergickou reakci či nikoliv, je potřeba jednat ihned. Poslední dobou je snaha o osvětu 

v možnostech a podávání adrenalinu. Stále velká část lékařů především starší generace 

má z podávání adrenalinu respekt. Nyní není výjimkou setkat se s pomůckou velmi 

podobnou inzulinovému peru, avšak s náplní adrenalinu, dokonce se předepisuje pro 

osobní použití i do laických rukou. Jejich jednorázová dávka je však bezpečná a podle 

nastavení okolo 0,1-0,3 mg na dávku. Riziko upadnutí do anafylaktického šoku je pro 

opakované štípnutí hmyzem u alergiků cca 40-60%. Další významné procento zastávají 

kontrastní látky a lokální anestetika kolem 20-40% a léky mohou opětovně vyvolat 

reakci v 10-20%. Většina alergických reakcí začne do jedné hodiny od kontaktu s 

alergenem. Mortalita se pohybuje okolo 1%. Fatální reakce na potravinový alergen 

přichází během půl hodiny. Na štípnutí hmyzem je průměrná doba do 15ti minut. 

Nejrychlejší má nástup podání léků, obzvláště i.v. a to do 5ti minut. Dětská populace 

nejčastěji trpí touto reakcí na podkladě potravin a štípnutí hmyzem, dospělá populace 

nejčastěji upadne do anafylaktického šoku po podání léků. [DOBIÁŠ, 2012] 

2.6.2 PATOFYZIOLOGIE 

Anafylaxe je odpověď organismu na látku s níž postižený přišel do styku. Následuje 

kaskáda procesů, při kterých se do krevního oběhu vyplavuje histamin, leukotriény a 

další množství vazoaktivních látek z bazofilů a žírných buněk. Jejich účinkem se zvyšuje 

vazodilatace, vzniká edém, spasmy hladké svaloviny průdušek a hypersekrece hlenu na 

buňkových membránách. Celý tento proces má za následek těžkou, především 

diastolickou hypotenzi, edém sliznic, selhání respirace a zastavení krevního oběhu. 

Alergen se do těla dostává různými cestami. Vdechnutím, polknutím, dotykem a v 

našem případě nejčastěji uvidíme alergickou reakci po vpichu cizorodé látky. Mezi léky 

které nejčastěji vyvolávají alergickou reakci, jsou například antibiotika, kyselina 
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acetylsalicylová, nesteroidní antirevmatika, anestetika, chemoterapeutika a kontrastní 

látky. Další látka, která může vyvolat alergickou reakci je latex. Část rukavic, používaná 

zdravotníky, je vyrobena právě z této látky. Proto bychom měli při pozorování alergické 

reakce dbát i na tuto skutečnost a zjistit, zda postižená osoba není na tuto látku 

alergická. Není zatím známa žádná studie, která by spojovala kontakt s latexovými 

rukavicemi a úmrtí, ale proč se vystavovat riziku. Nejjednodušší by bylo, aby jakýkoliv 

zdravotnický personál nepoužíval latexové rukavice. Například zubaři mají asi nejvíc 

nakročeno na malér, při používání latexových rukavic při kontaktu s dutinou ústní 

svého pacienta. I lokální otok může rázem zadělat na nemalý problém. [BREHLER, 

1997] 

 Pro zajímavost existuje fenomén zkřížené reakce, což znamená, že po kontaktu a 

následné reakci na jeden alergen se může objevit reakce na podobný alergen. 

Například po podání antibiotik typu penicilinu se může objevit taktéž reakce na 

cefalosporinová antibiotika. Nebo po píchnutí včelou se může objevit reakce i na vosí 

píchnutí atp. [DOBIÁŠ, 2012] 

2.6.3 KLINICKÝ OBRAZ 

Mezi subjektivní příznaky s různým časovým projevem se nejčastěji řadí svědění 

kůže, slzení očí, opuchnutí dutiny ústní, kovová chuť, ztížené dýchání, palpitace a 

závratě. Přidružuje se k nim sípání a hvízdání při dýchání. Nejjednodušší rozpoznání 

rozdílu mezi alergickou a anafylaktickou reakcí je ten, že alergická reakce postihuje 

jenom jeden systém v těle. Takže například zčervenání pokožky a sípání, už je 

anafylaktická reakce. Mezi objektivními příznaky na kůži se nejčastěji objevuje 

zčervenání a svědění. Co se týče respiračního systému tak bychom měli sledovat 

zvýšenou sekreci z dutiny nosní, chrapot, otok horních i dolních cest dýchacích, zástava 

dechu nebo astmatický záchvat. 

V oběhovém systému bychom si měli především dávat pozor na tachykardii, 

hypotenzi a tím nastupující hypovolemický šok, pokud bychom měli pacienta na 

elektro-kardio grafu můžeme pozorovat patologické změny na křivce. Nejhorší příznak 

je zástava oběhu. U pacienta také můžeme zpozorovat bolesti břicha a zvracení. 

[DOBIÁŠ, 2012] 
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2.6.4 PRVNÍ POMOC 

Mezi laickou první pomoc patří jako první odstranění alergenu z postiženého, 

například vytažením žihadla, vyzvracení jídla, opláchnutí postiženého místa atd. Jsme 

ale v ordinaci zubařů a z výše jmenovaného přichází v úvahu maximálně vytažení 

žihadla. Nyní přichází na řadu podání adrenalinu z lékárny, podáváme u dospělého 

člověka půlku ampule do přední strany stehna, tedy do svalu. Adrenalin bude účinkovat 

s minimálním zpožděním, pokud by se i po pěti minutách dále příznaky objevovaly či 

hůře, ještě prohlubovaly, podáme dalších 0,5mg čili zbytek ampule. V druhé vlně 

farmakologické terapie jsou podávány kortikoidy jako hydrokortizon 100-500mg nebo 

dexamed 8mg.  Pacientovi podáme antihistaminika jako je 25-50mg prothazinu pomalu 

i.v. nebo i.m.. Tato farmakologická pomoc by měla vydržet do příjezdu záchranné služby.   

 Odborná pomoc záchranné služby v případě nutnosti naváže zajištěním 

dýchacích cest nejlépe pomocí tracheální intubace. V případě pokročilého otoku dutiny 

ústní je na řadě intubace skrze nos. V případě nemožnosti intubace skrze horní cesty 

dýchací je přistoupeno ke koniopunkci. Jestliže máme zabezpečené dýchací cesty, 

podáváme pacientovi zvýšený přísun kyslíku. Ať už je pacient uměle ventilovaný nebo 

má pouze nasazenou masku snažíme se o zvýšení frakce vdechovaného kyslíku. 

Kyslíkové brýle v tento moment nebudou plnit svůj účel, jelikož vystrašený pacient 

bude dýchat ústy a nikoliv nosem. Saturaci krve kyslíkem je vhodné udržovat minimálně 

nad hladinou 90% SpO2. Výhodou i.m. podání adrenalinu je snadná a rychlá 

dostupnost v případě nedostupnosti žíly, je bezpečná, rychlost vstřebávání je ideální. V 

dosud známých situacích stačila ve většině případů pro dosažení účinku 0,5 mg dávka 

i.m.. Dalším krokem v případě zajištěné žíly je podání krystaloidních roztoků. Prvních 

500ml se podává rychle. Další dávkování podle stavu pacientova klinického obrazu. V 

případě masivní reakce jsou ztráty tekutin do mezibuněčného prostoru v řádů litrů. 

Proto můžeme pozorovat otoky. Celková dávka náhrady může být až 30ml roztoku na 

kilogram váhy pacienta. Můžeme podat kalcium v podobě CaCl2 1g i.v.. Pacienta 

necháme zaujmout polohu v leže v případě dechových obtíží v polosedě. [DOBIÁŠ, 

2012] 

 Toto výše popsané dávkování platí u dospělé části populace. Nyní si popíšeme 

dávkování u dětí. Děti do 6 let dostávají dávku 0,15mg adrenalinu i. m., to jest cca 1/6 

nezředěné ampulky. Děti od 6-12 let dostávají 0,3 mg i. m. a děti od 12 let dostávají 
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dávku v rozmezí 0,3 – 0,5 mg i. m.. Aplikace do svalu je okamžitá a čas, který je 

potřebný i pro trénovaného člověka k zajištění žíly můžeme využít jinak. Pacient také 

bude od prvního okamžiku aplikace pociťovat úlevu. Ve valné většině případů se stejně 

díky nízkému tlaku v cévním řečišti a nespoluprácí pacienta k žíle nedostaneme. 

Dávkování krystaloidů je opět podle věku v rozmezí 10-30 ml/kg . První dávku 10ml/kg 

necháme vykapat během deseti minut a poté změříme krevní tlak, v dalším doplňování 

tekutin postupujeme dle naměřeného tlaku. Prothazin dávkujeme do 6ti let v dávce 

5mg i.m. či i.v., do 12ti let 12mg a nad 12 let věku 25mg. Kortikoidy dávkujeme v 

dávkách 50mg do 6ti let věku, 100 mg do 12 let a 100-500 nad 12 let. Mohou se podat i 

další druhy kortikoidů, ale hydrokortizon má nejrychlejší dobu nástupu do dvou hodin. 

[LULLMAN, 2004] 

 V případě prováděné resuscitace u jedince postiženého anafylaktickou reakcí 

doplňujeme krystaloidní roztoky v litrech. Můžeme se dostat až na náhradu cca 8 litrů, 

postupně se také zvyšují dávky adrenalinu. Doporučuje se obzvláště u mladších lidí 

resuscitovat i déle jak hodinu kvůli spontánnímu odeznění anafylaktické reakce. 

