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Úvod

Kardiovaskulární  onemocnění  a  hlavně  akutní  stavy  v  kardiologii  patří  řadu  let  k 

nejzávažnějším zdravotnickým problémům. V rozvinutých zemích jsou tato onemocnění 

nejčastější příčinou úmrtí, postiženými jsou často lidé v nejproduktivnějším věku.

Řešení akutních stavů v kardiologii vyžaduje urgentní diagnostiku a adekvátní a rychlý 

začátek  léčby,  protože  mnohokrát  v  průběhu několika  minut  se  rozhoduje  o  životě 

člověka. Rozpoznání akutních stavů je často velmi těžké, protože stavy ohrožující život 

mohou začít nenápadně, náhle i bez zjevných příznaků. Tyto stavy vyžadují odbornou 

pomoc, proto je velmi důležitá správná diagnoza a přístup zdravotních pracovníků v 

podání kvalitní první pomoci v přednemocniční neodkladné péči, která může zachránit 

život pacienta.

Proto pro zdravotnické pracovníky je  nutností  a povinností  znát  teoretickou stránku 

problematiky a také správné řešení těchto akutních stavů. 

Zvolil  jsem si téma a název absolventské práce Akutní stavy v kardiologii. Toto téma 

jsem  si  vybral  převážně  z  osobních  důvodů,  protože  i  v  mé  rodině  se  vyskytla 

kardiovaskulární choroba. 

Touto absolventskou prací bych chtěl nastínit stavbu a funkci srdce a krevního oběhu, 

popsat základní vyšetřovací metody v kardiologii. Dále práce bude podávat přehled o 

akutních stavech v kardiologii, co s těmito stavy souvisí, jejich příznaky a možnosti jejich 

léčby v dnešní době. 
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1 Cíle absolventské práce

1.1 Hlavní cíle

Sestavit správný postup v podání správné diagnostiky a první pomoci v přednemocniční 

péči  a  následné  léčby.  Seznámit  jak  laickou  tak  i  odbornou  veřejnost  s  příčinami 

akutních stavů v kardiologii a životním stylem v dnešní době.

1.2 Dílčí cíle

• Popsat stavbu srdce, koronárních tepen a převodního systému.

• Popsat akutní stavy v kardiologii.

• Zmapovat  možnosti  současné  farmakologické  a  nefarmakologické  léčby 

akutních stavů v kardiologii.
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2 Teoretická část

2.1 Anatomie srdce

Srdce  (cor)  je  dutý  svalový  orgán  uložený  v   hrudníku  v  silném  vazivovém  obalu 

osrdečníku neboli perikardu (perikardium) a je ústředním orgánem oběhu krve. Pracuje 

jako tlakové čerpadlo, které pohání krev cévním řečištěm.  Tato cirkulace přináší kyslík a 

živiny všem orgánům a tkáním a také odstraňuje škodlivé odpady.  Tvarem se srdce 

podobá kuželi  a  naplněné krví  je  zhruba stejně velké  jako  pěst  jeho nositele.  Jeho 

hmotnost se pohybuje od 260 do 320 g, záleží také na pohlaví, věku a fyzické zdatnosti.

[Kolář, 2003]

1. Oblouk aorty (arcus aortea)

2. Plicní žíly (venea pulmonales)

3. Vzestupní část aorty (aorte ascendens)

4. Cévní kmen plicnice (truncus pulmonalis)

5. Věnčité tepny (arteria coronaria)

6. Žíly srdce (venea cordis)

7. Sestupná část aorty (aorta descendes)

8. Horní dutá žíla (vena cava superior)

9. Dolní dutá žíla (vena cava inferior)

Obrázek č. 1 Anatomie srdce/www.kst.cz/8.

Stavba srdce

Srdce se rozděluje na čtyři oddíly: dva horní oddíly nazývané předsíně (atria) do kterých 

přitéká žilní krev, a dva oddíly s tlustšími stěnami nazývané komory (ventriculi) vhánějící 

krev do tepen. 

Silná svalová stěna, přepážka (septum), rozděluje srdce na dvě strany, pravou a levou. V 

obou stranách se nachází jedna předsíň a jedna komora.
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Čtyři srdeční oddíly rozdělují čtyři srdeční chlopně, které jsou velmi důležité, protože 

umožňují krvi vtékat dovnitř a vytékat ven ze srdečních oddílů pouze v jednom směru a 

zabraňují zpětnému toku krve.

Mezi pravou síní a pravou komorou je chlopeň trojcípá (valva tricuspidalis) a mezi levou 

síní a levou komorou je chlopeň dvojcípá (valva mitralis). Tyto chlopně se uzavírají při 

stahu komor (systola). Na začátku tepny plicní (vychází z pravé komory) a aorty (z levé 

komory) jsou chlopně poloměsíčité (valva trunci pulmonalis, valva aortea), které mají 

tvar  tří  poloměsíčitých  kapes.  Tyto  chlopně  se  uzavírají  zpětným  nárazem  krve  při 

ochabnutí komor (diastola).

Cípy  chlopní  jsou  tenké  vazivové  pláty  pokryté  hladkou  membránou  nazývanou 

endokard. Chlopeň plicní, srdečnicová a trojcípá mají tři cípy. Mitrální chlopeň má cípy 

dva.

Šlašinky  jsou  vazivová  vlákna,  která  připevňují  trojcípou  a  dvojcípou  chlopeň  ke 

komorovým  stěnám.  Tyto  vlákna  brání  tomu,  aby  chlopně  nebyly  silným  tlakem 

proudící krve vytlačeny nahoru. [Dylevský, 2007]

1. Aorta – srdečnice

2. Levá síň (atrium sinistrum)

3. Poloměsíčitá chlopeň (valvulea seminurlaris)

4. Dvojcípá chlopeň (valva mitralis)

5. Levá komora (ventriculus sinister)

6. Mezikomorová přepážka (septum 

interventriculare)

7. Horní dutá žíla (vena kava superior)

8. Pravá síň (atrium dextrum)

9. Trojcípá chlopeň (valva triscupidalis)

10. Pravá komora (ventruculus dexter)

11. Dolní dutá žíla (vena cava inferior)

Obrázek č.2 Stavba srdce/www.kst.cz/8.
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Na průřezu srdcem rozeznáváme čtyři vrstvy: endokard, myokard, epikard, perikard.

Vnitřní  vrstva endokard je  tenká blána,  která vystýlá všechny srdeční  dutiny a mezi 

síněmi a komorami tvoří cípaté chlopně.

Střední  vrstva  myokard  je  tvořena  příčně  pruhovanou  srdeční  svalovinou,  která  je 

síťovitě stavěná a tím umožňuje rychlý a dokonalý rozvod nervových vzruchů. Svalovina 

komor je silnější než svalovina síní. Nejsilnější svalovou vrstvu má levá komora (3-4 cm), 

která vypuzuje krev do velkého krevního oběhu.

Vnější vrstva epikard. Povrch srdce je kryt vnitřním vazivovým listem epikardem, který 

podél cév vstupujících a vystupujících ze srdce přechází v zevní vazivový obal, perikard. 

Štěrbinovitý  prostor  mezi  epikardem  a  perikardem  je  dutina  s  malým  množstvím 

tekutiny, která dovoluje hladký a klouzavý pohyb obou listů.

2.2 Funkce srdce

Mechanická  činnost  srdce  je  dána  střídáním  kontrakce  a  relaxace  srdečního  svalu. 

Jeden cyklus  kontrakce srdce (systola)  a  relaxace srdce (diastola)  nazýváme srdeční 

cyklus. Plnění a vyprazdňování srdečních dutin je přerušované.

Naplnění  pravé  srdeční  síně  krví  přitékající  dutými  žilami  je  umožněno  jejím 

ochabnutím – diastolou pravé síně.  Po naplnění  dojde k její  kontrakci  – systole a k 

vypuzení  krve  do  pravé  komory.  Při  průtoku  krve  do  komory  je  trojcípá  chlopeň 

otevřená a komora sama je roztažená v diastole. Po naplnění dutiny pravé komory se 

stoupajícím tlakem krve v komoře uzavře trojcípá chlopeň. Následující systola komory 

zvýší tlak v komoře natolik, že krev překoná odpor chlopně v plicním kmeni a krev je 

vytlačena do plicního oběhu.

Z plicního oběhu je krev nasávána plicními žilami  do ochablé levé síně v diastole a 

obdobně jako na pravém srdci následuje po jejím naplnění síňová systola.
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Krev protéká přes otevřenou dvojcípou chlopeň do levé komory, která je v téže době 

ochablá – diastolická. Při systole levé komory se zpětným nárazem krve uzavře dvojcípá 

chlopeň   a  krev  je  přes  poloměsíčitou  chlopeň  aorty  vystříknuta  do  aorty  a  tím 

prakticky do celého tepenného řečiště . [Dylevský, 2007]

Obrázek č. 3 systola a diastola/www.zivotni-energie.cz/9.

Tepový srdeční objem

Množství krve vypuzené jednou srdeční systolou do  krevního oběhu nazýváme tepový 

srdeční objem. Toto množství v klidových podmínkách činní v průměru 70 ml krve, při 

zátěži se zvyšuje.

Minutový srdeční objem

Minutový srdeční  objem je množství  krve přečerpané komorou za jednu minutu do 

krevního oběhu. Tepový srdeční objem násobený počtem srdečních stahů za minutu 

určuje hodnotu minutového srdečního objemu.

2.3 Převodní srdeční systém

Vodivý systém srdce tvoří sinusový uzel, síňokomorový uzel, Hissův svazek, pravé a levé 

Tawarovo raménko a Purkyňová vlákna v komorách.
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 Sinusový uzel,  nazývaný též sinoatriální  uzel  (SA uzel)  je umístěn mezi  ústím 

horní  duté  žíly  a  stěnou pravé síně.  Je  hlavním místem tvorby vzruchů a se 

schopností tvořit nejrychlejší elektrické impulzy v celém srdci (60 - 100/ min i 

rychleji).

 Síňokomorový uzel  (AV uzel),  leží  na rozhraní  pravé síně a komory, v  zadním 

úseku srdeční přepážky.

 Hissův svazek vychází ze síňokomorového uzlu, který prochází mezikomorovou 

přepážkou a dělí se na pravé a levé Tawarovo raménko.

 Vlákna  obou  ramének  se  dále  rozvětvují  do  Purkyňových  vláken,  která  jsou 

rozváděna do svaloviny komor, kde tato vlákna končí.

Tvorba  vzruchů  vzniká  spontánními  změnami  na  buněčných  membránách,  vyvolané 

rychlým vstupem iontů sodíku do buňky. [Kolář, 2003]

obrázek č. 4 Převodní srdeční systém/Novotný a Hruška, 2008/
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2.4 Řízení srdeční činnosti

Srdce se stále musí přizpůsobovat nárokům organismu na zvýšenou spotřebu kyslíku a 

živin, zejména při fyzické námaze a různých psychických emocích.

Nervové řízení 

Srdeční  činnost  podléhá  vlivu  centrálně  nervového  systému,  vůlí  neovladatelného, 

vegetativního nervstva sympatikus a parasympatikus.

Sympatikus  ovlivňuje  srdce  díky  vyplavení  mediatoru-  noradrenalinu  v  nervovém 

zakončení a tím zvyšuje srdeční akci a sílu srdečního stahu.

Parasympatikus, speciálně nerv bloudivý (n. Vagus) X hlavový nerv. Zakončení tohoto 

nervu je  v  sinusovém uzlu,  kde je  vyplavován mediátor-  acetylcholin,  který způsobí 

zpomalení srdeční činnosti.

Humorální řízení

Vyplavení  hormonu  adrenalinu  z  kůry  nadledvin  má  na  srdce  stejný  účinek  jako 

sympatikus.

Baroreceptorové reflexy

Baroreceptorové receptory se nacházejí v oblouku aorty a snímají tlak krve. Při zvýšení 

tlaku krve  je  utlumen sympatikus a  aktivován parasympatikus,  srdešní  frekvence se 

sníží a tlak krve poklesne. [Widimský, 1999]

2.5 Koronární oběh 

I  srdeční  sval  potřebuje  kyslík  a  živiny  k  tomu,  aby  mohl  pracovat.  Vlastní  výživa 

srdečního svalu je zajišťována koronárními (věnčitými) tepnami. Koronární tepny jsou 

dvě, pravá a levá, které odstupují  z aorty těsně nad aortální  chlopní. Jsou to jediné 

tepny vystupující z vzestupní aorty.
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Koronární tepny se dělí na pravou koronární tepnu (arteria coronaria dextra) a kmen 

levé koronární tepny (arteria coronaria sinistra), která se dále větví na dvě hlavní tepny, 

ramus interventricularis  anterior a ramus cirkumflexus.