V případě, že pacient dostal jakoukoliv alergickou reakci na námi podaný lék je nutné 

tuto skutečnost hlásit. [DOBIÁŠ, 2012] 

2.6.5 LOKÁLNÍ ANESTETIKA 

Lokální anestetika jsou velice náchylná na správnou dávku a způsob podání. Ve 

zkratce tyto přípravky znemožňují přenos informace na nervové synapsi, tedy na místě 

vlastního přenosu informace mezi jednotlivými zakončeními. Jejich největší nežádoucí 

účinek je způsobení arytmie, zástava oběhu a anafylaxe. V případě že se dostanou tato 

farmaka do mozku, způsobují zástavu dechu a křeče. Lokální anestetika se dělí na dva 

základní typy, první jsou založené na esterovém typu a druhé na amidovém typu. Pro 

účely této práce není nutné zabíhat do podrobností. Důležité pro tuto práci je jak 

správně zareagovat na nežádoucí účinky způsobené nesprávným podáním přípravku. 

Krom zabránění přenosu informace na nervové ploténce mají také vazodilatační 

účinek. Ve většině případů, je tento vedlejší efekt kompenzován přidáním adrenalinu 

pro jeho vazokonstrikční účinek. Je to z toho důvodu, že v málo prokrvené oblasti se 

mnohem lépe provádí jakýkoliv zákrok, ať už stomatologický nebo jiný. Další důvod je 

ten, že z místa podání se díky nižšímu prokrvení pomaleji odbourává účinek lokálního 
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anestetika a tak stačí menší dávka na delší dobu. Dávka adrenalinu ale není v žádném 

případě natolik koncentrovaná, aby nám zabránila rozvoji anafylaxe. Lokální anestetika 

se dále dělí podle způsobu podání. Rozeznáváme svodné lokální anestezie, infiltrační 

lokální anestezie, povrchové lokální anestezie a intravenózní lokální anestezie.  Ve 

stomatologické ordinaci se používá výhradně infiltrační lokální anestezie. Z tohoto 

způsobu podání také pramení rizika, která mohou lokální anestetika přinést. Největším 

problémem může být nesprávná aplikace do cévy, nebo nezvykle rychlá resorpce 

přípravku do cévního řečiště. Takto podané lokální anestetikum určené původně pro 

infiltrační anestezii se rychle dostane do srdce a následně do mozku. Na srdci může 

tato vysoká koncentrace způsobit arterioventrikulární blok se zastavením komor. 

Terapie této situace sestává z podání 1mg adrenalinu intravenózně a srdeční masáži až 

od obnovení normální rytmu, respektive do okamžiku odeznění účinku lokálního 

anestetika na přenos vzruchu. Na funkce mozku takto podané lokální anestetikum 

může zastavit dýchání a vyvolává křeče. Jejich terapie je v případě zástavy dechu umělá 

ventilace, v našem případě křísícím vakem a obličejovou maskou a v případě křečí je 

stejná jako u epileptického záchvatu. To znamená podání benzodiazepinů. Druhá 

nejzávažnější nežádoucí reakce je alergická na podkladě nesnášenlivosti těla vůči 

podanému lokálnímu anestetiku. [LULLMAN, 2004] 

2.7 CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA 

Tento stav, který může postihnout každého z nás v jakékoliv fázi života. 

Nejčastější pacient s cévní mozkovou příhodou je starší 65 let, ale celá jedna třetina 

případů je mladších tohoto věku. V poslední době, kdy většina žen užívá hormonální 

antikoncepci od puberty, se rodí případy mladých dívek postihnutých cévní mozkovou 

příhodou. Diagnostika této nemoci je jednoduchá a nevyžaduje žádné pomůcky. V 

terénu stejně není k dispozici CT vyšetření a tak jsme odkázáni pouze na naše 

pozorování a práci s pacientem. Léčba cévní mozkové příhody je v terénu nulová a tak 

nejdůležitější u této nemoci je včasná diagnóza a nezlehčování varovných příznaků 

mrtvice. Pokud je podchycena včas a rychle vyšetřena na specializovaném oddělení, 

kterých je čím dál víc, je možnost návratu do předešlého způsobu života vysoká. 

Nejhůře jsou na tom především staří lidé, u kterých málokdo přikládá důležitost jejich 

stížnostem, například když vám sdělí, že se jim od rána špatně chodí. Takto se příznaky 
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mohou postupně prohlubovat dokud nepřestane postižený například mluvit. V tento 

moment je ale příliš pozdě na efektivní léčbu. Ideální je pro pacienta dostat se do 

specializovaného centra kolem 3-4 hodin od prvních příznaků. [POKORNÝ, 2004] 

 Mozek je velmi citlivý na neustálé zásobování kyslíkem a glukózou, v průměru 

spotřebuje 100g mozkové tkáně přibližně 3,5ml kyslíku a 5,5mg glukózy za minutu. 

Každou minutou proteče naším mozkem necelý 1 litr krve. Tedy jedna šestina celého 

klidového srdečního výdeje. To je poměrově na váhu mozku, který tvoří přibližně jednu 

padesátinu hmotnosti těla velký nepoměr. [KÁŠ, 1997] 

 
 

2.7.1  DIAGNÓZA CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY 

Diagnostika cévní mozkové příhody je jednoduchá. Nejsnáze zapamatovatelnou 

pomůckou k vyšetření je zkratka anglických slov FAST. Jedná se o slova Face, Arm, 

Speach a Time. Přeloženo jako obličej, ruka, hovor a čas. Tato pomůcka nám říká, že 

pokud jsme zpozorovali na jednom nebo více částech těla postiženého varovný příznak, 

je čas zavolat specializovanou pomoc. Vyšetření těchto jednotlivých částí zabere pár 

minut. Obličej vyšetříme pohledem. Sledujeme symetričnost tváří, nejlépe 

s vyplazeným jazykem a poté požádáme vyšetřovaného, aby se usmál. Následně 

vyšetříme oči, sledujeme reakci zorniček na osvit, opět jejich symetričnost a necháme si 

sledovat špičku pohybujícího se prstu pouze pohybem očí vyšetřovaného. Následně 

necháme vyslovit pacienta nejlépe některý jazykolam. Například „První pražská 

paroplavba“. Je vhodné si některý z těchto jazykolamů osvojit a natrénovat dopředu. 

Z toho důvodu abychom sami nebyli pozitivní na tento test. Jako poslední vyšetřujeme 

motoriku horních končetin. Necháme postiženého zavřít oči a předpažit. Sledujeme, 

jestli neklesá jedna končetina. Poté poprosíme o dotknutí prstem špičky nosu. Opět se 

zavřenýma očima. V posledním testu si necháme stisknout zároveň obě ruce a 

sledujeme, jestli není na jedné straně stisk výrazně slabší. Protože praváci mají obecně 

silnější pravou ruku tak i stisk pravé ruky bude o trochu silnější než na levé ruce a 

opačně. V případě pacienta, který trpí cévní mozkovou příhodou, a má ochablou jednu 

polovinu těla, je stisk opravdu výrazně slabší a nejde si jej splést. [McCANN, 2008] 
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2.7.2 LÉČBA CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY 

Léčba cévní mozkové příhody v přednemocniční péči spočívá v pouze v 

diagnóze a co nejrychlejšímu transportu pacienta do zařízení kde mu bude poskytnuta 

kompletní péče. Stomatolog v této situaci může pouze monitorovat klientův stav a jeho 

progresi a zajistit žilní přístup pomocí kanyly s co nejširším průsvitem. Má to důvod 

v podání kontrastní látky na vyšetření.  Kanylou s malým průsvitem nedosáhnou na 

CÍLOVÉM pracovišti dostatečně rychlého podání kontrastní látky a museli by situaci 

zdržovat opětovným zajištěním žilního přístupu širší kanylou. [DOBIÁŠ, 2012] 

2.8 NÁHLÁ PŘÍHODA BŘIŠNÍ 

 Ve stomatologické ordinaci se může projevit i tento stav. Klient si ani nemusí být 

vědom svého zhoršeného zdravotního stavu před návštěvou ordinace. Tyto příhody 

postihující jakýkoliv orgán z dutiny břišní a mohou se projevovat náhle a bez 

předchozích příznaků. Některé stavy mohou přímo ohrožovat pacientův život. 

Nejčastěji je tento stav důsledkem některého chronického onemocnění, s nímž se 

pacient léčí. Výsledná prognóza je úměrná závažnosti stavu a včasné poskytnuté 

pomoci. U tohoto stavu se nesmí podcenit celkové vyšetření a odebrání podrobné 

anamnézy. Břicho vyšetřovaného bude při prohmatání bolestivé, tvrdé a neprohmatné, 

Při vyšetření poklepem můžeme blíže lokalizovat epicentrum bolesti, ale přesná 

lokalizace nemusí být vždy možná. Použijeme další vyšetřovací pomůcku a to je 

stetoskop, tím především posloucháme pohyb střev. Stomatologové by měli v případě 

podezření na náhlou příhodu břišní okamžitě kontaktovat záchrannou službu. Ačkoliv se 

to zdá paradoxní, nesmí se v tuto chvíli podávat žádná analgetika. Zároveň se nesmí 

klientovi podat nic per os. Jakákoliv podaná analgetika mají za následek znemožnění 

správného vyšetření chirurgem. [VYHNÁNEK, 2003] 

 Klient si začne v ordinaci stěžovat na svíravou bolest v břiše. Zubař si v této 

situaci může domnívat, že klientův problém pramení ze stresu způsobeného návštěvou 

ordinace. Podá tedy na bolest a pro pacientovo uklidnění analgetický lék a odešle jej 

domů. Po odeznění účinků analgetik u klienta se opět začne projevovat zmíněná bolest. 

V tomto časovém okně se mohlo v klientově břichu odehrát cokoliv a klient necítil díky 

analgetikům varovnou bolest. Za tuto dobu se mohla příčina natolik zkomplikovat, že 

její vyřešení již nemusí být v silách chirurgů. Proto by měli při jakémkoliv podezření 
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zavolat záchrannou službu, obzvláště v situaci kdy má nástup bolesti rychlý průběh, 

nebo pokud to je například díky umístění ordinace v ambulantním zařízení možné, 

zajistit vyšetření chirurgem a hlavně nepodávat žádná analgetika a nic per os. 

 

2.9 BOLESTI NA HRUDI 

 Pacient stěžující si na bolesti na hrudi vyžaduje komplexní přístup. Nejčastější 

jsou takzvané vertebrogení bolesti způsobené skřípnutím nervů procházejících po 

obvodu hrudního koše. Často se mohou objevit například při námaze jako je zvedání 

těžkých břemen a podobně. Největším problémem je odlišení této situace od mnohem 

závažnějšího stavů akutního koronárního syndromu. Ordinace stomatologů jsou 

limitovány svými možnostmi a stomatologové tak nemohou správně odlišit infarkt 

myokardu od vertebrogeních bolestí. Nejjednodušším a nejistějším postupem v těchto 

situacích je vždy přistupovat k pacientovi tak, jako kdyby se u pacienta vyskytoval 

nejzávažnější stav. Je tedy vždy nutné pokud si klient stěžuje na bolesti na hrudi, 

případně je dále dušný, kontaktovat záchrannou službu. Z patofyziologie je ve zkratce 

třeba uvést, že stenokardie jsou způsobené ischemizovanou srdeční tkání. Například při 

infakru myokardu nebo při angině pectoris. Při angině pectoris dochází pouze k zúžení 

koronárních cév a tím k nedostatečnému krevnímu zásobení srdečního svalu. Při 

infarktu myokardu se některá z  tepen zásobující srdce může ucpat díky překážce 

způsobeného například z nashromážděného trombu. Léky, které jsou v lékárně 

stomatologa k dispozici, nemohou v případě podání naslepo pacientovi ublížit. 

V lékárně je pro tyto případy kyselina acetylsalicylová v podobě tablet a nitráty ve 

spreji. Kyselina acetylsalicylová má v této situaci dvojí účinek. Prvním je její analgetický 

efekt a druhým efektem je pro tuto chvíli důležitější antiagregační účinek. Kyselinu 

acetylsalicylovou stačí podat v malé dávce, její antiagregační účinek se projevuje již 

v dávce 100mg. Běžně jsou k volnému prodeji dostupné tablety s 500mg účinné látky 

v jedné tabletě. Nitráty mají zase za následek roztažení cév a tudíž jejich lepší 

průchodnost. Před podáním nitrátů je potřeba provést změření tlaku a dávku 

rozhodnout dle aktuálního a dlouhodobého tlaku, který klient má. Neměli bychom 

snížit tlak o více jak jednu pětinu. Poté by se již mohli vyskytnout poruchy vědomí nebo 

jiné následné obtíže, například nedostatečné prokrvení ledvin. Nejbezpečnějším 



29 
 

způsobem dávkování je podat jednu dávku, po pár minutách změřit tlak a případně 

nedostatečného účinku podat další dávku. Poslední možným krokem k urychlení 

přesunu klienta a jeho co nejefektivnější léčbě je třeba zajistit žilní vstup pomocí kanyly. 

Nepodáváme žádné velké náhražky tekutin, stačí pouze malý 100ml vak fyziologického 

roztoku pro udržení funkční kanyly, větší tekutinové náhrady nepřiměřeně zatěžují 

srdce. V tento moment by, ale již měla být na místě záchranná služba a ta si převezme 

pacienta k dalšímu ošetření a odveze jej do místa, kde jej mohou dále blíže vyšetřit 

například na rozbor krevních markerů, které definitivně potvrdí diagnózu. 

[ŠAFRÁNKOVÁ, 2006] 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

V praktické části se budu věnovat dotazníku, na který jsem rozeslal internetový 

odkaz do emailových schránek ordinací stomatologů. Ti jej mohli dle svého uvážení 

anonymně vyplnit a případně rozeslat svým kolegům z oboru. 

3.1 RESPONDENTI 

Respondenti byli pouze stomatologové různého specifického zaměření 

(praktičtí, stomatochirugové, ortodontisté). Dotazníkem jsem přímo oslovil 15 lidí, 

většinou to byli známí ze širokého okolí, od nich jsem dostal přislíbeno rozeslání odkazu 

na dotazník dalším jejich kolegům. Celkem navštívilo můj dotazník 52 respondentů, 

z toho 8 lidí si dotazník pouze prohlédlo, 5 lidí nedokončilo a 39 respondentů správně 

vyplnilo dotazník. To je 75% úspěšnost v oslovení lidí. Považuji tuto návratnost za 

úspěch daný zájmem o tento výzkum. Všichni zubaři, kterým jsem o svém výzkumu řekl, 

byli velice nadšení, že se touto problematikou začal někdo zabývat. 

3.2 METODA VÝZKUMU 

Jako výzkumnou metodou byl zvolen online dotazník. Žijeme v moderní době 

kdy je vše online a dostupné za pár okamžiků. Online dotazník je velice jednoduché 

vytvořit, nastavit, rozeslat, vyplnit a následně vyhodnotit. Existuje mnoho společností 

poskytující tyto služby, obvykle je určitý počet dotazníků a jejich responsí zdarma. Já 

jsem použil produkt na stránkách www.survio.com. Další nespornou výhodou je 

minimalizování překlepů, nečitelných rukopisů atd., program automaticky podtrhává 

překlepy a nesprávnou gramatiku. Proto je většina odpovědí dobře srozumitelná. U 

všech otázek krom poslední nepovinné je 39 odpovědí. U vyhodnocení dotazníku se 

generují přehledné tabulky a grafy u odpovědí kde je výběr z uzavřených odpovědí, 

přehledně zobrazí odpovědi, které museli respondenti vypsat. Celý dotazník byl 

koncipován jako anonymní. Pokud někdo chtěl vyhodnotit svůj dotazník, mohl mě 

kontaktovat a já jsem s ním prodiskutoval jeho odpovědi osobně, telefonicky nebo 

elektronicky.  

 Ke každé otázce je vytvořen graf znázorňující počet responsí na jednotlivé 

odpovědi v otázce. Pokud bylo možno vyhodnotit některé odpovědi jako správné, jsou 

označeny červeně.  
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3.3 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU 

1. Jaký je poměr mezi kompresí hrudníku a umělými vdechy při 

kardiopulmonální resuscitaci dospělého člověka? 

Odpověď na tuto otázku byla otevřená. Správně odpovědělo 21 

respondentů, že poměr je 30 kompresí následovaný dvěma umělými vdechy. 

Dalších 5 lidí odpovědělo správně s výhradou, že se provádí pouze 100 stlačení 

za minutu. Sedm lidí napsalo variantu obsahující poměr 15 stlačení následované 

dvěma vdechy a 5 lidí by aplikovalo pouze jeden následný umělý vdech. Jeden 

respondent by provedl 20 stlačení hrudníku následované dvěma vdechy. 

 

 

 
Graf 1: Statistické vyhodnocení otázky č. 1 

 

2. Jaký bolestivý podnět byste použili na vyšetření kvality vědomí? 

Odpověď na tuto otázku byla otevřená. Odpovědi na tuto otázku nejde 

vyhodnotit jako správné nebo špatné.  Štípnutí do nespecifikované části těla by 

použilo 10 respondentů. Devět respondentů by použilo štípnutí do ucha a šest 

zubařů by štíplo do předloktí. Dalších šest lidí by jako bolestivý podnět volilo 

zatlačení za zadní část dolní čelisti pod uchem. Dva respondenti by stlačili prst. 

Zatřesení za rameno by použili další 2 zubaři. Jeden zubař by volil tlak na blíže 

nespecifikovanou část trigeminu. Jeden by použil pád horní končetiny na tvář 

pacienta, dle uhnutí ruky nebo pádu na obličej by usuzoval na stav vědomí, 

přičemž by pád na obličej hodnotil jako bezvědomí. Jeden respondent by použil 
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popleskání po tváři a jeden respondent by neprovedl žádný podnět. 

 

 
Graf 2: Statistické vyhodnocení otázky č. 2 

 

3. Pacient má hmatný puls na arteria radialis, s jakou minimální hodnotou 

systolického tlaku můžeme počítat? 

Byly předem dané 3 hodnoty, z nichž byl na výběr jeden možný. Hodnoty 

byly 70, 90 a 110 torrů. Variantu s hodnotou 70 torrů volilo 10 respondentů 

(25,64%). Hodnotu 90 torrů správně zvolilo 17 respondentů (43,59%). Hodnotu 

110 torrů si vybralo 12 respondentů (30,77%). 