2.6 Krevní oběh

Systém krevního oběhu zajišťují cévy a srdce. Krev v těle proudí uzavřeným cévním 

systémem a pohyb krve v cévách zajišťuje srdce, které funguje jako tlakové čerpadlo. 

Krev ze srdce vedou tepny a do srdce se krev vrací žilami. Z tepen do žil krev přechází 

přes síť vlásečnic.

Obrázek č. 5 Cévní systém /www.uvm.edu/10.
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Rozlišujeme dva oběhové okruhy 

 Malý krevní oběh (plicní): krev teče z pravé srdeční komory do  levé srdeční síně 

přes plicní řečiště, kde dochází k výměně dýchacích plynů.

 Velký krevní oběh (tělní): krev teče z levé srdeční komory a obohacená kyslíkem 

se rozvádí do všech tkání těla. Do velkého krevního oběhu je i řazen oběh krve 

trávicím ústrojím, který odvádí vstřebané živiny do jater a oběh krve ledvinami, 

kde dochází k vylučování odpadních látek z těla. [Dylevský, 2007]

2.7 Vnější projevy činnosti srdce

Puls (tep)

Puls je tlaková vlna, která je vyvolaná vypuzením krve z levé srdeční komory do aorty, 

odkud se šíří  dalšími tepnami do celého těla.  Puls lze nahmatat na větších tepnách 

blízkých povrchu těla.

Srdeční ozvy

Srdeční činnost provázejí ozvy, srdeční ozvy, které vyšetřujeme poslechem za pomocí 

fonendoskopu. Srdeční ozvy jsou dvě základní, systolická a diastolická. 

 První (systolická) ozva – vzniká stahem srdečního svalstva a uzavřením cípatých 

chlopní. Je hlubší a delší a nejlépe je slyšitelná na hrotu srdečním.

 Druhá (diastolická) ozva – vzniká uzavřením poloměsíčitých chlopní na začátku 

diastoly. Je vyšší a kratší a nejlépe slyšitelná nad odstupem aorty.

Arteriální krevní tlak

Tlak krve je tlak, kterým krev působí na stěnu cév. Rozdíl tlaku mezi tepnami a žílami je 

základní podmínkou stálého krevního oběhu. Krevní tlak závisí na výkonu srdce a na 

cévním odporu.
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Krevní tlak měříme za pomocí tonometru a fonendoskopu, které přikládáme a měříme 

na  velkých  tepnách  v  blízkosti  srdce,  obvykle  na  levé  paži.  Měříme  dvě  hodnoty. 

Nejvyšší hodnota, kterou tlak dosahuje při srdečním stahu (systole) se nazývá systolický 

tlak a nejnižší hodnota při ochabnutí srdce (diastole) se nazývá diastolický tlak.

Zaznamenáváme Tlak krve = tlak systolický / tlak diastolický. Obvykle 120/80 mmHg, 

pokud  tlak  systolický  přesáhne  hodnoty  nad  140  mmHg  nebo  diastolický  nad  90 

mmHg , jedná se o hypertenzi, která má zpětný negativní vliv na srdce a cévy. Pokud 

jsou naopak hodnoty systolického krevního tlaku nižší než 90 mmHg pak se jedná o 

hypotenzi, která může vyvolat poruchy prokrvení mozku. [Kolář, 2003]

Obrázek č. 6 Tonometr a fonendoskop /www.zdravotnictvi.info.sweb.cz/11.

2.8 Vyšetřovací metody

V přednemocniční péči má zdravotník k dispozici pouze omezené množství informací, 

na základě kterých musí stanovit diagnózu a správně se rozhodnout pro další postup 

léčby. K správné diagnostice akutních stavů v kardiologii musí stačit anamnéza, fyzikální 

vyšetření a EKG.
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2.8.1 Anamnéza

Anamnéza  je  soubor  informací  o  zdravotním  stavu  pacienta,  a  to  zejména  z  jeho 

minulosti  až  do  současnosti.  Tyto  informace  jsou  velmi  důležité  pro  další  lékařský 

postup.

Anamnézu získáváme přímo od pacienta, tato anamnéza se nazývá přímá. Pokud však 

rozhovor s pacientem není možný, pacient nemůže komunikovat, získáváme informace 

od příbuzných nebo osob,  které  se  nacházejí  u  pacienta,  tato  anamnéza se  nazývá 

nepřímá.  Nepřímá  anamnéza  není  tak  spolehlivá  jako  přímo  od  pacienta,  ale  je-li 

pacient v bezvědomí, či z nějakého důvodu nemůže komunikovat, i tyto informace jsou 

velmi cenné. 

Anamnéza by měla obsahovat několik částí 

 Osobní anamnéza – kterou získáváme osobní údaje - jméno, příjmení, datum 

narození, rodné číslo, bydliště, zdravotní pojišťovnu. Dále zjišťujeme, s čím se 

pacient léčí a jaké prodělal operace.

  Alergická anamnéza – kterou získáváme informace, na co je pacient alergický a 

jaké jsou u něj projevy těchto alergií.

 Farmakologická  anamnéza  –  jaké  léky  pacient  pravidelně  užívá  a  v  jakém 

množství.

 Rodinná  anamnéza  –  důležité  jsou  informace  o  zdravotním  stavu  rodičů 

pacienta  nebo  sourozenců.  S  důrazem  na  dědičné  choroby  jako  je  (infarkt 

myokardu,  ischemická  choroba  srdeční,  cévní  mozkové  příhody,  nádory  a 

psychiatrické onemocnění) 

 Gynekologická  anamnéza  –  touto  anamnézou  získáváme  informace  u  žen  o 

poslední menstruaci, těhotenství, porodech či prodělaných potratech.
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 Pracovní  a  sociální  anamnéza  –  jaké  má  pacient  povolání,  kde  a  v  jakých 

podmínkách žije.

Dále by měly být dotazy na abusus, jestli  pacient kouří, pije alkohol nebo užívá jiné 

návykové látky, v jakém množství a jak často.

Při zjišťování anamnézy jsou pro nás důležité informace o nynějších obtížích pacienta, 

kdy tyto obtíže začaly a jak dlouho trvají. Při jaké činnosti nebo co předcházelo těmto 

obtížím. Jestli tyto obtíže doprovází bolest či jiné příznaky.

 

Například  si  pacient  stěžuje  na  bolesti  na  hrudi,  tato  informace  nám ale  nestačí  k 

diagnostice a proto se ptáme na podrobnější informace, které by nás měly dovést k 

lokalizaci  a  upřesnění  poškozeného  orgánu  nebo  tělního  systému.  Proto  pacientovi 

pokládáme podrobnější otázky:

Kdy bolest začala? Začala náhle nebo pozvolna? Ukažte  rukou, kde vás to přesně bolí. 

Jaký má charakter (je tupá, svíravá, palčivá)? Vystřeluje někam (do krku, do horních 

končetin,  do  zad,  pod  lopatku)?  Co  jí  zhoršuje  nebo  zmírňuje?  Měl  jste  už  někdy 

takovou bolest?  Co doprovází tuto bolest? Jak se vám dýchá?

Rozsah anamnézy by měl být přizpůsobený k současnému stavu pacienta. Při těžkém, 

život ohrožujícím stavu by měla být anamnéza  omezena na nezbytně nutné údaje, 

které  nám poslouží  k  následné léčbě.  Úplnou anamnézu doplníme později.  Po této 

anamnéze by mělo následovat celkové fyzikální vyšetření. [Bydžovský, 2008]

2.8.2 Fyzikální vyšetření

Fyzikální vyšetření je vyšetření pacienta jen za pomocí vlastních smyslů a jednoduchých 

pomůcek.  Vyšetření  by  mělo  směřovat  systematicky  po  jednotlivých  orgánových 

systémech a zaznamenávat přítomnost i nepřítomnost specifických příznaků. Takzvaně 

vyšetření „ od hlavy až k patě.”
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Fyzikální vyšetření se provádí

 Pohledem (aspekce)

 Pohmatem (palpace)

 Poklepem (perkuse)

 Poslechem (askultace)

Do  tohoto  vyšetření  také  zahrnujeme  aktuální  hodnotu  krevního  tlaku,  tepové  a 

dechové frekvence, tělesné teploty a vyšetření konečníku (per rectum).

Posouzení celkového stavu

Stav vědomí

Vědomí pacienta zjišťujeme dotazem, jak se jmenuje, co je dnes za den a zda ví, kde se 

nachází.

Poruchy vědomí rozlišujeme na

 Somnolence

 Sopor

 Kóma

Kontrola vědomí podle Glasgow Coma Scale,  je to bodové hodnocení stavu vědomí 

pacienta. Hodnotí se otevírání očí, slovní a motorická reakce. Maximální počet bodů  15 

(normální stav), minimální počet bodů 3 (hluboké kóma).

Orientační neurologické vyšetření

Na očích si všímáme bulbů, zda jsou ve středním postavení a pohyblivé všemi směry. 

Dále velikosti zornic, izokorické nebo anizokorické a zda symetricky reagují na světlo. Na 

obličeji si všímáme mimiky, motoriky a symetričnosti a zda v obličeji nejsou záškuby. Na 

rtech je nejlépe znát, zda je pacient cyanotický či ne. 
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Požádáme pacienta aby na nás vyplázl jazyk, na kterém hodnotíme plazivost, středem 

nebo do stran , dále hodnotíme vlhkost a barvu jazyka.

Pacienta požádáme, aby nám tiskl ruce. Tím vyšetřením zjišťujeme symetrickou sílu v 

jeho rukách.

Také  vyšetřujeme  dolní  končetiny  -   otoky,  prokrvení,  hybnost  a  citlivost.  Můžeme 

vyšetřit plosku nohy (Babinského reflex, stažení prstů).

Dýchání

Je  dalším  důležitým  ukazatelem  o  nynějším  stavu  pacienta.  Vyšetřujeme,  jak  se 

pacientovi  dýchá,  jakou má kvalitu  a  frekvenci  dechů a zda není  dušný.  Dušnost  je 

subjektivně  vnímaný  pocit  nedostatku  vzduchu,  který  vzniká  hlavně  u  akutních 

kardiologických stavů ale může být příznakem i jiných onemocnění. [Bydžovský, 2008] 

Poloha těla

Poloha pacienta závisí na jeho zdravotním a duševním stavu. Polohy těla se rozdělují:

  Aktivní poloha – pacient sám mění polohu, která je pro něho nejpohodlnější.

 Pasivní poloha – pacient není schopen sám polohu změnit (bezvědomí, těžký 

stav, plegie)

 Vynucená poloha – takzvaně úlevová, tato poloha pacientovi ulevuje od jeho 

obtíží.

2.8.3 EKG vyšetření

Elektrokardiografie  je  neinvazivní  vyšetřovací  metoda  zaznamenávájící  pomocí 

elektrokardiografu  bioelektrické  potenciály  srdečních  buněk.  Změny  potenciálu  v 

činném srdci zachycujeme pomocí snímacích elektrod a vodivých kabelů.
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Při vyšetření používáme čtyři elektrody, které přikládáme na jednotlivé končetiny a šest 

elektrod na hrudník.

Vyšetření EKG se provádí vleže na zádech za absolutního klidu pacienta. Místa, kam se 

přikládají elektrody, je nutno navlhčit nebo potřít vodivým gelem či použít samolepící 

elektrody.

EKG křivka se zapisuje na milimetrový papír, z kterého je pak vyhodnocována. Hodnotit 

křivku by měl zkušený lékař. Při hodnocení křivky je nutno brát v potaz zdravotní stav 

pacienta, jeho věk a s jakými obtížemi se léčí. [Kolář, 2003]

Obrázek č. 7 EKG křivka/www.nova.medicina.cz/12.

Při podezření na akutní kardiální příhodu u pacienta vyšetřujeme:

1. Vyšetření – krevního tlaku, saturaci krve kyslíkem, cyanózu, pulzu

2.  Ptáme se na přítomnost – bolesti, dušnosti
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2.9 Akutní stavy v kardiologii v přednemocniční péči

Přednemocniční  neodkladná  péče  je  definována  jako  péče  o  postižené  či  náhle 

onemocnělé na místě jejich úrazu, jejich transportu a předání k dalšímu odbornému 

ošetření ve zdravotnickém zařízení.

K  akutním  kardiálním  příhodám  vyjíždějí  vozy  záchranné  služby.  Typy  výjezdových 

posádek můžeme rozdělit do dvou skupin RZP – rychlá zdravotní pomoc, posádka se 

skládá z řidiče a záchranáře. A RLP – rychlá lékařská pomoc, tato posádka se skládá z 

řidiče, záchranáře a lékaře. Dále se využívá i systém Randez-vous, RV – víceúrovňový 

setkávací systém – je to posádka osobního vozu složená z řidiče a lékaře, tato posádka 

je volána dispečinkem k RZP, kdy je u pacienta nutný lékař.