 

 
Graf 3: Statistické vyhodnocení otázky č. 3 
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4. Označte správná tvrzení u hypoglykemických stavů: 

Zde byla možnost zvolit více tvrzení, přičemž alespoň 2 byli správně. Jako 

správné tvrzení u hypoglykemického stavu, který se může navenek projevit jako 

opilecké až agresivní chování zvolilo 26 respondentů (66,67%). Další správné 

tvrzení, kdy léky mohou maskovat počáteční stavy hypoglykemie, volilo 14 

respondentů (35,9%). Špatnou variantu s tvrzením, že pro okamžitou pomoc 

použijeme inzulínové pero, volili 4 respondenti (10,26%). Poslední správné 

tvrzení, že glukózu je možné aplikovat nitrožilně, zvolilo 32 respondentů 

(82,5%). 

 

 
Graf 4: Statistické vyhodnocení otázky č. 4 

 

5. Máte podezření na hypoglykemii u svého pacienta diabetika. Postižený začíná 

ztrácet kontakt s okolím a nereaguje na vaše odpovědi. Jaký zvolíte optimální 

postup s dostupným vybavením? 

Odpovědi byli předem dané, bylo možno vybrat pouze jednu variantu. 

Správnou variantu se zajištěním žilního vstupu, řádným proplachem 

fyziologickým roztokem nebo vodou na injekci, aplikací 40% glukózy po 20ml 

dávkách do nastoupení vědomí, a poslední dávku řádně propláchnout volilo 31 

(81,58%) respondentů. Variantu kdy pomocí inzulínového pera aplikují 40 
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jednotek inzulínu, vyčkáním až postižený přijde k vědomí a podáním sladkého 

roztoku k vypití se přiklonilo 5 respondentů (13,16%). Poslední špatnou 

variantu, kdy se nechává rozpustit 5 tabletek umělého sladidla v ústech, zvolili 

2 respondenti (5,26%). 

 

 
Graf 5: Statistické vyhodnocení otázky č. 5 

 

 

6. Pacient z ničeho nic ustrnul v pohledu, nereaguje na vnější podněty, a začíná 

mít křeče na horní končetině. Jaký neodkladný zásah provedete? 

Odpovědi jsem nechal otevřené. Hodnotil jsem je na škále od 0 bodů – 

špatně, do 2 bodů – dobře. Správná odpověď měla obsahovat informaci o 

položení pacienta na zem (1 bod) či křesla a odstranění nebezpečných 

předmětů z dosahu pacienta (1 bod). Naprosto správně, čili 2 body získalo 10 

respondentů. Alespoň jeden bod získalo 17 zubařů. Celkem 12 respondentů by 

neprovedlo ani jeden z výše jmenovaných zákroků. 
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Graf 6: Statistické vyhodnocení otázky č. 6 

 

7. Jaká se poskytuje pomoc při probíhajícím epileptickém záchvatu? 

Odpovědi byly otevřené. Opět jsem použil stejnou bodovou stupnici jako 

v předešlé otázce. Jako správná odpověď ohodnocena 2 body byla držení hlavy. 

Jedním bodem jsem ohodnotil ty, kteří by během záchvatu nedělali nic, někteří 

psali, že by nechali pacienta „vyklepat“ a nebránili by křečím. Nula body jsem 

hodnotil ty odpovědi, kdy by se snažili křečím bránit zakleknutím atp.. Držení 

hlavy by správně provedli čtyři respondenti. 30 respondentů by nechalo 

proběhnout křeče bez vnějšího vlivu a 5 respondentů by se snažilo bránit 

křečím, vkládat cokoliv do úst, volalo v tento okamžik linku 155. 

 
Graf 7: Statistické vyhodnocení otázky č. 7 
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8. Pacientovi jako první v jeho životě podáváte lokální anestetikum. Jaké 3 

nejzávažnější příznaky anafylaktického šoku musíte sledovat? 

Odpovědi byly otevřené. Většina respondentů plně nepochopila moji 

otázku na nejzávažnější a tak psali všechny příznaky, které je napadli k 

anafylaxi. Proto jsem musel přehodnotit bodování jejich odpovědí. Bodování 

bylo následovné, 1 příznak 1 bod. Většina napsala 3 příznaky. Pouze jeden 

relevantní příznak popsal jeden respondent. Dva příznaky popsali 2 

respondenti a 36 respondentů napsalo 3 příznaky. Kdybych chtěl hodnotit 

pouze ty, kteří opravdu popsali 3 nejzávažnější příznaky, tak by 3 body získali 

pouze 4 respondenti. 

 

 
Graf 8: Statistické vyhodnocení otázky č. 8 

 

9. Pacient po pár minutách od podání anestetika začíná sípat, okamžitě pojmete 

podezření na anafylaktický šok. Jaký lék musíte aplikovat jako první? 

Byly 3 možné odpovědi, přičemž pouze jedna byla správná vzhledem 

k situaci. Špatnou variantu s podáním kortikoidů, zvolilo 10 respondentů 

(25,64%). Druhou špatnou variantou bylo podání antihistaminik a tu volilo 8 

respondentů (20,51%). Poslední a správná varianta bylo podání adrenalinu, 

tuto možnost vybralo 21 respondentů (53,85%). 
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Graf 9: Statistické vyhodnocení otázky č. 9 

 

10. Jaká je správná aplikace adrenalinu a jeho množství v nastávajícím 

anafylaktickém šoku pro dospělou osobu? 

Odpovědi jsem nechal otevřené. Hodnocení odpovědí bylo hodnoceno 

jako správné nebo špatné.  Správná odpověď byla 0,5 mg adrenalinu, čili půlka 

ampule do svalu. S jednou výjimkou, jeden respondent uvedl nebulizaci 1 mg 

adrenalinu. Tuto odpověď jsem po dlouhém váhání označil jako správnou. Dále 

jí budu rozebírat v diskuzi. Jeden respondent uvedl aplikaci naředěného 

adrenalinu intravenózně, nenapsal bohužel velikost ředění a rychlost podávání, 

jeho odpověď byla tedy označena jako špatná. Ostatní odpovědi byly 

hodnoceny jako špatné. Správně tedy odpovědělo 9 respondentů. Zbylých 30 

odpovědělo špatně. Přičemž u jedné správné a jedné špatné odpovědi by se 

dalo polemizovat, jak jsem psal výše. 

 

 
Graf 10: Statistické vyhodnocení otázky č. 10 
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11. Dýchání pomocí ručního křísícího vaku (ambuvak) a obličejové masky 

provádíme: 

Byly předem dané 3 odpovědi, přičemž jedna byla správná, a zbylé 

chybné. Dýchání s dobře utěsněnou maskou a dostatečně zakloněnou hlavou 

zvolilo správně 27 respondentů (71,05%). Dýchání s dobře utěsněnou maskou a 

dostatečně předkloněnou hlavou nezvolil žádný respondent. Varianta, která 

obsahovala chyták a to že dýchání provádíme s dobře utěsněnou maskou, 

zaklánět hlavu nemusíme z důvodu použití masky, zvolilo 11 respondentů 

(28,95%). 

 

 
Graf 11: Statistické vyhodnocení otázky č. 11 
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ohodnoceno čtyřmi body a plný počet bodů získali dva respondenti. 

 

 
Graf 12: Statistické vyhodnocení otázky č. 12 
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Graf 13: Statistické vyhodnocení otázky č. 13 
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14. Atropin se podává při: 

Obeslaní volili tentokrát ze dvou možností. Špatně zvolilo podání 

atropinu při tachykardii 15 respondentů. Správně by aplikovalo atropin na 

bradykardii 24 zubařů. 

 

 
Graf 14: Statistické vyhodnocení otázky č. 14 
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Graf 15: Statistické vyhodnocení otázky č. 15 
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Graf 16: Statistické vyhodnocení otázky č. 16 
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noradrenalinu volili čtyři respondenti. Tensamin by použilo 12 zubařů. 

Správnou variantu podání Kaptoprilu zvolilo 23 stomatologů. 

 

 
Graf 17: Statistické vyhodnocení otázky č. 17 
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Graf 18: Statistické vyhodnocení otázky č. 18 
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Graf 19: Statistické vyhodnocení otázky č. 19 
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20. V poslední otázce se chci zeptat na vaší zkušenost v poskytnutí neodkladné 

první pomoci ve Vaší praxi. Popište prosím stručně jeden případ, na který jste 

museli zareagovat, jak jste ho řešili a jakou měla vaše pomoc výsledek. 

Odpovědi byly otevřené, a jako jediná odpověď nemusela být v 

dotazníku pro jeho odeslání vyplněná. Celkem mi na tuto otázku odpovědělo 

20 respondentů. Z toho 6 odpovědí bylo neohodnotitelných z hlediska obsahu. 

Ohodnocení těchto odpovědí bylo velice subjektivní, dále bude rozebráno v 

diskuzi. Hodnotil jsem reakce na nastalé situace na 0 až 3 bodové stupnici. 

Přičemž nula bodů získaly neadekvátní reakce, jeden bod získaly adekvátní s 

výhradami. Dva body získaly odpovědi s částečně adekvátní reakcí a plný počet 

3 bodů získaly adekvátní reakce. Ve výsledku neprovedl žádný zubař 

neadekvátní reakci. Jeden zareagoval adekvátně s výhradami. Šest respondentů 

reagovalo částečně adekvátně nastíněné situaci a sedm reagovalo na popsanou 

situaci adekvátně vybavení a znalostem. 

 

 
Graf 20: Statistické vyhodnocení otázky č. 20 
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4 DISKUZE 

V této diskuzi bych chtěl zauvažovat nad položenými otázkami a některými 

odpověďmi. Dále se vyjádřím k výsledkům vztahujícím se k hypotéze a cílům práce. 