Vozy  záchranné  služby  musí  být  vybaveny  pomůckami  k  zajištění  dýchacích  cest, 

podávání kyslíku, defibrilátorem s vestavěným monitorem a dvanáctisvodovým EKG a 

prostředky pro kardiopulmonální resuscitaci (KPR).

Pravomoce posádky RZP jsou velmi omezené. K zajištění dýchacích cest může záchranář 

použit ústní vzduchovod, kombi-tubus nebo laryngální masku. Při fibrilaci komor může 

použít  defibrilátor.  Záchranář  může  podat  jen  minimum  léků,  často  po  telefonické 

konzultaci  s  lékařem. Při  příjezdu  RZP  na  místo k  pacientovi  a  zjištění,  že  je  nutná 

kardiopulmonální resuscitace, je posádka povinna přes dispečink povolat posádku RLP 

nebo RV. Posádka RZP ihned zahajuje KPR a v resucitaci pokračuje až do příjezdu lékaře. 

Bez souhlasu lékaře nesmí posádka RZP ukončit resuscitaci. [Bydžovský, 2008]

Obrázek č. 8 Vozy záchranné služby /tomas-buchtela.blog.cz/13.
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2.9.1 Akutní koronární syndrom

Akutní  koronární  syndrom (AKS) je souhrnné označení pro náhle vzniklé nebo náhle 

zhoršené  ischemické  bolesti.  Jako  akutní  koronární  syndromy  jsou  označovány  tyto 

stavy:  akutní  infarkt myokardu,  nestabilní  angina pectoris,  akutní  srdeční  selhání  při 

ischemických chorobách srdečních, náhlé bolesti na hrudi a stavy po kardiopulmonální 

resuscitaci.

Hlavním  důvodem  používání  termínu  AKS  je  praktický,  akutní  infarkt  myokardu  a 

nestabilní angina pectoris mají stejnou příčinu. Rupturu nestabilního aterosklerotického 

plátu ve věnčité tepně a následném rychlém vytvoření různě velkého trombu, který má 

za následek náhlé omezení nebo uzávěr průtoku krve postiženou tepnou.

Rozdíl mezi akutním infarktem myokardu a nestabilní anginou pectoris je v tom, zda 

dojde  nebo  nedojde  k  nekróze  myokardu.  Nekróza  je  typická  pro  akutní  infark 

myokardu  a  projevuje  se  vyplavením  některých  molekul  z  postiženého  myokardu, 

především – troponinu  - myoglobinu a kreatinkinázy do krve, kde je můžeme snadno 

stanovit. K vyplavení těchto molekul však dochází až po několika hodinách. Pacient s 

AKS  je  bezprostředně  ohrožen,  a  proto  musíme  stanovit  diagnózu  rychle,  jen  na 

podkladě anamnézy, fyzikálních vyšetření a EKG. [Češka, 2010]

Včasné  poznání  AKS  je  nutné  již  od  prvního  setkání  zdravotnického  pracovníka  s 

nemocným.  Základním  klinickým  projevem  AKS  je  ischemická  bolest  nebo  srdeční 

nedostatečnost. Bolest na hrudi  dělíme na bolest ischemickou a bolest nekrotickou. 

Nemocného s AKS charakterizují nejčastěji některé následující klinické známky

 Silná, svíravá, tlaková či palčivá bolest na hrudi nebo v epigastriu.

 Šíření bolesti do krku, do čelistí, do zad, do jedné či obou paží.

 Náhle vzniklý tlak v nadbřišku s pocitem ,, pálení žáhy ˮ

 Uvedené  potíže  provázené  dušností,  nauzeou,  eventuelně  zvracením  nebo 

pocením a obvykle úzkostným výrazem, ,, strachem ze smrti ”
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EKG vyšetření Akutního koronárního syndromu

Okamžitý záznam dvanáctisvodového EKG, kdy vyšetření u nemocného s AKS prokazuje 

dva základní obrazy.

 Přítomnost elevace úseku S-T

 Nepřítomnost elevace úseku S-T

Elevace úseku S-T pozorované poprvé Pardeem a nazývaná též Pardeeho vlna, je velmi 

časnou známkou uzávěru tepny. Vzniká jako nejčastější známka nekrózy myokardu.

AKS s elevací úseku S-T se považuje za klasický EKG projev infarktu myokardu. U většiny 

těchto nemocných vzniknou v dalším období prohloubené kmity Q a negativní vlny T.

AKS bez elevace úseku S-T je obraz EKG v tomto případě nespecifický a nemůžeme 

potvrdit ani vyloučit možnost infarktu myokardu. [Kolář, 2003]

Obraz EKG se může měnit během několika minut, proto je správnou variantou natočit 

několik křivek s odstupem času. Při  pochybnostech čtení  křivky je nutno poslat EKG 

záznam na dispečink, kde jej zhodnotí zkušený lékař.

● Elevace úseku S -T

● Patologický kmit – Q

● Negativní vlna – T

Obrázek č. 9 Projev křivky EKG při AIM/www.wikiskripta.eu/14.
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Laboratorní nálezy – kardiomarkery

Laboratorní  vyšetření  v  diagnostice  akutního  koronárního  syndromu  má  klíčový 

význam. Jde o prokázání nekrózy srdeční svaloviny, a to bez ohledu na klinické a EKG 

záznamy. V laboratorní diagnóze nekrózy myokardu používáme látky - srdeční markery, 

které nejsou za normálních okolností přítomny v plazmě, nebo jsou přítomny jen ve 

zcela nepatrném množství. Při nekróze buněk myokardu jsou tyto látky vyplavovány do 

systémového oběhu. [Češka, 2010]

 

Kreatinkináza – je enzym s velmi důležitou úlohou v  látkové vyměně svalové buňky. 

Skládá se ze dvou podjednotek M a B a jejich kombinace MM, MB, BB. Tím vznikají tři 

různé enzymy se stejnou funkcí ale různou strukturou.

Při diagnostice stanovujeme jak celkovou kreatinkinázu (CK) tak podjednotku MB, která 

se nejvíce vyskytuje v myokardu. Zvýšení aktivity celkové kreatinkinázy v diagnostice 

akutního infarktu myokardu je přínosné, pokud nejsou přítomny jiné okolnosti, které by 

mohly  též  zvýšit  hladinu kreatinkinázy -  například  při   poranění  kosterního svalstva 

(úraz,  operace, šok),  ale také při  zvýšené fyzické zátěži  (při  cvičení, posilování) a při 

užívání léku (například statinů, kterými se léčí zvýšená hladina některých lipidů v krvi). 

Troponiny –  jsou myokardiální  bílkoviny,  které se za normálních okolností  v  plazmě 

vůbec  nevyskytují.  Proto  jsou  hlavním  biochemickým  ukazatelem  akutního  infarktu 

myokardu.  K  zvýšení  koncentrace  troponinů  dochází  již  při  zcela  nepatrné  nekróze 

srdečního svalu. Troponiny jsou obsaženy v kosterním a srdečním svalu. Rozdělují se do 

třech podjednotek  C, T, I.  Pro diagnostiku akutního infarktu myokardu jsou důležité 

podjednotky I a T, které mají odlišnou strukturu v myokardu a kosterním svalstvu, zatím 

co podjednotka C je v obou typech svaloviny stejná. 

Myoglobin -   je  stažlivá  svalová  bílkovina,  tvořená z  aktinu  a  myozinu,  obsažená v 

kosterním svalstvu  a  myokardu.  Při  nekróze  srdečního svalu  dochází  velmi  rychle  k 

vyplavení myoglobinu z rozpadlých buněk. V krvi je lze stanovit již za dvě hodiny po 

vzniku nekrózy.  Nelze ale odlišit poškození myokardu od poškození kosterního svalstva. 

[Češka, 2010]
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Důležité ale je si uvědomit, že zvýšená hladina enzymů a bílkovin nám ukazuje pouze 

to,  že  došlo  k  poškození  buněk,  ale  neříká  nic  o  tom,  jak  závažné  je  poškození 

koronárního řečiště.

Terapie AKS v přednemocniční péči

Léčba akutního koronárního syndromu musí být zahájena včas, pacientovi jde o život.

 Kyslík podávaný nosními brýlemi nebo obličejovou maskou podle saturace

 Poloha vsedě nebo polosedě

 Monitorace EKG, krevního tlaku, saturace

 Vstříknutí nitroglycerinu pod jazyk

 Podání  opiátů,  vhodný  je  (Fentanyl®)  0,1  mg  i.v.  potlačí  anginózní  bolest  a 

utlumí pocit dušnosti 

 Pokud nestačí opiáty můžeme použít na zklidnění diazepamum (Apaurin®) 5 mg 

i.v.  pomalu

 Podání kyseliny acetylsalicylové (Kardegic®) 500 mg i.v. zahájíme antiagreganční 

přednemocniční terapii

 Pokud lze, podat ústně clopidogrelum (Plavix®) 300 mg  4 tbl., který působí také 

antiagregačně ale trochu jiným způsobem než Kardegic®

 Pokud  dojde  k  rozvoji  opakovaných  komorových  tachykardií,  podáme 

Amiodaron 150 mg i.v. v úvodní dávce

 Při  diagnostikovaném akutním infarktu myokardu a zjevných ST elevacích na 

EKG záznamu podat Heparin 10000 jednotek i.v. ve snaze o potlačení narůstání 

trombu

Pacient  s  podezřením na AKS  musí  být  okamžitě  hospitalizován  na  monitorovaném 

lůžku v kardiocentru. Do 6 až 12 hodin od vzniku bolesti by měla být při ST elevacích 

alespoň ve dvou sousedních svodech a známkách selhávání provedena reperfúze PCI – 

percutánní koronární intervence.

Komplikace AKS jsou arytmie, ruptura papilárního svalu, tamponáda srdeční a rozvoj 

infarktu myokardu. [Češka, 2010]

27



2.9.2 Akutní srdeční selhání

Pojem „akutní srdeční selhání” označuje stav, kdy postižené srdce není schopno zajistit 

dostatečný přívod okysličené krve a živin do tkání ani odvod oxidu uhličitého a zplodin 

metabolizmu z tkání. Podle příčiny může selhávat levá či pravá srdeční komora nebo se 

může jednat o oboustranné srdeční selhání.

Akutní srdeční selhání není samostatná choroba, ale klinický projev, který představuje 

vývoj celé řady kardiovaskulárních onemocnění.

Akutní levostranné srdeční selhání

Levostranné srdeční selhání vzniká poruchou funkce levé komory, která vede ke zvýšení 

tlaku a městnání krve před selhávající komorou, tedy v pravé síni a plicích. Současně se 

snižuje množství krve přečerpané do systémového oběhu.

Nejčastějším  podkladem  levostranného  srdečního  selhání  je  porucha  systolické 

vypuzovací funkce levé komory, kterou způsobuje.

 Ischemické choroby srdeční – srdeční sval není dostatečně zásoben okysličenou 

krví a tím selhává čerpací schopnost

 Akutní  infarkt  myokardu –  špatná funkce myokardu,  způsobená ischemickou 

nekrózou části srdečního svalu

 Arteriální hypertenze – většinou neléčená nebo špatně léčená 

 Aortální chlopenní vady

 Mitrální chlopenní vady

 Kardiomyopatie – postižení vlastního srdečního svalu (dilatační, hypertrofická, 

restriktivní) [Kolář, 2003]
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Objektivní  známkou levostranného srdečního selhání je dušnost, která je důsledkem 

městnání krve v plicích. Nejčastěji záchvatovitá noční dušnost, která vzniká za několik 

hodin po ulehnutí, kdy v horizontální poloze dochází k většímu prokrvení plic. Nemocný 

zaujímá ortopnoickou polohu,  sedí  vzpřímeně,  je  zapřen rukama o lůžko,  aby mohl 

zapojit pomocné dýchací svalstvo, což mu přináší menší námahu při dýchání.

Před selhávající levou komorou se hromadí krev v plicním řečišti, ta způsobuje plicní 

edém,  který  je  nejtěžším  projevem  akutního  levostranného  srdečního  selhání.  Na 

základě zvýšeného tlaku v plicním řečišti dochází k přestupu tekutin z plicních kapilár 

do  plicních  sklípků,  tím  je  zhoršený  přestup  dýchacích  plynů  a  dochází  k  hypoxii.

Nemocný si stěžuje na bolest na hrudi a vykašlává zpěněné, narůžovělé sputum. Při 

poslechu plic jsou slyšitelné chrůpky. [Kolář, 2003]

Celkový vzhled nemocného je úzkostný, neklidný, je bledý, s chladnými akry a často s 

cyanózou rtů. Mohou se vyskytovat poruchy srdečního rytmu.

Pravostranné srdeční selhání

Pravostranné  srdeční  selhání  vzniká  poruchou  pravé  srdeční  komory,  která  musí 

pracovat  proti  většímu  odporu  v  plicích.  Krev  se  městná  před  selhávající  pravou 

komorou v systémovém oběhu.

Nejčastější příčiny pravostranného srdečního selhání

 Plicní  hypertenze  –  prekapilární  forma:  příčina  je  před  plicními  kapilárami, 

způsobená  plicní  embolií  nebo  plicními  chorobami,  nejčastější  chronická 

obstrukční plicní nemoc.

- postkapilární forma: příčina je způsobena zvýšením tlaku v levé síni či v levé 

komoře, kdy se tlak pasivně přenáší do plicních žil, plicních kapilár a plicnice a 

následně na pravou komoru.

 Infarkt pravé komory – kdy je porucha funkce myokardu způsobená ischemickou 

nekrózou části srdečního svalu.
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Objektivní známky pravostranného srdečního selhání vznikají díky městnání krve před 

selhávající pravou komorou v systémovém oběhu.

Jsou to  zejména otoky dolních končetin, které začínají kolem kotníků a šíří se na bérce. 

Při  těžších  srdečních  selhání  mohou  vést  až  do  třísel.  Dalším  projevem  selhání  je 

zvýšená náplň  krčních  žil,  zvětšení  jater  (Hepatomegalie)  a  zvýšené  množství  volné 

tekutiny v břišní dutině (Ascites).

Obrázek č. 10 Příznaky srdečního selhání/www.wikiscripta.eu/15.

Vyšetřovací metody

Záznam dvanáctisvodového EKG nám může v přednemocniční péči napomoci k určení 

příčiny srdečního selhání. Jako je například infarkt myokardu, arytmie.

Monitorace krevního tlaku, pulzu a saturace krve kyslíkem.
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Terapie srdečního selhání v přednemocniční péči

 Poloha vsedě nebo polosedě, s volně svěšenými končetinami 

 Snížit  žilní  návrat  a  tím  snížit  zátěž  myokardu,  můžeme  použit  metodu 

„nekrvavá  venepunkce”  -  jde  o  střídavé  zaškrcování  tří  ze  čtyř  končetin. 

Zaškrcujeme gumovým zaškrcovadlem a co nejblíže k tělu.

 Podání kyslíku nosními brýlemi či kyslíkovou maskou 

  Vstříknutí nitroglycerinu pod jazyk, tak dvě dávky

 Podáním opiátu, vhodný je (Fentany®) 0,1 mg i.v. potlačí bolest a potlačí pocit 

dušnosti

 Pokud nestačí opiáty, použijeme na zklidnění (Diazepam®) 5 mg i.v. pomalu

 Podáním  kyseliny  acetylsalicylové  (Kardegic®)  500  mg  i.v.  zahájíme 

antiagreganční terapii

 Při  sníženém  krevním  tlaku  (hypotenzi)  použijeme  dle  ordinace  lékaře 

Dobutamin,  který  stimuluje  vzestup  srdeční  frekvence,  krevního  tlaku  a 

minutového srdečního výdeje

 Použitím diuretik,  nejvhodnější  (Furosemid®)  250  mg i.v.  dosáhneme snížení 

žilního návratu  a  tím snížení  zátěže  myokardu,  zejména u plicního edému a 

periférních otoků

Pacient s  akutním srdečním selháním bude transportován na monitorované lůžko v 

kardiocentru. [Češka, 2010]

2.9.3 Arytmie

Arytmie znamená poruchu v normálním sledu srdečních rytmů. Za pravidelný srdeční 

rytmus se považuje frekvence 60 – 90 pulzů za minutu. Poruchy pravidelnosti rytmů při 

srdečních arytmií způsobuje buď, chybná tvorba vzruchů nebo chyba v jejich šíření po 

srdečním  svalu.  Příčiny  poruch  mohou  být,  primární  -  na  základě  kardiální  příčiny 

(ischemické  choroby  srdeční,  onemocnění  či  poškození  srdce)  a  sekundární  - 

následkem jiných chorob (plicní  onemocnění,  poruchy acidobazické rovnováhy,  léky, 

intoxikace, endokrinní onemocnění).
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Arytmie  omezují  čerpací  schopnost  srdce,  kdy  srdce  není  schopno  přečerpat 

dostatečné množství okysličené krve do tkání a tělních orgánů. Stupeň omezení závisí 

především na typu arytmie a na funkčním stavu srdce.

Rozdělení arytmií

Dělení dle srdeční frekvence 

 Bradyarytmie s nižší frekvencí pod 60 pulzů za minutu

 Tachyarytmie s vyšší frekvencí nad 100 pulzů za minutu

Dělení dle místa vzniku

 Sinoatriální

 Supraventrikulární

 Komorové

Bradyarytmie

Bradyarytmie jsou poruchy, při kterých srdce běží  pomalu nebo jsou v jeho činnosti 

delší pauzy, srdeční frekvence je snížená pod 60 pulzů za minutu. 

Poruchy srdečního rytmu vznikají  na podkladě poruchy tvorby vzruchu v sinusovém 

uzlu (sinusová bradykardie a sinusové pauzy) nebo na podkladě blokády vedení vzruchu 

ze  sinusového  uzlu  na  síně  (sinoatrialní  blokády)  či  z  atrioventrikulárního  uzlu  na 

komory (atrioventrikulární blokády). [Kolář, 2003]

Klinické projevy bradyarytmií

U  bradyarytmií  je  snížení  minutového  srdečního  objemu  dáno  nízkou  komorovou 

frekvencí, která se projeví svalovou slabostí, únavou, točením hlavy, závratěmi, dušností 

a náhlými mdlobami až krátkou ztrátou vědomí.
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Terapie bradyarytmií

Přednemocniční terapie zahrnuje

 Podání kyslíku 

 Zajištění žilního vstupu a medikace dle ordinace lékaře (Atropin®) 0,5 – 1 mg i.v. 

nebo  intratracheálně,  eventuélně  i  opakované  dávky  do  nástupu  účinku, 

(Izoprenalin®) 0,2 mg i.v. nebo do infuze

 Dočasná  elektrická  stimulace  srdce,  zajištěná  pomocí  nastavitelného 

defibrilátoru, nalepenými elektrodami a nízkými elektrickými výboji

Tachyarytmie

Tachyarytmie je porucha, při které srdce běží mnohem rychleji než normálně, srdeční 

frekvence  je  zvýšená  nad  100  pulzů  za  minutu.  Tachyarytmie  dělíme  na  dvě  velké 

skupiny  -  síňové  a  komorové.  Síňové  bývají  obecně  méně  závažné  než  komorové. 

Poruchy srdečního rytmu při tachyarytmii vznikají buď zvýšenou či abnormální tvorbou 

vzruchů nebo kroužením vzruchu s vysokou frekvencí podél určité dráhy na srdečním 

svalu, například kolem infarktové jizvy. Toto kroužení se nazývá „reentry”. [Kolář, 2003]

Klinické příznaky tachyarytmií

Bývají přítomny palpitace (bušení srdce), pravidelné či nepravidelné. U tachyarytmií je 

snížení  minutového  srdečního  objemu  dáno  nedostatečným  plněním  komor  při 

zkrácené diastolické fázi. Toto náhlé snížení se projeví dušností, únavností, slabostí, při 

současné ischemické srdeční chorobě může dojít k projevům anginy pectoris i k vzniku 

srdečního selhání. V extrémních případech může docházet ke ztrátám vědomí  a až k 

náhlé smrti.

Terapie tachyarytmií

Je zaměřena na zpomalení srdeční frekvence a zvládnutí případných komplikací.
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 Podání kyslíku

 Zklidnění nemocného (Diazepam®) 5 mg i.v

 Při dobré toleranci pokus o farmakologickou kardioverzi (Amiodaron) 150 mg 

i.v., během deseti minut lze dávku opakovat

 Další  medikace  dle  ordinace  lékaře  (Digoxin®,  Rytmonorm®,  Betablokátory, 

Vasocardin®)

 Při flutteru a fibrilaci komor okamžité zahájení neodkladné resuscitace. Jedinou 

adekvátní terapií je co nejrychlejší elektrická defibrilace s energií 150 až 200 J 

bifázicky,  vždy  s  kontrolou  krevního  tlaku  a  záznamu  EKG  křivky  mezi 

jednotlivými  výboji.  Vždy  je  však  nezbytné  defibrilaci  podporovat 

farmakologickou tonizací myokardu opakovanými dávkami Adrenalinu 1mg i.v. 

[Češka, 2010]

Život ohrožující arytmie

KOMOROVÁ TACHYKARDIE

• je pravidelná tachykardie o frekvenci nad 130/minutu

• na EKG nález širokých komplexů QRS

• náhlý začátek a konec paroxyzmů

Obrázek č. 11 Komorová tachykardie/www.feuerwehr-frankfurt.de/16.

FLUTTER KOMOR 

• srdeční frekvence vyšší než 200/minutu

• na EKG pravidelné komorové komplexy, připomínající tvarem zuby pily 

Obrázek č. 12 Flutter komor/www.ekg.kvalitne.cz/17.
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FIBRILACE KOMOR

• srdeční frekvence 150 – 600/minutu

• chaotický rytmus s původem v komorách, bez srdečního výdeje 

• hrubovlná fibrilace komor – nad 0,3 mV

jemnovlnná fibrilace komor – pod 0,3 mV, hůře defibrilovatelná [Kolář, 2003]

Obrázek č. 13 Hrubovlná, Jemnovlná fibrilace komor

/www.feuerwehr-frankfurt.de/16.

ATRIOVENTRIKULÁRNÍ BLOKÁDY

Rozlišujeme podle závažnosti do tří stupňů, první stupeň není závažný pro pacienta , 

nejzávažnější je druhý a třetí stupeň AV blokády.

AV BLOK I.stupně

• pomalejší vedení bez většího nebezpečí pro pacienta 

• prodloužené vedení vzruchu AV uzlem a Hissovým svazkem

• na EKG se projeví prodloužené PQ interval

Obrázek č. 14 AV blikáda I.stupně/www.feuerwehr-frankfurt.del/16.

AV BLOK II. Stupně, rozděluje se na dva typy

1. typ – interval PQ se postupně prodlužuje až vypadne jeden QRS úplně a zbyvá 

pouze vlana P  [Kolář, 2003]
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2. typ -  náhlé vypadnutí jednoho nebo více komplexů QRS a zapíše se jen vlna P. 

Interval  PQ se  před vypadnutím komplexu QRS neprodlužuje  a  vypadnutí  je 

nepravidelné

Obrázek č. 15 AV blokáda II.stupně 1 a 2 typ/www.feuerwehr-frankfurt.del/16.

AV BLOK III. stupně

• úplná blokáda vedení vzruchu ze síní na komory

• síně a komory pracují nezávisle na sobě 

• srdce funguje díky tomu, že si vytvořilo náhradní zdroj rytmu

• na EKG vlna P bez vztahu s komplexem QRS

Obrázek č. 16 AV blokáda III.stupně/www.feuerwehr-frankfurt.del/16.

ASYSTOLIE

• chybí elektrická činnost srdeční 

• na EKG se asystolie projeví jako rovná čára (izoelektrická linie) [Kolář, 2003]

Obrázek č. 17 Asystolie/www.feuerwehr-frankfurt.del/16.
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Vyšetřovací metody u arytmií

Základní vyšetřovací metodou u arytmií je záznam dvanáctisvodového EKG.

U EKG křivky hodnotíme

  Rytmus – sinusový nebo jiný rytmus než sinusový 

 Srdeční akci – pravidelná či nepravidelná

 Srdeční frekvenci – počet tepů za minutu

 Nakonec hodnotíme jednotlivé vlny a kmity jdoucí po sobě 

Dále měříme krevní  tlak  a hmatnost pulzu na periférních tepnách.  Pokud pulz není 

hmatný, ihned zahájíme kardiopulmonální resuscitaci.

2.9.4 Hypertenzní krize

Představuje akutní, život ohrožující  stav, charakterizovaný náhlým zvýšením krevního 

tlaku (systolický tlak 210 mmHg a diastolický tlak obvykle 130 mmHg a vyšší),  který 

může  být  provázen  známkami  poškození  nebo  selhání  životně  důležitých  orgánů 

(centrálního nervového systému, kardiovaskulárního systému a ledvin). 