První otázky jsem chtěl volit jednoduché. Aby hned neodradily respondenty. U 

otázky číslo jedna, lehce nadpoloviční většina správně odpověděla na mojí otázku a 5 

zubařů odpovědělo v podstatě také dobře, že masáž srdce se provádí s frekvencí 100 

stlačení za minutu. Nevím, jestli nepřesně pochopili moje zadání otázky nebo zadání 

otázky nedočetli do konce. Překvapili mě ale další odpovědi, na kterých se další část 

respondentů shodla. A to poměry 15 stlačení na jeden nebo dva vdechy. Úplně 

jedinečný byl poměr 20 stlačení následovaný dvěma vdechy. Tuto variantu jsem nikdy 

neviděl ani nečetl. Ostatní poměry by se dali splést s variantou resuscitace dětí nebo 

starších doporučených postupů. 

 Druhou otázku na bolestivý podnět jsem zvolil na podkladě naší výuky urgentní 

medicíny. Náš zkušený učitel nám hned ze začátku zbořil veškeré naše představy o 

působení bolestivého podnětu, obzvláště u lidí s poruchou vědomí. Naučil nás proto 

postup, který jsem uvedl v teoretické části práce. Mě tedy zajímalo, jak jsou na tom 

zubaři v působení bolesti. Jistě, zubaři umí způsobit velkou bolest, ale já je chtěl 

vyzkoušet z bolesti, kterou by vyšetřili kvalitu vědomí. Většina volila štípnutí, ani mě to 

nepřekvapilo, my studenti, než nás ve škole naučili zaručený způsob, bychom volili ten 

samý podnět. Ostatní odpovědi byli o něco sofistikovanější, co se týče působení bolesti, 

avšak překvapila mě odpověď zubaře, který napsal, že by nechal spadnout horní 

končetinu na obličej, a podle dopadu na obličej nebo vedle by usuzoval na stav vědomí. 

Stejně tak odpověď dvou stomatologů, kteří by zatřásli ramenem. Toto již z podstaty 

věci není odpověď na položenou otázku, tedy na působení bolesti.  

Třetí otázkou jsem chtěl zjistit, jestli dokážou zubaři orientačně zjistit minimální 

hodnotu systolického tlaku klienta. Dle celkem vyrovnaného počtu odpovědí soudím, že 

nejsou dostatečně obeznámeni s rychlou orientací v hodnotách po prvotním vyšetření. 

Ale myslím, že zrovna tato informace je velmi užitečná a mohla by být součástí jejich 

znalostí.  

 Čtvrtá otázka měla orientačně zmapovat povědomí o hypoglykemických 

stavech. Jsem rád, že většina zaškrtla možnost opileckého a až agresivního chování. 
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Bohužel se tyto dva stavy často zaměňují, ale úplně jinak se řeší. Překvapili čtyři zubaři, 

kteří by v této situaci použili inzulínové pero. Buď už po mnoha letech ze školy 

zapomněli, jak funguje inzulin, nebo se v rychlosti spletli. Každopádně v lékárničce ho 

dle metodiky nemají a jediná možnost by byla, že ho má u sebe pacient. Ovšem po 

aplikaci by následný stav ještě zhoršili. Potěšilo mě, že naprostá většina zaškrtla 

především možnost podání glukózy nitrožilně. 

 U páté otázky na následné řešení hypoglykemie jsem záměrně zvolil uzavřené 

odpovědi, a tedy jsem jim u této otázky hodně napověděl i předešlou otázkou. Ovšem 

zvolil jsem takové odpovědi, které mi potvrdili, že ne všichni by glukózu požili. Celkem 7 

zubařů by po roztoku glukózy nesáhlo. Dokonce 5 lidí by podalo 40 jednotek inzulinu. 

V předešlé otázce by použilo inzulínové pero celkem čtyři lidé. Další dva by nechali 

rozpustit umělé sladidlo v ústech. Oba postupy jsou hrubou chybou. Potvrzuje se, že ne 

všichni zcela znají postupy při řešení krizových situací.  

 V šesté otázce jsem se chtěl zjistit znalosti o epilepsii. Podle většiny odpovědí 

jsem usoudil, že si správně spojili zmíněné příznaky a začali myslet na epilepsii. Celkem 

12 lidí by v tento moment zabezpečovalo okolí, případného zachycení pádu klienta a 

tak podobně, začalo vytáčet linku 155 nebo by se snažili nesprávně chránit jazyk a zuby 

vložením předmětů do úst. Sice dotyční uvedli, že by omotali špátle gázou, ale 

pravděpodobně nezažili nikdy sílu, jakou dokáže člověk v epileptickém záchvatu 

vyvinout. Ale jsem rád, že by většinou rychle zabezpečili okolí a případně se snažili 

klienta dostat na zem nebo do křesla.  

 V sedmé otázce jsem u epilepsie zůstal. Chtěl jsem se dozvědět, jaká by byla 

jejich reakce na probíhající záchvat. Správnou reakci na záchvat popsali čtyři zubaři, 

zbytek by nedělal nic, nechal by spontánně odeznít křeče. Což je v podstatě také dobře, 

anebo by volali záchrannou službu, ale to také znamená, že by s klientem násilně 

nemanipulovali.  Dva lidé by ovšem klienta zaklekli a bránili tak v křečích. Doufám, že 

tento nešvar ze starých dob co nejrychleji vymizí. 

 Další sérií otázek jsem se věnoval anafylaktickému šoku, jeho rozpoznání a 

správného postupu v prvních chvílích. Nechtěl jsem zjišťovat kolik a jaké kortikoidy by 

podávali, nebo jakou náhradu tekutin by chtěli hradit pomocí roztoků. Šlo mi jen a 

především o okamžitý postup v prvních minutách od objevení příznaků. Na moji otázku, 

kdy jsem se jasně ptal na nejzávažnější příznaky, mi přesně odpověděli pouze 4 zubaři. 
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Zbytek pravděpodobně pochopil otázku jako výčet možných symptomů, které se 

mohou projevit. Nemám jim to zlé, jelikož téměř všichni uvedli dostatek symptomů, 

spíš nejčastějších, které se projevují. Je vidět, že zubaři se anafylaktického šoku velmi 

obávají a tak přesně vědí, kdy jej mohou očekávat. Avšak u dalších odpovědí na otázky 

jsem došel k názoru, že jistota v jeho řešení chybí. Pouze polovina odpověděla, že by 

jako lék první volby použila adrenalin. Na otázku jaká je správná dávka a aplikace 

adrenalinu jsem záměrně nechal otevřenou odpověď. Hlavně jsem chtěl zjistit, jestli ho 

umí i správně použít. Výsledek mě vyděsil. Pouze 9 lidí odpovědělo přesně. Zbytek 

odpověděl nevím (celkem 13 lidí!) nebo špatně, buď by dávka nebyla dostatečná, nebo 

by byla naopak příliš velká a razantní z důvodu podání velké dávky adrenalinu do vény. 

Z tohoto usuzuji, že zubařův strach pramení především z jeho nedostatečného 

proškolení první pomoci a nezkušeností s podáváním život zachraňujících léků. Jak jsem 

psal v praktické části o dvou responsích, kterým jsem se chtěl dále věnovat, teď je tedy 

rozeberu. První odpověď jakou jsem uznal jako správnou, byla nebulizace adrenalinu 

přes masku. Toto v podstatě není ani dobře ani úplně špatně. Protože může nastat 

situace kdy již je otok v dýchacích cestách natolik masivní, že není v silách postiženého 

účinně dýchat a tudíž do těla přijmout dostatečné množství adrenalinu. Druhá nepříliš 

jasná odpověď obnášela podání naředěné dávky adrenalinu fyziologickým roztokem a 

jeho podání do vény. Toto taky není přímo špatná odpověď. Bohužel respondent 

nepopsal velikost ředění léku. Další komplikací u postiženého anafylaktických šokem 

hledat a správně aplikovat do vény injekci, pravděpodobně to nebude kvůli reakcím 

klienta možné.  

 V jedenácté otázce obsahující otázku s použitím křísícího vaku a masky jsem si 

chtěl vytvořit hrubou představu o znalostech stomatologů v použití této pomůcky. 

Zubaři jej mají v povinné výbavě, ale kolik z nich umí vak prakticky používat, tak to už je 

téma pro jinou práci. Každopádně tři čtvrtiny respondentů odpovědělo správně. 

Naštěstí nikdo neodpověděl, že hlavu předkláníme. Ovšem 11 zubařů se 

pravděpodobně nechalo nachytat navádějící odpovědí u třetí možnosti.  

 Chtěl jsem, aby v dotazníku byla alespoň jedna modelová situace, u které by se 

měli respondenti trochu rozepsat o svém postupu. Hodnotil jsem především 

polohování pacienta, provedení vyšetření, kontaktování záchranné služby, podání léků a 

kanylaci periferní žíly. Celý tento proces by měli být schopni základně obsáhnout svými 
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znalostmi a s pomocí povinné výbavy. Nejhůře tedy odpověděli 2 respondenti, kteří 

shodně uvedli, že by volali linku 155, jeden by pak položil postiženého do stabilizované 

polohy a druhý by položil hlavu na polštář. Tady je polohování naprosto špatně. Správně 

by pouze volali na linku 155. Nejčastěji by reagovali zubaři na 50 procent svých 

možností, tím myslím co se znalostí týče, tak podání léků. Chtěl bych zveřejnit několik 

zajímavých odpovědí. Nejvíce mě překvapila informace o podání adrenalinu. Nevím, 

jestli si dotyčný uvědomil, jaký problém by asi způsobil. Jeden respondent naopak 

podal všechny léky správně, ale pro změnu nepopsal žádný jiný postup, například 

vyšetření, volání záchranné služby, tak jak to psali ostatní. Jeden psal, že by podal 

aspirin na bolest, docela by mě zajímalo, jestli dotyčný ví o druhém efektu, který by 

podání aspirinu vyvolalo. Tedy jeho antiagregační účinek. Poslední zajímavá odpověď 

přišla od jednoho stomatologa, který evidentně sídlí na poliklinice nebo jiném 

podobném zařízení. Napsal, že by si zapůjčil ze sousední interní ambulance 

elektrokardiogram. Velice oceňuji toto jednání, kdy použil výbavu dostupnou 

v bezprostředním okolí.   

 V další otázce jsem se ještě naposledy vrátil k podání adrenalinu. Nejvíce zubařů 

má dle jejich odpovědí stále zafixovaný v paměti adrenalin jako hlavní lék pro 

resuscitaci. Naprostá většina by jej v této situaci správně aplikovala. Na alergickou 

reakci jako prevenci rozvinutí anafylaxe by jej užilo 15 respondentů. To opět není 

mnoho, přibližně třetina. A 21 respondentů by adrenalin špatně aplikovalo při anafylaxi 

do vény. Je to tedy opět důkaz o plném nesžití se s podáváním adrenalinu.

 V otázce na podání atropinu byl můj záměr jednoduchý. V lékárně jej mají a ve 

stručném manuálu na použití obsahu lékárny od stomatologické komory je jeho použití 

jasně specifikováno. Dvě třetiny stomatologů by jej aplikovalo správně, zbylá jedna 

třetina by svého klienta minimálně poškodila. 

 S použitím kortikoidů jsou stomatologové seznámeni vcelku dobře, správně jej 

užijí při alergii a léčbě zánětů. Dále jsem se ptal na další lék z jejich výbavy a tím jsou 

benzodiazepiny. Především jsem chtěl vědět, jak budou řešit prevenci dalšího 

epileptického záchvatu. Celé dvě třetiny přesně ví, k čemu jej mají. Třetina by nepodala 

nic, z toho osm lidí nevědělo co podat a zbytek podával jiné léky. Jeden zubař by použil 

Guajacuran. To v podstatě není úplně špatně, ale jsou účinnější léky, které navíc mají po 

ruce. Tento preparát vlastnit nemusí. V poslední otázce na znalosti jejich lékárničky 
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jsem zároveň chtěl vyzkoušet jejich reakci na vysoký krevní tlak u pacienta 

s pravděpodobnou hypertenzní krizí. Lék k tomuto účelu vlastní a dvě třetiny 

respondentů by jej správně aplikovaly. Celkem 12 lidí by aplikovala tensamin, bylo by 

zajímavé zjistit, kolik respondentů si jej spletlo s tensiominem. Jedná se o léky 

s podobným názvem, avšak naprosto odlišnými účinky. Tensamin by tlak ještě zvýšil. 

Deset procent zubařů by pak sáhlo po noradrenalinu. Jedná se o velmi potentní lék 

s vysoce účinným vazokonstrikčním efektem. Opět se potvrzuje moje hypotéza, že 

zubaři plně neznají správné postupy v poskytování první pomoci, potažmo podávání 

léku ze své lékárny. V podstatě ani její obsah plně neovládají, jelikož noradrenalin a 

tensiomin vlastnit nemusí.  

 Následující otázka měla za úkol zjistit, jak často je naše stomatologická obec 

školena v poskytování první pomoci. Nejvíce respondentů se školí jednou za 5 let. Což 

je přesně i maximální interval mezi účastí na těchto kurzech daným českou 

stomatologickou komorou. Podařilo se mi zpětnou vazbou zjistit. Že ti co uvedli vyšší 

frekvenci školení, měli i lepší odpovědi a tolik si nestěžovali na průběh školení. Tito 

stomatologové se školí častěji z důvodu práce ve větších firmách poskytujícím 

soukromou zdravotní péči, nejenom stomatologickou. Tyto firmy si evidentně potrpí na 

správné proškolení svých zaměstnanců a poskytují jim kvalitní přípravu. V otázce na 

spokojenost s dosavadním průběhem školení jsem si chtěl zjistit odpověď na jeden 

z vedlejších cílů. Tedy na spokojenost s průběhem školení. Pouze 8 respondentů si na 

průběh nestěžuje a pokládá jej za dostatečný. Mám tak trochu za to, že to jsou 

zaměstnanci té výše zmiňované společnosti. I podle jedné zpětné vazby, kterou jsem 

poskytl jednomu ze zubařů této společnosti.  

 Poslední otázka byla jako jediná dobrovolná. Tušil jsem, že kdyby byla povinná, 

byl by počet responsí mnohem menší, anebo by si více vymýšleli. Z dvaceti odpovědí 

jsem poznal, že v poskytování první pomoci mají pouze částečnou zkušenost. Je vidět, 

že případů, při kterých by si osvěžovali své znalosti první pomoci, často nezažívají. 

Jejich reakce, se kterými se svěřili, byly většinou na popsané případy dostatečné, ale 

jejich odborná znalost a výbava by mohla poskytnout lepší výsledky, kdyby plně využili 

potenciál jejich možností. Dle několika osobních rozhovorů na toto téma jsem byl 

informován o jejich strachu z podávání léků a postupu poskytovaní první pomoci. 
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Avšak i zde byli výjimky. Dva stomatologové museli poskytovat neodkladnou 

resuscitaci svému pacientovi. Dle jejich popisu reagovali adekvátně situaci. Nevím, jak 

by ale odpovědělo 19 respondentů, kteří možná záměrně nevyplnili poslední otázku. 

 Výsledkem vyhodnocení dotazníku je potvrzení mé hypotézy, a tím je 

nedostatečná teoretická připravenost stomatologů na urgentní stavy. Vyhodnocením 

dotazníku jsem zjistil, že zubaři by na modelové situace reagovali přibližně polovinou 

svých možností. Znalost použití život zachraňujících léků je nedostatečná. Především 

neovládají správné dávkování adrenalinu. Jejich znalosti praktického použití pomůcek 

jsou téměř nedostatečné. Masáž srdce a použití ručního křísícího vaku ovládá 

nadpoloviční většina správně, ostatní znají nepřesné informace. Dle mého soudu se 

málo prakticky cvičí. O Epileptickém záchvatu mají také nedostatečné znalosti. Většina 

správně zareaguje na počínající záchvat, avšak pouze desetina dotázaných stomatologů 

zná správný postup při probíhajícím epileptickém záchvatu. Většina pouze přihlíží a 

nezasahuje jakkoliv do záchvatu. Ačkoliv se zubaři anafylaktického šoku a po podání 

lokálních anestetik velmi bojí, znalost správného postupu při jejich řešení ovládá 

necelá třetina dotázaných. 

 Z dotazníku jsem chtěl zjistit, na jaké urgentní situace museli ve své praxi 

reagovat. Na jejich popsané situace reagovali správně. Otázkou zůstává, nakolik byli 

upřímní a jestli úmyslně popisovali pouze banální situace.  

 V dalším cíli jsem chtěl zjistit frekvenci a spokojenost se školením první pomoci. 

Zjistil jsem, že většina zubařů se školí minimálně, respektive jednou za 5 let, jak jim to 

udává stomatologická komora. Část zubařů se vyjádřila ke kvalitě školení. Z jejich 

popisu vyplynula nespokojenost s průběhem školení. Avšak někteří zubaři si školení 

pochvalují. Je to skupina stomatologů, kteří jsou častěji a kvalitněji školeni díky svému 

odhodlání. Z jejich popisu plyne, že zubař, který se o problematiku poskytování první 

pomoci zajímá, je s to schopen zajistit si kvalitní a častější školení. Dle mého mínění je 

frekvence a kvalita školení znát na znalostech zubařů, tak jak se to ukázalo ve výsledku 

mé práce.  

 Posledním cílem bylo zjistit vybavenost ordinací. Díky nařízení stomatologické 

komory je vybavení vzhledem k jejich povolání dostatečné.  
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ZÁVĚR 

Práce měla potvrdit nebo vyvrátit moji hlavní hypotézu. Tedy tu, ve které se 

domnívám, že stomatologové nejsou dostatečně teoreticky připraveni na poskytování 

první pomoci v urgentních situacích. Tato hypotéza byla na základně vyhodnoceného 

dotazníku potvrzena. Ve stručnosti mohu říci, že stomatologové plně neovládají 

postupy první pomoci a že nemalá část z nich nedokáže správně zareagovat na tak 

závažný stav jako je anafylaxe. A to se jí všichni stomatologové obávají. To že jí 

nedokážou vyřešit, pramení v odpovědi na můj další okruh výzkumu. V těchto dvou 

bodech jsem zjišťoval četnost a spokojenost s proškolováním zubařů v poskytování 

první pomoci. Musím konstatovat, že frekvence školení je naprosto nedostačující. 

Zubaři, kteří se školí častěji, mají mnohem lepší znalosti poskytování urgentní pomoci 

nežli ti, kteří se školí jednou za pět let. Z odpovědí některých zubařů také vyplynulo, že i 

průběh a vedení některých kurzů je nedostatečné a nemotivující. Vybavení 

stomatologických ordinací je z hlediska požadavků na léky a pomůcky k poskytování 

urgentní péče naprosto dostačující. Dá se říci, že k dokonalému vybavení chybí už 

pouze glukometr, pulzní oxymetr a automatický externí defibrilátor.  To by však zvýšilo 

pořizovací cenu tohoto setu nepřiměřeně vysoko, obzvláště vzhledem k četnosti 

použití.  