Mezi  nejčastější  příčiny  hypertenzní  krize  patří  nedostatečná  antihypertenzní  léčba 

nebo její vynechání. Další příčiny:

• renovaskulární hypertenze, freochromocytom, akutní glomerulonefritida

• preeklampsie a eklampsie

• neurogenní hypertenze při úrazech hlavy a subarachnoideální krvácení

• hypertenze  provázející  jiná  onemocnění  (akutní  infarkt  myokardu,  akutní 

disekující aneuryzma) [Widimský, 1999]

Hypertenzní krize dělíme podle závažnosti

 Emergentní  hypetenzní  krize  –  ohrožuje  pacienta  bezprostředně  selháním 

některého životně důležitého systému

 Urgentní  hypertenzní  krize  –  je  stav,  kdy  výrazné  zvýšení  krevního  tlaku 

způsobuje poruchu funkce některého orgánu, ale bez známek jeho poškození
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Klinické projevy

Hypetenzní  encefalopatie,  která  je  způsobena  zvýšeným  průtokem  krve  mozkem, 

dochází k poškození cévní stěny a rozvoj edému mozku. Tento stav se projevuje bolestí 

hlavy, zmateností, zvracením, ztrátou vědomí až kómatem.

Srdečně – cévní projevy, levostranné srdeční selhání, dosahující až plicního edému.

Renálné postižení se projevuje rozvojem akutního ledvinného selhání.

Terapie hypertenzní krize

Základním terapeutickým postupem u hypertenzní krize je snížení krevního tlaku.

 Jako  první  pomoc  v  přednemocniční  péči  je  vhodné  podání  krátkodobě 

působícího inhibitoru Angiotenzin – konvertující enzym (Kaptopril®) 25 – 50 mg 

p.o.,  který  obvykle  sníží  krevní  tlak  do  20  –  30  minut,  nutných  pro  převoz 

pacienta k hospitalizaci na jednotku intenzivní péče

 Příliš rychlé snížení krevní tlaku může vést k přechodným mozkovým příhodám 

(tranzitorní ischemická ataka)

 Dále terapie vyžaduje různé přístupy s ohledem na stav pacienta a selhávající 

orgánový systém [Widimský, 1999]

2.9.5 Akutní plicní embolie

Plicní  embolie  je  termín,  kterým  se  označuje  obstrukce  různě  velké  části  plicního 

arteriálního  řečiště  úlomkem  krevní  sraženiny,  přineseným  krevním  proudem. 

Důsledkem je omezení průtoku krve plicním řečištěm.

 Trombus – krevní sraženina v místě, kde vznikla

 Embolus – utržený úlomek krevní sraženiny, který je unášen krevním proudem
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Závažnost  akutní  plicní  embolie  závisí  na  velikosti  plicní  cévní  obstrukce  vyvolané 

embolií a na předchozím stavu srdce a plic. U pacientů bez předchozího srdečního a 

plicního onemocnění je třeba vyvolat obstrukci 50 % plicního cévního řečiště k tomu, 

aby  vznikla  plicní  hypertenze.  U  kardiaků  nebo  u  nemocných  s  dřívějším  plicním 

onemocněním postačí i menší obstrukce plicního oběhu k vyvolání plicní hypertenze. 

Závažnost  plicní  hypertenze je  tedy  určována především rozsahem cévní  obstrukce, 

spazmus cév v plicní cirkulaci se neúčastní vzniku plicní hypertenze při plicní embolii. 

[Widimský, 1981]

Typickými příznaky akutní plicní embolie je dušnost, bolesti na hrudi a kašel. 

  Akutní  malá plicní  embolie – může se projevit jako nově vzniklá,  námahová 

dušnost, tachykardie a bolest na hrudi při dýchání.

 Akutní masivní plicní embolie – v důsledku uzávěru velké části plicního řečiště 

(až 80 %) se projeví náhle vzniklou klidovou dušností, často s pocitem tlaku a 

bolestí na hrudi s chladnou bledou kůží až cyanózou. Rozvíjí se akutní selhání 

pravé srdeční komory, šokový stav s hypotenzí, kdy může dojí k náhlé smrti.

 Akutní  submasivní  plicní  embolie  –  uzavírá  až  60  % řečiště,  nebývá  klinický 

průběh  tak  dramatický,  nemocní  jsou  hemodynamicky  stabilní.  Mívají 

tachykardii, dušnost , tachypnoi.

 Subakutní masivní plicní embolie – vzniká na podkladě opakované embolie do 

plic v průběhu dnů až týdnů. Projevem je pomalu narůstající námahová dušnost 

a snižování tělesné výkonosti. [Češka, 2010]

Obrázek č. 18 Obstrukce plicního řečiště/www.interna-praha.cz/18.
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Akutní plicní embolie je častým, mnohdy obtížně diagnostikovatelným onemocněním. 

Při  diagnostice  plicní  embolie  by  měla  být  provedena  anamnéza  a  to  s  jakým 

onemocněním se pacient léčí a jaké užívá léky.

Z nynějších obtíží  je důležitá známka dušnosti. Jestli vznikla náhle nebo se postupně 

zhoršovala, jak dlouho se dušnost rozvíjí, zda je přítomna bolest na hrudi, pokud ano 

tak jaká a za jakých okolností bolest vznikla.

Pacient  by  měl  být  komplexně vyšetřen -  změření  krevního tlaku,  pulzu  a  natočení 

dvanáctisvodového EKG. Při vyšetření se zaměřit na náplň krčních žil, poslech srdce a 

dýchání  a  palpační  vyšetření  břišní  krajiny  s  důrazem na zvětšená játra.  Na dolních 

končetinách  si všímat případných otoků.

Terapie akutní plicní embolie

Při podezření na plicní embolii v přednemocniční péči zahajujeme terapii

 Zklidněním pacienta (Diazepam®) 5 mg i.v.

 Podáním  kyslíku,  případně  intubace  a  umělou  plicní  ventilací  s  pozitivním 

tlakem v respiračních cestách na konci výdechu, takzvaný PEEP 

 Potlačení bolesti podáním opiátu, vhodný je (Fentanyl®) 0,1 mg i.v., který potlačí 

i dušnost

 Podáním kyseliny acetylsalicylové, zahájíme antiagreganční  terapii,  zabráníme 

shlukování krevních destiček (Kardegic®) 500 mg i.v.

 Dále by měla léčba spočívat k zabránění krevnímu srážení, tedy pokud nejsou 

přítomny závažné kontraindikace pro podání Heparinu 10 000 J [Češka, 2010]

Pacient s akutní plicní embolií bude urychleně transportován na monitorované lůžko v 

kardiocentru.
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2.9.6 Srdeční tamponáda

Mezi stěnou srdce a osrdečníku je jen malý prostor, vyplněný serózní tekutinou. Tato 

tekutina je ultrafiltrát krevní plazmy a umožňuje hladké vzájemné klouzání obou listů 

perikardu.

Srdeční  tamponáda  je  život  ohrožující  stav,  vznikající  při  rychlé  tvorbě  tekutiny  v 

perikardiálním  vaku.  Pokud  stoupne  tlak  perikardiální  tekutiny  nad  hodnotu 

diastolického tlaku v komorách, je omezena její relaxace a její čerpací schopnost, srdce 

je utlačováno. Postupně dochází k rozvoji srdečního selhání, hypotenzi až šoku. Rozvoj 

srdeční tamponády záleží nejen na množství, ale též na rychlosti tvorby perikardiální 

tekutiny. [Vojáček, Kettner, 2009]

Nejčastější příčiny srdeční tamponády

 Perikarditidy  –  zánětlivé  onemocnění  perikardu,  které  často  doprovází 

přítomnost tekutiny v perikardiálním vaku. Mnohdy se jedná o malé množství, 

které  nemusí  mít  žádné  projevy.  V  případě  rychlé  tvorby  velkého  množství 

tekutiny dochází k rozvoji srdeční tamponády

 Protržení  srdeční  stěny  –  která  může  být  poškozená  rozsáhlým  infarktem 

myokardu. K protržení může dojít nějakou dobu po prodělaném infarktu

 K  protržení  stěny  srdeční  může  dojít  následkem  závažných  poranění  a 

pochopitelně  i  u  invazivních  medicínských  zákroků,  která  se  provádějí  v 

hrudníku blízko srdce 

Klinické příznaky

Pacient se srdeční tamponádou je obvykle těžce až ortopnoicky dušný, častý je kašel a 

synkopy. Při poslechu srdce jsou srdeční ozvy velmi tiché, zvýšená náplň krčních žil a 

zjevné otoky dolních končetin. Při selhávání oběhu nakonec dochází k poruše prokrvení 

mozku, následuje bezvědomí až smrt.
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Vyšetřovací metody

 Záznam dvanáctisvodového EKG v přednemocniční péči nám ukáže tachykardii a 

nápadně nízkou voltáž komlexů QRS

 Monitorace krevního tlaku, pulzu a saturace krve kyslíkem

Terapie srdeční tamponády

 Podání kyslíku 

 Dle ordinace lékaře podání antyarytmik, kardiotonik 

 Život zachraňující  terapií srdeční tamponády je odlehčovací punkce perikardu 

(perikardiocentéza)

2.9.7 Aortální disekce

Akutní aortální disekce je život ohrožující cévní příhoda. Podkladem disekce aorty  je 

trhlina ve stěně aorty v intimě. Krev pod tlakem proudí do medie aorty skrze trhlinu a 

odloupne intimu od přilehlé medie a tak vytvoří falešný kanál (lumen). Odtržení intimy 

od zbytku stěny může probíhat jak po směru toku, tak proti směru toku krve. 

Disekce aorty se často šíří z vzestupné aorty, přes aortální oblouk a sestupnou aortou 

do břišní aorty až do ilických tepen, případně i femorálních tepen. [Češka, 2010]

Obráze č. 19 Typy disekce aorty/www.zbyněk.cz/19.
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V praxi se užívájí  dvě anatomické klasifikace disekce podle DeBakey a Standfordské. 

Častěji  je  užívána  Standfordská  klasifikace  –  rozděluje  disekce  podle  toho,  zda  je 

postižena vzestupná aorta. Pokud ano, pak se jedná o disekci typu A bez ohledu na to, 

kde končí. Všechny ostatní disekce jsou typ B.

DeBakey  systém je založen na místě původní trhliny, kdy typ 1 začíná ve vzestupné 

aortě a prograduje se alespoň do oblouku aorty, typ 2 je izolován na vzestupné aortě a 

typ 3 začíná na sestupné aortě a propaguje se distálně nebo proximálně. 

Disekce vzestupné aorty (typu A) jsou častější než u disekce sestupné aorty (typu B) a 

nejčastěji vzniká trhlina na pravé straně aorty. [Češka, 2010]

Klinické příznaky

 Disekce aorty vzniká náhle a je doprovázená ostrou, krutou bolestí na hrudníku. 

Nemocní popisují skutečnost ,,něco se mi tam utrhlo”

 Bolest může vyzařovat ve směru disekce 

- postižení vzestupné aorty - bolest vpředu na hrudníku

- postižení sestupné aorty - bolest vzadu na hrudníku 

- při postižení oblouku aorty - vyzařuje bolest do krku a do čelistí

 V průběhu příhody se může objevit synkopa a rozvíjející se šok

 Zvýšený arteriální tlak

Vyšetřovací metody

 V přednemocniční  péči, záznam dvanáctisvodového EKG, k vyloučení infarktu 

myokardu

 Monitorace krevního tlaku, při disekci bývá zvýšen 

 Při  fyzikálním  vyšetření  lze  zjistit  deficit  pulzu  na  horních  končetinách  či 

karotidách, v důsledku disekce odstupující dané tepny

 Při disekci břišní aorty je hmatná pulzující rezistence v břišní krajině
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Terapie

 Podáním opiátu potlačíme bolest, vhodný (Fentanyl®) 0,1 mg i.v.

 Pacienta zklidníme například (Diazepam®) 5 mg i.v.

 Snížit krevní tlak

 Snížit sílu stahu levé srdeční  komory a tím zmírníme energii krevního proudu, 

trhající aortu (i.v. betablokátory) v dávce snižující tepovou frekvenci 

Pacienta  s  disekcí  aorty  urychleně  transportujeme  k  chirurgické  intervenci  do 

kardiocentra.

2.9.8 Kardiopulmonální resuscitace 

Kardiopulmonální resuscitace (KPR) je soubor úkonů, které vedou k obnově základních 

životních funkcí u člověka v bezvědomí se zástavou dechu a srdeční činnosti.

K základní KPR není potřeba žádných speciálních pomůcek a vybavení, tudíž jí mohou 

provádět a měli by znát i osoby bez zdravotnické kvalifikace. KPR se zahajuje na místě 

vzniku život ohrožující situace vyšetřením základních životních funkcí a záklonem hlavy 

se zajistí průchodnost dýchacích cest. 