Závěrem lze říci, že stomatologové jisté znalosti mají. Vědí, jaké mohou čekat 

reakce pacientů a většinou i jak na ně správně zareagovat, například na epileptický 

záchvat. Moje práce se věnovala krom epileptických stavů i anafylaxi a tam je znalost 

poskytování první pomoci stále neprokořeněna do vědomí stomatologické obce. Pouze 

čtvrtina z dotázaných by dokázala okamžitě správně zareagovat, ostatní by se zdržovali 

dohledáváním informací na příbalových letáčcích léků atp..  

 Musím ale také na obhajobu stomatologů uvést jejich argumenty. Mají nízkou 

pravděpodobnost poskytování urgentní péče. Vyšší riziko je především u nežádoucích 

účinků po podání anestetik. Mají dlouhé intervaly v proškolování a v řadě případů i 

nedostatečně vedené kurzy.  Populace zubařů neustále stárne a vymírá a nových 

zubařů, kteří by rozsévali aktuální informace ze světa urgentní medicíny s čerstvými 

znalostmi je pramálo. Tímto k jejich obhajobě. Moje řešení tohoto stavu je prosté. 

Stačilo by častěji, poutavě a efektivně školit stomatology a to především v situacích kdy 
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jde opravdu o vteřiny, jak je tomu například při anafylaxi. Ideálně kdyby na těchto 

kurzech školili lidé s praxí na urgentních příjmech, záchrankách a podobně. Dali by si 

záležet s přípravou a osnovou kurzu a dle mého soudu by to mělo dostačovat k tomu, 

aby naše stomatologická obec byla dostatečně seznámena se svojí výbavou a 

možnostmi v poskytování neodkladné pomoci. 
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RESUMÉ 

The assignment deals with the knowledge and basic skills of providing first aid by 

dentists e. g. in situations that may lead to their personal medical intervention or is cases 

when patient’s medical condition is worsening while waiting in the dentist´s waiting room.  

The theoretical part of the paper contains the brief outline of possible situations 

that may occur at the dentist's office. For dentists anaphylactic shock seems to be the 

most feared medical emergency with which they have to be able to cope. Most often it 

occurs in cases of local anaesthetics and analgesics administration. The accuracy of 

providing CPR is an integral part of dentists’ first aid knowledge. They can never know if 

anaphylactic shock may deepen to the level that it is necessary to perform cardiac 

massage. A patient may come to the waiting room and during long waiting some health 

condition may put his life in danger.The assignment takes into account the fact that the 

equipment for dental surgeries in such cases is not the same as in an ambulance. But the 

basic drugs and equipment must be at disposal. This chapter also mentions situations such 

as stroke diagnosis, heart attack diagnosis, seizures, hypoglycaemia etc. 

The basis of the practical part is represented by the questionnaire that was sent to 

dental offices. The questionnaire was addressed to fifty-two dentists with the aim to find 

out what medicaments and devices they have at disposal e.g. kinds of drugs and their basic 

dosage and basic equipment; as well if they are able to provide first aid with it. 

  Thirty-nine respondents filled in the questionnaires that contained 20 items. In 

general, the level of preparedness of dentists for emergency situations is following: they 

posses basic equipment to manage appropriate first aid in the first moments, but many of 

them do not know how to use it. It may result from the fact that they are long out of 

school  as well as their first aid training may not have been administered adequately in the 

past. 

Key words: 

CPR, anaphylactic shock, local anaesthetics, collapse, drug administration, emergency 
situation, basic life support 
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PŘÍLOHY 

Příloha 1 – Dotazník, tištěná verze 

Dobrý den, 
věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. Jsem 
studentem třetí ročníku oboru diplomovaný zdravotnický záchranář na Vyšší odborné 
škole MILLS v Čelákovicích. Jedná s o průzkum mezi stomatology pro potvrzení 
hypotézy mé absolventské práce. Dotazník je zaměřen na poskytování první pomoci s 
Vašimi znalostmi a vybavením. Jde se o situace, které mohou nastat v ordinaci či 
čekárně, ať už Vaší intervencí nebo náhodou. Dotazník je anonymní. U zaškrtávacích 
otázek je jedna správná odpověď, není-li uvedeno jinak. Pokud u otevřených otázek 
neznáte, nebo si nejste jisti odpovědí, napište „nevím“. 
 

 

1. Jaký je poměr mezi kompresí hrudníku a umělými vdechy při kardiopulmonální 

resuscitaci dospělého člověka? 

 

2. Jaký bolestivý podnět byste použili na vyšetření kvality vědomí? 

 

3. Pacient má hmatný pulz na a. radialis, s jakou minimální hodnotou systolického 

tlaku můžeme počítat? 

a) 70 torrů 

b) 90 torrů 

c) 110 torrů 

 

4. Označte správná tvrzení u hypoglykemických stavů (více správných odpovědí): 

a) opilecké až agresivní chování 

b) některé dlouhodobě užívané léky maskují počáteční příznaky hypoglykémie 

c) pro okamžitou pomoc použijeme inzulínové pero 

d) Glukózu je možné aplikovat nitrožilně 

 

5. Máte podezření na hypoglykemii u svého pacienta diabetika. Postižený začíná 

ztrácet kontakt s okolím a nereaguje na vaše odpovědi. Jaký zvolíte optimální postup 

s dostupným vybavením? 

a) Zajistím i.v. přístup kanylou, řádně propláchnu fyziologickým roztokem nebo vodou na 

injekci, aplikuji 40% glukózu v dávce po 20 mg a opakuji dávku do nastoupení vědomí. 
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Poslední dávku opět řádně propláchnu. 

b) Pomocí inzulínového pera aplikuji dávku 40 jednotek inzulínu, Počkám, až postižený přijde k 

vědomí a podám mu k vypití sladký roztok. 

c) Nechám postiženému v ústech rozpustit 5 tabletek umělého sladidla. 

 

6. Pacient z ničeho nic ustrnul v pohledu, nereaguje na vnější podměty a začíná mít 

křeče na horní končetině. Jaký neodkladný zásah provedete? 

 

7. Jaká se poskytuje první pomoc při probíhajícím epileptickém záchvatu? 

 

8. Pacientovi jako první v jeho životě podáváte lokální anestetikum. Jaké 3 

nejzávažnější příznaky anafylaktického šoku musíte sledovat? 

 

9. Pacient po pár minutách od podání anestetika začíná sípat, okamžitě pojmete 

podezření na anafylaktický šok. Jaký lék musíte aplikovat jako první? 

a) Podání kortikoidů 

b) Podání antihistaminik 

c) Podání adrenalinu 

 

10. Jaká je správná aplikace adrenalinu a jeho množství v nastávajícím 

anafylaktickém šoku pro dospělou osobu? 

 

11. Dýchání pomocí ručního křísícího vaku (tzv. ambuvak) a obličejové masky 

provádíme: 

a) S dobře utěsněnou obličejovou maskou a dostatečně zakloněnou hlavou 

b) S dobře utěsněnou obličejovou maskou a dostatečně předkloněnou hlavou 

c) S dobře utěsněnou obličejovou maskou, zaklánět hlavu nemusíme z důvodu použití masky 

 

12. V čekárně na vaše ošetření čeká starší pán již přes hodinu. Když přijde na řadu, po 

příchodu do ordinace si stěžuje na bolest na hrudi, vystřelující do levé horní 

končetiny a již od dveří si všimnete, že je dušný. Jakou první pomoc poskytnete 

postiženému? 
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13. Označte správná tvrzení při podávání adrenalinu u dospělé populace (více 

správných odpovědí) 

a) Při anafylaktickém šoku podáváme 0,5mg intravenózně 

b) Při resuscitaci aplikujeme 1mg intravenózně 

c) Při alergické reakci aplikujeme 0,3mg intramuskulárně 

 

14. Atropin se podává při: 

a) Tachykardii více jak 140 tepů za minutu 

b) Bradykardii méně jak 50 tepů za minutu 

 

15. Kortikoidy ve vaší lékárně použijete jako: 

 

16. Po proběhlém epileptickém záchvatu podáte jako prevenci dalšího záchvatu: 

 

17. Pacient si během ošetření stěžuje na bolesti hlavy a začíná krvácet z nosu, po 

změření krevního tlaku naměříme hodnotu systoly >200 torr, který lék z lékárny je 

vhodné použít? 

a) Noradrenalin 

b) Tensamin 

c) Captopril 

 

 

18. Jak často jste školeni v poskytování první pomoci? 

 

19. Uspokojuje Vás dosavadní způsob výuky první pomoci a poskytuje Vám jistotu v 

poskytování první pomoci? 

 

20. V poslední otázce se chci zeptat na Vaší zkušenost v poskytnutí neodkladné první 

pomoci ve Vaší praxi. Popište prosím stručně jeden případ, na který jste museli 

zareagovat, jak jste ho řešili a jakou měla vaše pomoc výsledek.(nepovinná otázka) 
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Příloha 2 – Odborné stanovisko č. 3/2009 k vybavení pohotovostní lékárny v ordinaci 

zubního lékaře 

K řádnému zajištění poskytnutí první pomoci v ordinaci zubního lékaře je povinno, aby 

ordinace zubního lékaře byla vybavena v přiměřeném množství léčivými přípravky a 

dalším vybavením uvedenými v tomto odborném stanovisku. 