Následuje nepřímá srdeční  masáž, ruce jsou položeny uprostřed hrudníku na hrudní 

kosti. Komprese hrudníku se provádí s frekvencí přibližně 100 za minutu a do hloubky 4 

až 5 centimetrů. Poměr kompresí a vdechů je 30 : 2. [Češka, 2010]

Obrázek č. 20 Nepřímá srdeční masáž /www.zzsvysocina.cz/20.
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Rozšířená KPR je prováděna kvalifikovanými zdravotníky,  navazuje na základní  KPR s 

použitím  speciálních  pomůcek  a  léků.  Pomůcky  používané  zdravotní  záchrannou 

službou pro zajištění dýchacích cest jsou 

 Nosní a ústní vzduchovod

 Laryngální maska

 Ezofago-tracheální rourka (combi-tube)

 Endotracheální kanyla

 Ambu-vak

 Oxylátor

 Trasportní ventilátor 

Po  zajištění  dýchacích  cest  endotracheální  intubací  se  provádí  dýchání  při  nepřímé 

srdeční masáži bez pauzy.

Následně je nutné zajistit periférní žilní či intraoseální vstup pro podání léků a hradících 

roztoků. Dále se zhodnotí srdeční rytmus pomocí EKG diagnostiky.

Defibrilace

Jde o léčebný život zachraňující výkon, kterým lze změnit chaotickou srdeční činnost. 

Elektrický  výboj  z  defibrilátoru  může  zrušit  fibrilaci  komor  a  bezpulzní  komorovou 

tachykardii, která bez léčby vede rychle ke smrti pacienta.

Obrázek č. 21 Defibrilátor /www.uszmk.cz/21.
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Po  defibrilačním  výboji  bez  ohledu  na  jeho  výsledek  ihned  navazuje  pokračující 

nepřímá srdeční masáž v trvání přibližně dvou minut a teprve pak následuje kontrola 

srdečního rytmu.

Základní farmakoterapie při resuscitaci

Při rozšířené KPR jsou podávány léky nitrožilně, pokud chybí žilní vstup, praktikuje se 

endotracheální či intraoseální podání.

 Adrenalin – působí pozitivně na srdeční činnost a dochází ke zvýšení krevního 

tlaku a pulzu. Při resuscitaci se aplikuje zásadně intravenózně 1 miligram po 3 až 

5 minutách bolusově bez ředění, po aplikaci je vhodné takzvaně ˶spláchnout˝ 

10 mililitry krystaloidu.

 Amiodaron  –  jako  antiarytmikum  při  trvající  fibrilaci  komor  a  bezpulzní 

komorové tachykardii. Po třetím výboji je vhodné podání léku v úvodní dávce 

150 miligramů.

 Atropin –  vhodné  podání  při  bradykardiích  vyššího stupně v  dávce 0,5  až  1 

miligram.

Po obnovení  srdeční  akce,  cirkulace krevního oběhu a zajištění  ventilace je  důležité 

urychleně  transportovat  pacienta  na  anesteziologicko-resuscitační  oddělení.  Během 

transportu  je  vhodné  pacienta  ochlazovat  pomocí  ledových  infuzních  roztoků. 

Hypotermie může být přínosná, zlepšuje přežívání a zmírňuje následné neurologické 

postižení. 
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Algoritmus kardiopulmonální resuscitace dospělých

Obrázek č.  Rozšířená KPR dospělých [Češka, 2010]
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3 Praktická část

3.1 Kazuistika I

Muž, narozen 1942

Osobní anamnéza: 2 – 3 roky se léčí pro hypertenzi, před 10 lety operace páteře, v roce 

1988 prodělaná tranzitorní ischemická ataka (TIA), v roce 2006 zlomenina V. a VII. žebra 

pravého hemithoraxu, v roce 2007 operace tříselné kýly, v roce 2007 a 2008 operace 

katarakty oboustranně.

Rodinná anamnéza: otec 82 let onemocnění srdce, matka 84 let CMP cévní mozková 

příhoda.

Alergická anamnéza: alergie na Mydocalm a Indometacin.

Abusus: nekuřák, 3 – 4 piva denně.

Nynější  onemocnění:  Pacient  26.04.  2010  přichází  k  praktickému lékaři  s  obtížemi, 

udává poslední tři  týdny bolest pod pravou lopatkou, která se šíří  dopředu na prsa, 

současně se mu hůře dýchá, potíže jsou vázány na rychlou chůzi nebo jinou námahu. V 

klidu ustupují. 

Vyšetření praktického lékaře 

Hodnoty krevního tlaku: 200/100, 150/100, 140/90, 130/80 mm Hg

Hodnoty pulzu: 70, 74, 66 za minutu

Natočení dvanáctisvodového EKG: srdeční akce pravidelná, rytmus sinusový, frekvence 

66 za minutu. QRS 0,08, ST izoelo, vlna T plochá v aVL a negativní v V1 – V5, R od V2, 

rudim v III a aplanace v a VF QT 400 ms.

Jsou viditelné EKG změny a nelze vyloučit zadní a spodní infarkt myokardu.
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Pacientovi byla volána záchranná služba - posádka RLP. Lékař záchranné služby provedl 

celkové vyšetření a následnou přednemocniční terapii. 

Pacient eupnoický, bez ikteru a cyanózy, hydratovaný, uzliny nezvětšeny, spolupracuje.

Hlava: nebolestivá, skléry bílé, spojivky růžové, zornice izokorické, reagují. Jazyk: vlhký , 

bez  povlaku,  plazí  ve  střední  čáře,  hrdlo klidné.  Krk:  štítná  žláza  nezvětšena,  uzliny 

nehmatné,   karotidy  tepou  symetricky,  bez  šelestu,  náplň  krčních  žil  přiměřená. 

Hrudník:  dýchání  čisté,  sklípkové,  akce  srdeční  pravidelná,  ozvy  ohraničené.  Břicho: 

měkké,  prohmatné,  nebolestivé,  bez  hmatné  rezistence,  játra  nezvětšena,  slezina 

nehmatná. Dolní končetiny bez otoků a známek zánětu.

Krevní tlak 189/89 mm Hg, Pulz 86 za minutu, Teplota 36,2°C, Dvanáctisvodové EKG se 

známkou patologických změn.

Podán  kyslík  obličejovou  maskou  6  l  za  minutu.  Dále  kanylace  periférní  žíly  a  dle 

ordinace lékaře podán Kardegic® 500 mg i. v., Fentanyl® 2ml i.v.

 

Pacient  je   posádkou  RLP  transportován  na  urgentní  příjem  emergency,  poté  byl 

přeložen na kardiologické oddělení, kde bylo provedeno vyšetření – RTG hrudníku, sono 

karotid, echo vyšetření, katetrizace.

RTG hrudníku: viditelné staré fraktury žeber, bez aktivní patologie, srdeční stín hraniční 

šíře.

Sono  karotid: v  odstupech  bez  sklerotických  plátů,  směr  kraniálně,  bez  významné 

stenotizace. Mírná stenóza arteria carotis externa.

Echo vyšetření: dobrá systolická funkce levé komory, lehká hypokineza apikální třetiny 

septa a přední stěny, diastolická dysfunkce (porucha relaxace)

Katetrizace: ramus interventricularis  anterior  (RIA)  jen okrajové nerovnosti,  v  místě 

společného  odstupu  RD1  a  RD2  je  ramus  intervenricularis  anterior  subtotálně 

uzavřena.
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V chabě naplněné periferii, krátce pod uzávěrem, je ještě patrná další stenóza. Dlouhá 

periferie pak již bez stenózy. Ramus circumflexus bez stenózy.

Diagnóza: ischemická choroba srdeční, nově vzniklá námahová angina pectoris.

Pacient  přijat  přes  emergency,  pro  bolesti  na  hrudi  a  EKG  změnami,  Troponin  I 

negativní.  Nález  k  indikaci  k  chirurgické  revaskularizaci  -  ramus  intervetriculares 

anterior (RIA), ramus diagonalis (RD), arteria coronaria dextra (ACD). Pacient zde již bez 

stenokardie, aferbrilní, domluvený překlad na kardiochirurgii.

Pacient  byl  přijat  na  kardiochirurgii  4.05.2010.  Provedena  operace,  revaskularizace 

myokardu – trojnásobný bypass.

Aortokoronární bypass je jednou ze základních kardiochirurgických operací. Jedná se o 

přemostění zúžených srdečních tepen cévním štěpem a může být život zachraňujícím 

zákrokem.

Pacient se uspí, otevře se mu hrudník (sternotomie) a obnaží se srdce, aorta a srdeční 

tepny.  Z  jiného  místa  těla  se  pak  vezme  tepna  či  žíla  a  ta  se  pak  našije  tak,  že 

přemosťuje zúžený úsek srdeční tepny. Poměrně často se používá povrchová žíla dolní 

končetiny. Jeden konec této spojky je pak našit před místem zúžení a druhý konec až za 

zúžením. Druhou možností je použit prsní tepnu (arteria mammaria), která odstupuje z 

hrudní aorty. Tento odstup z aorty je zachován, přeruší se jen dolní část prsní tepny a 

našije  se  na  místo  za  zúžením.  Krev  protéká  nově  vytvořenou  spojkou  a  zásobení 

srdečního svalu kyslíkem a živinami je zajištěno. [www.stefajir.cz]3.

Obrázek č. 22  Aortokoronární bypass /www.ikem.cz/3.
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Operační výkon u pacienta proběhl bez komplikací. Pacient časně extubován, oběhově i 

ventilačně stabilní. Po překladu na jednotku  intenzivní péče bez obtíží, rehabilitace bez 

komplikací.  Pacient  toleruje  chůzi  po  oddělení.  Rány  po  výkonu  klidné  a  hojí  se. 

Laboratorní vyšetření uspokojivé.

Stav pacienta po propuštění - odchází kardiopulmonálně kompenzován k další péči do 

příslušných lázní. 

Medikace

• Anopyrin® tbl. 100 mg p. o.

• Atorvastatin® tbl. 20 mg p. o.

• Egilok® tbl. 50 mg p. o.

• Prestarium® neo 5 mg p. o.

• Amicloton® tbl. p. o.

Pacient 14.05.2010 nastupuje  do lázní,  během pobytu se  zúčastňuje rehabilitačních 

procedur 60 minut denně – vířivky, masáže, dechová cvičení, tréningová ergometrie, 

inhalace, biotronová lampa, diadynamika, edukační pohovory.

Procedury  pacient  toleroval  celkem  dobře,  bez  celkových  koupelových  procedůr, 

vzhledem k  pomalému hojení  jizvy  na levé  dolní  končetině.  Hodnoty  fyziologických 

funkcí – tepová frekvence 70 – 88 za minutu, krevní tlak 130/80 – 140/80 mm Hg

Po celou dobu pobytu bez dysrytmií, oběhově stabilní.

Doporučení  –  racionální,  nízkocholesterolová  strava,  přiměřená  fyzická  aktivita. 

11.06.2010 pacient propuštěn domů.

Závěr kazuistiky

Diagnóza  u  tohoto pacienta je  ischemická choroba srdeční,  nově  vzniklá  námahová 

angina pectoris. Klinický obraz je zde bolest pod pravou lopatkou, která se šíří dopředu 

na prsa. Tato bolest může mít charakter – tlaku, svírání, pálení či vyzařování do levého 

ramene, předloktí a ruky.

U pacienta se projevila i námahová dušnost, vyplývající z omezené funkce levé komory 
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způsobené  ischémií   myokardu.  Byly  zjevné  EKG  změny  a  po  katetrizaci  zobrazené 

významné  stenózy  (RIA),  k  nekróze  myokardu  nedošlo.  Po  vyšetření  byl  pacient 

diagnostikován  k  bypassové  operaci,  která  je  v  tomto  případě  zřejmě  příslušnou 

variantou. 

3.2 Kazuistika II

Muž, narozen 1945

Osobní anamnéza: Pacient udává, že se s ničím neléčí a nikde není sledován. Dna bez 

léčby,  záchvat  již  dlouho  neměl,  proto  nebere  léky.  Jaterní  leze,  hyperlipidemie, 

arteriální hypertenze. Paréza nervus axilaris. V roce 2004 operace pravé hlasivky pro 

spinocelulární karcinom.

Úraz: tříštivá Collesova fraktura levého zápěstí.

Rodinná anamnéza: matka zemřela ve vysokém věku, sestra karcinom prsu.

Alergická anamnéza: u pacienta nejsou žádné alergie.

Abusus: kouří dvacet cigaret za den, alkohol šest piv denně.