 

1. Léčivé přípravky  

Epinefrin (= adrenalin, injekční roztok), atropin (injekční roztok), dexamethason (nebo 

jiný kortikosteroid vhodný pro řešení akutních stavů, injekční roztok), lidokain 1% (ev. 

trimekain 1%, injekční roztok), diazepam (injekční roztok nebo roztok pro rektální 

podání), antihistaminikum (injekční roztok vhodný pro řešení akutních stavů, např. 

bisulepin), tramadol (injekční roztok), kaptopril (tablety), glycerol-trinitrát (= 

nitroglycerin, sublinguální tableta nebo spray), glukóza 40% (injekční roztok), glukóza 

5% (infuzní roztok), fyziologický roztok (= natrii chlorati isotonica, infuzní roztok), aqua 

pro injectione (injekční roztok) 

 

2. Technické vybavení 

Samorozpínací resuscitační vak, vzduchovody (ústní, příp. nosní), Esmarchovo škrtidlo 

se sponou, flexila, spojovací infuzní hadička, infuzní set, transfuzní jehly, injekční 

stříkačky a jehly, tampony, roztok k povrchové dezinfekci kůže, náplast, čelistní 

rozvěrač, fonendoskop, tonometr. 

 

Tuto metodiku schválil prezident české stomatologické komory MUDr. Pavel Chrz 

V Praze 2012 

Dostupné online z: 

http://www.dent.cz/detail-text.php?id_strana=91&id_text=393 [cit. 2014-02-15] 
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Příloha 3 – Stručné informace k použití doporučených léků při řešení náhlých příhod 

u dospělých pacientů v zubní ordinaci 

 

Tento text je pouze orientační a řešení náhlých příhod včetně správné aplikace a 

dávkování léčiv v zubní ordinaci zůstává plně na zodpovědnosti každého zubního 

lékaře.  

Vzhledem k měnícím se názvům originálních léčiv jsou v následující informaci použity 

jen názvy účinných látek. Předpokládá se, že každý zubní lékař má znalosti z 

farmakologie a že se seznámí s komplexními informacemi o vlastnostech, indikacích, 

kontraindikacích a vedlejších účincích originálních přípravků, které zařadí do svojí 

pohotovostní lékárny. Tyto informace jsou dostupné v příbalových letácích léčiv a 

v dalších odborných zdrojích, např. 

http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php. 

Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D. a MUDr. Robert Houba, Ph.D. 

 

- adrenalin (epinefrin) inj.  

Sympatomimetikum 

Indikace u akutních stavů: srdeční zástava, anafylaktický šok, bronchospasmus 

(anafylaktický i reflektorický), periferní selhávání krevního oběhu při dostatečné náplni 

krevního řečiště. Adrenalin zvyšuje v průběhu masáže systolický a diastolický tlak a  

nepůsobí  vasokonstrikci v koronárním a mozkovém řečišti, snižuje defibrilační práh, 

má výhodný tonizující vliv při asystolii, má příznivý vliv na reperfúzi životně  důležitých 

orgánů po  obnově spontánní srdeční činnosti. 

Příklad použití u akutních stavů: 

Resuscitace: pro resuscitaci dospělého 1 mg intravenózně nebo intraoseálně, možno 

opakovat po 3 - 5 min 
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Anafylaktický šok: 0,5 mg (1/2 amp) intramuskulárně nebo naředit 1 : 100 000 (1 amp 

do 10 ml FR nebo G5%, nebo vody na injekci, odtáhnout 1 ml a znovu doředit do 10 ml) 

– podávat 1-2 ml intravenózně. Opakovat dle stavu a TK po 3-5 minutách. 

Silný astmatický záchvat: 0,3 mg (0,3 ml intramuskulárně nebo naředit  1: 100 000 (viz 

výše) 1 ml intravenózně. Opakovat dle stavu po 3-5 minutách. 

 

- atropin inj. 

Parasympatolytikum 

Indikace u akutních stavů: indikován při bradykardii pod 50/min a při bradykardii s 

hypotenzí nebo extrasystolami. Působí blokádu vagu a tím zrychluje frekvenci 

sinusového uzlu a převodu AV uzlem. 

Příklad použití u akutních stavů: 0,5-1 mg  i.v. (na ředění je lépe použít vodu na injekce 

- protože injekční roztok atropinu není dlouhodobě kompatibilní s izotonickým 

roztokem chloridu sodného a 5% roztokem glukózy)  

 

 

- dexamethason  inj. 

Glukokortikoid. Pro řešení akutních stavů lze použít i jiné vhodné kortikosteroidy, např. 

hydrocortison, methylprednisolon,  prednisolon  apod.). 

Indikace u akutních stavů: adjuvantní léčení šokových stavů (jde o doplňkovou léčbu a 

musí být proto provázena komplexní terapií šoku), anafylaktický šok, akutní alergické 

projevy, status asthmaticus, Quinckeho edém a jiné edémy laryngu, hypoglykemické 

koma, akutní hyperkalcémie, tyreotoxická krize, (syndrom maligní hypertermie),  

uštknutí jedovatými hady, nebezpečné popíchání hmyzem 

Příklad použití u akutních stavů: dexamethason 4 mg odpovídá cca 100 mg 

hydrocortisonu. U akutních stavů podáváme intravenózně po naředění fyziologickým 

roztokem nebo 5% glukózou 4 – 16 mg dexamethasonu (nebo např. 500 mg 

hydrocortizonu nebo 125-250 mg methyprednisolonu.   
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- trimekain 1% inj. (ev. lidokain 1% inj.) 

Místní anestetikum, antiarytmikum, neovlivňuje normální AV převod. 

Indikace u akutních stavů: v akutní medicíně při léčbě komorových arytmií - komorové 

tachykardii (frekvence 140 a víc), komorové fibrilaci. 

Příklad použití u akutních stavů: asi 1 - 2 mg/kg tělesné hmotnosti pomalu (během 2-5 

min) i.v. U dospělého 100 mg (1 amp 1% trimecainu i.v). 

 

- diazepam inj. 

Anxiolytikum,  antiepileptikum, antikonvulzívum. 

Indikace u akutních stavů:  lék první volby u akutních  křečových stavů (tonicko-

klonické záchvaty,  status epilepticus,  febrilní křeče…), ke zklidnění např. při záchvatu 

nestabilní anginy pectoris, IM nebo hypertenzní krizi 

Příklad použití u akutních stavů: u dospělých u křečových  stavů: po 5 mg  pomalu i.v. 

frakcionovaně až do dávky 20 mg. Je-li k dispozici diazepam pro rektální použití, 

aplikuje se 5-10 mg rektálně.  

U dospělých k sedaci (např. hypertenzní krize, infarktu myokardu  či záchvatu 

nestabilní anginy pectoris) 5-10 mg i.v. ev. i.m. 

 

- bisulepin inj. 

Antihistaminikum s  výrazným sedativním účinkem. 

Indikace u akutních stavů: akutní alergické stavy, astma bronchiale, Quinckeho edém, 

kopřivka. 

Absolutní indikací pro injekční (nejlépe i.v.) podání je celková alergická reakce 

(anafylaktický šok) ihned v návaznosti na podání adrenalinu, popř. glukokortikoidů. 
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Příklad použití u akutních stavů: u dospělého pomalu i.v. 2-3 mg (ŘEDIT 5% GLUKÓZOU, 

např. do 10 ml), možno i hluboko i.m.  

 

- tramadol (inj.) 

Analgetikum-anodynum (možné je i  jiné analgetikum-anodynum) 

Indikace u akutních stavů: střední a  silné bolesti, v rámci  náhlých příhod  k tlumení 

kardiální bolesti 

Příklad použití u akutních stavů: při kardiální  bolesti 50 - 100 mg  pomalu i.v. (nejlépe 

naředěného fyziologickým roztokem např. do 10 ml). Aplikovat pomalu abychom se 

vyhnuli nevolnosti. 

 

- kaptopril (tbl.) 

Inhibitor ACE (Angiotensin Converting Enzyme). 

Indikace u akutních stavů: při hypertenzní krizi ke snížení TK  

Příklad použití u akutních stavů: při  hypertenzní krizi 1 tbl.  (12,5 mg) rozkousat a 

nechat rozplynout v ústech (nemocného je nutné odeslat RZP do nemocnice).  

 

- glycerol-trinitrát = nitroglycerin (subling. tbl. nebo spray) 

Vazodilatans s  rychlým nástupem účinku, základní antianginózní lék. 

Indikace u akutních stavů: k přerušení nebo profylaxi záchvatu anginy pectoris. 

Příklad použití u akutních stavů: při anginózním záchvatu nebo před očekávaným 

záchvatem podat 1 – 2 dávky nitroglycerinu ve formě ústního spreje nebo 1 tbl  (0,5 

mg) nitroglycerinu sublingválně, nechat rozplynout v ústech (nepolykat!), při ústupu 

obtíží vysadit 

 

- glukóza 40% (inj.) 

Zdroj energie. 
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Indikace u akutních stavů: řešení hypoglykemických stavů. 

Příklad použití u akutních stavů:  při prvních příznacích hypoglykémie ihned  vypít 30-

50 ml 40% glukózy, při hypoglykemickém kómatu podáváme intravenózně  až 60 ml 

40% glukózy. K intravenózní infuzi se přidává 50 – 100 ml 40% glukózy (jako zředěný 

roztok), aby nedošlo k podráždění vény. 

 

Zpracovali 29. února 2012, doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D. a MUDr. Robert Houba, Ph.D. 

 

Dostupné online z: 

http://www.dent.cz/img_data/file/2012/Rady/Pouziti-leku-NP-info.doc  

[cit. 2014-03-1] 