Farmakologická  anamnéza:  nyní  žádné  léky  nebere,  asi  rok  pacient  neužívá  lék  na 

krevní tlak a na cholesterol (dle lékaře by měl užívat – Ramipril® 10 mg, Atorvastatin® 

20 mg, Apo-amlo® 10 mg)

Nynější onemocnění: Pacient byl přijat cestou Emergency dne 18.10.2011 a přeložen na 

kardiologickou JIP.  Pacient udává,  že asi  před dvěma dny šel  domů a špatně se mu 

dýchalo. Včera normálně sekal na zahradě trávu, bylo mu dobře a potíže neměl. Pak šel 

na pivo a po pivě, když chvátal domů, tak se zase zadýchal. Říka, že je to normální, ale 

pak zas tvrdí, že takhle se nikdy nezadýchává.

Bolesti na hrudi nemá, ale drží se zahrudník, ale že by ho bolelo srdce to rozhodně ne. 
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Anamnéza od pacienta velmi obtížná, přeskakuje z jedné věci na druhou.

Objektivní nález: Pacient je při vědomí, orientovaný, spolupracuje. Obézní, bez ikteru a 

bez cyanózy, eupnoe, hydratovaný, neurologicky v normě, afebrilní.

Hlava a krk bez patologických nálezů. Dýchání čisté, sklípkové. Akce srdeční pravidelná, 

ozvy  se  systolickým  šelestem  s  maximem  nad  aortální  chlopní.  Břicho:  měkké, 

prohmatné, nebolestivé, játra 2 cm pod žeberním obloukem, peristaltika dobrá. Dolní 

končetiny bez otoků.

Na  kardiologické  JIP  byla  provedena  vyšetření  –  RTG  hrudních  orgánů,  sono,  echo 

vyšetření, biochemie, katetrizace, bakteriologická vyšetření.

Podle výsledků biochemie byla zjištěna zvýšená hladina Troponinu I. V úvodu již dle 

poslechového nálezu (výše): s maximem nad aortální chlopní jako příčinu obtíží.

Dle  echa  potvrzena  těžká  kalcifikovaná  aortální  stenóza  degenerativní  etiologie  s 

hypertrofickou levou komorou s hraniční systolickou funkcí.

Katetrizace: v koronární tepně  ramus cirkumflexus (Rcx), zjištěná tandemová stenóza 

graciální.  Indikován  konzervativní  postup,  není  indikace  k  výkonu  percutální 

transluminální  koronární  angioplatika  (PTCA)  a  aortální  bypass  (CABG)  ramus 

cirkumflexus.

Diagnóza: Ischemická choroba srdeční,  nemoc jedné tepny ramus cirkumflexus (Rcx) 

tandemová  stenóza.  Indikován  konzervativní  postup.  U  pacienta  zjištěny  výraznější 

degenerativní změny aortální chlopně včetně závěsného aparátu. Pacient je indikován k 

chirurgické  náhradě  aortální  chlopně,  s  tímto  výkonem  pacient  souhlasí.  Tříslo  po 

intervenci je klidné, pravá dolní  končetina klidná bez poruchy prokrvení či  inervace. 

Diabetes melitus 2.typu s obezitou.

Doporučení:  Diabetická  dieta  s  omezením  živočišných  tuků  a  soli.  Pacient  bude 

hospitalizován na kardiochirurgii. 
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Medikace

• Godasal® 100 mg

• Kalnormin® tbl. 1 g

• Furon® tbl. ½ 20 mg

• Egilok® tbl. 25 mg

• Diaprel® MR 

• Mertenil® 20 mg

Dne  10.11.2011  byl  pacient  přijat  na  kardiochirurgii,  na  základě  komplexního 

kardiologického vyšetření k náhradě aortální chlopně bioprotézou.

Jestliže je u pacienta indikována náhrada umělé chlopně, prvním krokem je odstranění 

nemocné chlopně a potom implantace chlopně umělé na její místo. Existují dva druhy 

srdečních chlopní, rozdělené podle druhu materiálu.

• Bioprotetické  –  tkáňové  chlopně  –  jsou  vyrobené  především  z  tkání  zvířat 

(hovězí perikard, prasečí aortální chlopně nebo lidské chlopně od dárců)

• Mechanické chlopně – vyrobené ze syntetických materiálů 

Obrázek č. 23  Náhrada aortální chlopně katetrovou metodou, umělá chlopeň

/www.ikem-kardiologie.cz/4.

V  dnešní  době  je  již  nová  léčebná  metoda  implantace  aotální  chlopně,  která  je 

mnohem méně zatěžující. Jde o perkutánní katetrovou implantaci aortální chlopně.
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V  případě  aortální  chlopně  se  donedávna  tato  výměna  prováděla  pouze  při  velké 

kardiochirurgické operaci, vyžadující rozsáhlý řez na hrudníku s mimotělním oběhem. 

Perkutánní  implantace  aortální  chlopně  se  provádí  v  celkovém  nebo  místním 

znecitlivěním. Tato léčebná metoda se provádí katetrovou metodou, při níž se do místa 

původní aortální chlopně implantuje chlopeň nová, která je uchycena v kovové mřížce, 

nazývané stent. [www.ikem-kardiologie.cz]4.

Techniky implantace - v současnosti se používají nejčastěji dva přístupy. Přes stehenní 

tepnu (Transfemorální) a přes hrot levé komory (Transapikální).

Výměna  srdeční  chlopně,  která  je  postižená  těžkou  aortální  stenózou,  přináší  jak 

krátkodobou tak dlouhodobou úlevu od symptomů. Vrací funkci aortální chlopně do 

normálního stavu a zlepšuje kvalitu života.

Pacient po operačním výkonu krátce na inotropní a vazopresorické podpoře. Renální 

funkce jsou v normě. Po celou dobu hospitalizace pacient hemodynamicky stabilní. Po 

operaci  trochu  zahleněný,  byly  podávány  inhalace  a  prováděna  intenzivní  dechová 

rehabilitace. Zahájena warfarinizace.

Při propouštění pacient afebrilní, klinicky bez obtíží, kardiopulmonálně kompenzován. 

Na EKG sinusový rytmus. Operační rány jsou klidné a hojí se.

Pacientovi je doporučena celková rehabilitace, i dechová. Jinak byl pacient poučen s 

omezením námahy  horních  končetin  po  osm týdnů a  doporučena antisklerotická  a 

diabetická dieta.

Závěr kazuistiky

V tomto případě jde  zřejmě o pacienta  s  laksním přístupem ke svému zdraví  svým 

životním  stylem  a  neužívání  léků,  které  má  předepsané  lékařem.  To  má  zjevně  za 

následek nynější obtíže pacienta.
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3.3 Kazuistika III

Muž, narozen 1946

Osobní anamnéza: V minulosti se pacient léčil s hypertenzí. 27.4.2005 operace lokte , 

pravá horní končetina, přední subkutální transpozice nervus ulnaris. Pacient je anxiozně 

depresivní, ethylismus.

Rodinná anamnéza: neznámá.

Alergická anamnéza: žádné alergie.

Abusus: kouří dvacet cigaret za den.

Nynější  onemocnění:  Pacient  udává  vertigo,  které  má  při  předklonu  a  poté  po 

narovnání  se  zamotá hlava,  nebo když  sedí  a  rychle  vstane,  opět  se  zamotá  hlava. 

Bolesti na hrudi nemá ani neměl, poslední měsíc se mu hůře dýchá, hlavně při námaze. 

Kašel má s expektorací bělavého sputa, nauzeu nemá ani nezvracel.

Objektivní anamnéza: Pacient byl přijat cestou Emergency pro dušnost trvající  jeden 

měsíc a vertigo při posazení. Následně byl přeložen na kardiologické oddělení.

Pacient  je  při  vědomí,  orientovaný,  afebrilní,  klidové eupnoe,  bez ikteru a  cyanózy. 

Hlava  a  krk  orientačně  bez  patologického  nálezu.  Dýchání  sklípkové  a  čisté.  Akce 

srdeční  pravidelná,  tichý  systolický  šelest  v  perikardu.  Břicho  měkké,  palpačně 

nebolestivé. Dolní končetiny bez otoků.

Natočeno dvanáctisvodové EKG: Srdeční akce pravidelná, rytmus sinusový, frekvence 

53 za minutu, PQ 180 ms, QRS 100 ms, ST vyšší odstup V1 – V5, vlna T negativní v V1, 

aVL, V4 – V6, bifaz V2 – V3, jinak pozitivní, QT 400ms.

Biochemie: Opakovaně 3x kardioenzymy pozitivní, maximálně Troponin I 0,24.
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Katetrizace:  Výkon  byl  proveden  cestou  arteria  radialis  dextera  bez  komplikací.  S 

nálezem  velmi  chabý  uzávěr  ramus  intervetrikularis  anterior  (RIA)  s  dysfunkčním 

postižením periferie, maximální hraniční stenóza ramus circumflexus (Rcx), doporučeno 

konzervativní postup terapie.

Diagnóza: ischemická choroba srdeční, Q-infarkt myokardu přední stěny staršího data 

nejasné doby vzniku, bez anginy pectoris. Při přijetí pacient řazen podle stupně NYHA – 

III – IV, při propouštění už stupeň NYHA – maximálně II.

Pacient poslán na telemetrické vyšetření  pro uváděné potíže. Záznam prokázal  AV – 

blokádu  III.  stupně.  Dočasné  vysazení  betablokátorů  a  pacientovi  byl  během 

hospitalizace impalantován kardioverter – defibrilátor (ICD) v primární prevenci.

Kardioverter  –  defibrilátor  (ICD)  je  přístroj,  který  se  podobá  kardiostimulátoru. 

Monitoruje a reaguje na výskyt rychlých, pomalých či nepravidelných srdečních rytmů. 

ICD je schopen tyto poruchy srdečních rytmů odhalit a za pomocí elektrických impulzů 

je zvládnout tak, aby se srdeční rytmus vrátil k normálu.

Obrázek č. 24   Schéma zapojení ICD a RTG hrudníku pacienta s ICD

/www.ikem.cz/22. /www.nemlib.cz/23.

Při  pomalém  srdečním  rytmu  funguje  jako  kardiostimulátor  a  udržuje  pravidelnou 

srdeční akci. Při vzniku rychlého, život ohrožujícího rytmu, zahájí ICD během několika 

vteřin příslušnou elektrickou terapii přímo v srdci, kardioverzi při komorové tachykardii 

a defibrilaci při komorové fibrilaci.

57



ICD se skládá z vlastního přístroje a z  jedné nebo více ohebných elektrod,  které se 

zavádějí přes klíčkovou žílu do srdce. ICD se většinou umístí do podkoží v oblasti pod 

levou klíční kostí.

V tomto případě byla u pacienta implantace ICD indikována na základě prokázaných 

AV-blokád III. stupně a v primární prevenci.

Implantace ICD, samotný výkon

 Oblast operační rány je očištěna dezinfikačním roztokem.

 Implantace se provádí při místním znecitlivění.

 Po znecitlivění se provede kožní řez, který je přibližně 5 – 7 cm dlouhý. Dále se 

vytvoří kapsa pro umístění přístroje, a to odebráním části podkoží. Vpichem do 

podklíčkové žíly se zavedou potřebné elektrody až do srdce a pod rentgenovou 

kontrolou se jejich konec umístí do správné polohy v pravé komoře, pravé síni 

nebo v koronárním sinu.

 Další kontrola správné polohy elektrody se provádí pomocí stimulace ze zevního 

stimulátoru a zároveň se změří potřebné parametry elektrod.

 Poté  se  provádí  testování  účinnosti  defibrilačního  výboje,  toto  se  provádí  v 

celkové anestezii. Během testování se určitou stimulací vyvolá fibrilace komor a 

zruší se elektrickým výbojem z ICD.

 Celý výkon trvá přibližně půl hodiny až dvě hodiny.

 Po  výkonu  je  pacient  uložen  na  lůžko  a  po  jedné  až  dvou  hodinách  může 

normálně pít a jíst. [www.nemlib.cz]5.

Během  výkonu  se  u  pacienta  přechodně  vyskytla  hypoxie,  ale  následně  bez 

patologických následků. Po výkonu bylo zajištěno RTG hrudníku bez patologie.

Rána následující den po výkonu s rozsáhlým hematomem. Pacient po dobu observace 

bez známek kardiorespirační insuficience a afebrilní.
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Medikace

  Verospiron® 25 mg

 Godasal® 100 mg

 Furon® 40 mg

 Tritace® 25 mg

 Betaloc® 25 mg

 Mertenil® 10 mg

Pacientovi je doporučena racionální dieta, bez živočišných tuků a soli. Přestat kouřit. 

Pravidelné  kontroly  v  antiarytmické  poradně.  10.01.2012  pacient  propuštěn  do 

ambulantní péče.

Pacient dne 12.01.2012 přichází na ambulantní neinvazivní kardiologii ukázat operační 

ránu po implantaci ICD. Rozsáhlí podkožní hematom v levé části hrudníku se resorbuje. 

V kapse stimulátoru je malá fluktulace. Kapsa je teplejší. Jinak bez obtíží.

Závěr kazuistiky

Diagnóza u pacienta je ischemická choroba srdeční, Q – infarkt myokardu přední stěny 

staršího data nejasné doby vzniku, bez anginy pectoris. Při přijetí pacient řazen podle 

stupně NYHA – III. až IV. Při propuštění už stupeň NYHA – maximálně II.

NYHA (New Yourk  Haert  Association)  je  v  dnešní  době nejšíře  využívaná klasifikace 

dušnosti, které se rozdělují do čtyř stupňů:

NYHA I. - Pacient nezvládá jen vyšší námahu a rychlejší běh.

NYHA II. - Pacient zvládá maximálně rychlejší chůzi, běh nikoliv.

NYHA III. - Pacient zvládá pouze jen domácí činnost, běžná aktivita je vyčerpávající.

NYHA IV. - Pacient je dušný již při minimální námaze i v klidu.
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3.4 Kazuistika IV

Muž, narozen 1942

Osobní anamnéza: diabetes mellitus, na dietě.

Rodinná anamnéza: bezvýznamná.

Alergická anamnéza: žádné alergie.

Abusus: nekuřák, alkohol příležitostně.

Nynější onemocnění: Pacient před čtrnácti dny spadl z kola, ale bez potíží. Pak se ale 

objevily náhle vzniklé bolesti  ve střední thorakální  páteři,  vystřelující  k levé lopatce, 

bolest je pociťována a vadí při hlubokém nádechu. Na bolesti pacient neužíval nic, jen 

anopyrin, ale bez efektu. 

Pro intenzivní progredující bolest si pacient volá zdravotní záchrannou službu, posádka 

RLP.  Lékař  záchranné služby  provedl  celkové vyšetření  a  následnou přednemocniční 

terapii.

Objektivní  nález:  Pacient  plně  orientovaný,  eupnoický,  při  chůzi  mírná  dyspnoe  , 

spontánní  saturace  91  %,  bez  ikteru  a  cyanózy.  Hlava  nebolestivá,  neurologicky 

orientovaně v normě, zornice izokorické, foto ++, skléry bílé, spojivky růžové.

Jazyk plazí středem. Krk: Karotidy tepou symetricky, šelest neslyšný, náplň krčních žil 

přiměřená.  Hrudník:  Akce  srdeční  pravidelná,  ozvy  2  ohraničené,  šelest  neslyšný, 

dýchání  s  chrůpky,  jinak  sklípkové,  poklep  lehce  přikrácený.  Břicho:  Pacient  břicho 

napíná,  hůře  vyšetřitelné,  jinak  měkké,  nebolestivé,  hepar  pod  obloukem.  Dolní 

končetiny bez otoků.

Natočení dvanáctisvodové EKG: akce srdeční pravidelná, rytmus sinusový, PQ 0,08, QRS 

0,2, ST izol. , negativní vlna T v aVR.
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Krevní tlak 175/80 mmHg, Pulz 82 za minutu, Teplota 38,2°C. 

Byla zajištěna periférní žíla kanylou, podán kyslík obličejovou maskou 6 L za minutu a 

dle ordinace lékaře byl podán Fentanyl® 1 ml i. v.

Diagnóza: suspektní respirační onemocnění.

Pacient je transportován posádkou RLP na urgentní příjem Emergency. Po RTG páteře 

bez patologických nálezů je pacient přeložen na plicní oddělení.

Pacient je dne 07.02.2012 přijat na oddělení plicních nemocí, pro potíže, které již trvají 

delší  dobu.  Potíže  pacient  charakterizuje  jako  bolest  pravého  boku,  poté  febrílie, 

zaléčen Doxybene®, ale s minimálním efektem. Pak změna na Augmentin®, následně 

přechodné  zlepšení.  Avšak  febrílie  u  pacienta  přetrvávají,  bolesti  nyní  ustoupily, 

projevuje se výrazná dušnost při chůzi. V klidu se pacient nezadýchává, má suchý kašel 

a jednou se vyskytla drobná hemoptýza.

Pacient byl hospitalizován k do vyšetření pro přetrvávající dechové potíže a febrílie.

Dne  07.02.2012  bylo  pacientovi  provedeno  vyšetření  CTAg  plicnice  –  vyšetření 

provedeno spirálním CT 5  mm s  0,7  mm rekonstrukcí  po  aplikaci  kontrastní  látkou 

(Iomeronu). 

Byla potvrzena embolie do plicnice s četnými emboly od úrovně lobárních větví obou 

plicních  křídel.  Emboly  kompletně  obliterují  jejich  lumen,  zasahují  až  do  úrovně 

subsegmentárních větví. Centrální kmeny plicní mají hraniční šíři, pravostranné srdeční 

oddíly jsou dilatovány při plicní  hypertenzi.  V bazálních partiích obou dolních laloků 

jsou kondenzace podmíněné plicními infarkty - plocha okolo 4 – 6 cm. Oboustranně je 

drobný fluidothorax, šíře okolo 0,5 cm.

Závěr: U pacienta se prokázala embolie plicnice s oboustraným plicním infarktem. 

Nasazena antikoagulační  terapie,  dále  pro přetrvávající  zvýšené zánětlivé  parametry 

podána antibiotika intravenózní cestou.
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Medikace

 Augmentin® 1 tbl. p. o.

 Ciphin® 500 

 Warfarin® 5 mg

Stav pacienta se výrazně zlepšil  a následně je propuštěn ve stabilizovaném stavu do 

domácí péče.

Závěr kazuistiky

Zde byla zprvu nejasná diagnóza. U pacienta se přihlíželo spíše k potížím způsobené 

pádem z  kola.  Po  následném  základním vyšetření  saturace  krve  kyslíkem  a  zjištění 

zvýšené teploty se může jednat o infekční či bakteriální onemocnění. Proto byl pacient 

přeložen  na  plicní  oddělení.  Při  přetrvávajících  obtížích  bylo  provedeno  pacientovi 

vyšetření CTAg plicnice, kde byla potvrzena embolie do plicnice.

3.5 Kazuistika V

Muž, narozen 1986

Osobní  anamnéza:  Paroxysmální  fibrilace  síní,  pacient  před  časem  prodělal  operaci 

varlete.

Alergická anamnéza: alergie žádné nejsou.

Abusus: pacient kouřil, ale přestal v roce 2008, alkohol příležitostně.

Farmakologická  anamnéza:  Rytmonorm®  2x  150  mg  tbl.  jako  SOS  medikace  při 

paroxysmu fibrilace síní, trvale Warfarin® 5 mg tbl.

Nynější  onemocnění:  Pacient  s  anamnézou  na  námahu  vázaných  palpitací  a 

dokumentovanou paroxysmální fibrilaci síní.

62



U  pacienta  probíhá  antiarytmická  terapie  farmaky,  ale  je  mu  doporučena  terapie 

katetrovou ablací, izolace plicních žil.

Pacient  je  dne  07.09.2011  hospitalizován  na  kardiologii,  při  příjmu  byl  objektivně 

vyšetřen.

Tepová frekvence: 85 za minutu, Krevní tlak: 152/73 mmHg, Teplota: 36,6°C.

Natočení dvanáctisvodového EKG: akce srdeční pravidelná, rytmus sinusový, PQ 126, 

QRS 94, QT 448.

Pacient je orientovaný, spolupracuje, plně mobilní, eupnoe, bez známky ikteru, cyanózy 

či anémie. Pacient je hydratovaný, afebrilní. Páteř bez deformit na poklep nebolestivá. 

Bez zjevných známek vnějšího traumatu.

Hlava:  nebolestivá,  nos  a  uši  bez  výtoku,  orientačně  neurologicky  v  normě,  skléry 

anikterické.  Jazyk:  vlhký,  plazí  se  ve  střední  čáře,  hrdlo  klidné.  Krk:  štítná  žláza 

nezvětšena,  krční  žíly  přiměřeně  naplněné,  karotidy  tepou  symetricky  bez  šelestů. 

Hrudník:  bez  deformit.  Poklep  nad  plícemi  plný,  dýchání  sklípkové,  bez  vedlejších 

fenoménů,  akce  srdeční  pravidelná,  2  ozvy  ohraničené.  Břicho:  pod  niveau,  klidné, 

nebolestivé, bez patologické rezistence, velikost  jater a sleziny nepřesahuje poklepově 

oblouk žeberní. Končetiny bez známky zánětu, otoků a trombózy. Klouby ušlechtilého 

tvaru, normální hybnost. Klíční a místní uzliny bez patologie.

Pacient  podstoupil  terapii  katetrovou  ablaci,  izolaci  plicních  žil,  na  podkladě 

dokumentované  paroxysmální  fibrilaci  síní.  Byla  prokázána  ortodromní  AV  reentry 

tachykardie se skrytou spojkou anterolaterálně vpravo.

Po výkonu pacient aplikuje dvakrát denně Clexsane® 0,8 ml a užil tabletu Warfarinu® 5 

mg.

Dne 09.09.2011 pacientovi pro obtíže provedeno CTAg vyšetření, kde je popsán vývoj 

zastínění v plicním parenchymu, dorzálně od ústí plicních žil levé síně.
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Vlevo patrný hypodenzní lem 8 mm. Pleurální reakce.

Doplněno HRCT vyšetření  plic  i  s  polykacím aktem,  kde byla  vyloučena patologická 

komunikace  jícnu.  V  horních  segmentech  obou  dolních  plicních  laloků  v  oblasti 

paravertebrálních valů jsou drobné okrsky atelektázy.

U pacienta pro přetrvávající hemoptýzu i přes dočasné vysazení antikoagulační terapie 

byla provedena bronchoskopie. Zdroj krvácení byl lokalizován, byla přítomna starší krev, 

ale bez pokračujícího krvácení.

V  dalším  průběhu  je  u  pacienta  významnější  ústup  hemoptýzy.  Pacient  je 

kardiopulmonálně kompenzován a je propuštěn do domácí péče.

Souhrn diagnóz u pacienta

 Paroxysmální fibrilace síní

 Hemoptýza  –  prokrvácení  plicního  parenchymu,  dle  CT  vyšetření  dále  bez 

známek krvácení

 Dočasná AV-blokáda vyššího stupně

 AV-reentry tachykardie, skrytá spojka

Pacientovi je doporučena racionální dieta.

Závěr kazuistiky

Fibrilace  síní  je  nejčastější  supraventrikulární  tachyarytmií,  která  může  pacientovi 

výrazně  snížit  kvalitu  života.  Léčba  fibrilace  síní  je  velmi  komplikovaná  a  začíná  s 

podáváním antiarytmik, které mají řadu nežádoucích účinků a tato terapie je většinou 

dočasná.

Podle výsledků studií  bylo prokázáno, že v léčbě fibrilací síní je nejúčinější  katetrová 

ablace. Působí přímo na mechanismus, což arytmie trvale odstraní.

Izolace plicních žil  spočívá v aplikaci radiofrekvenčního proudu cílené na oblast levé 

síně,  ústí  plicních  žil  s  cílem  dosáhnout  úplné  elektrické  izolace  plicních  žil  při 

minimálním poškození okolní tkáně.
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Během ablace dochází k přerušení elektrického vedení myokardiálních snopců, které 

spojují svalovinu levé síně a plicní žíly a tím dochází k elektrické izolaci plicní žíly. Izolací 

nepřichází elektrická aktivita z ložisek v plicní žíle do síně, a tím se nespustí fibrilace 

síní. [Izolace plicních žil, www.zdn.cz]6.

             Obrázek č. 25  Znázornění izolace plicních žil /www.img.cz/24.

3.6 Kazuistika VI

Dne 27.10.2011 v 8.25 byla zdravotnickým operačním střediskem přijata výzva, kdy volá 

spolupracovník, že jeho kolega ztratil vědomí, ale dýchá. Dispečer vysílá na uvedenou 

adresu posádku RLP rychlá lékařská pomoc. Posádka RLP vyráží 8.27 ze základny, která 

je 8 km vzdálená od místa zásahu.

Muž, narozen 1956

Výzva 8.25 bezvědomí, dýchá.

Při  příjezdu  posádky  RLP  na  místo  8.40  pacient  leží  na  zemi  v  bezvědomí  a 

spolupracovník  provádí  nepřímou  srdeční  masáž,  pacient  přestal  dýchat.  Posádka 

přebírá KPCR – kardiopulmocerebrální resuscitace.
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Lékař rychle prohlíží pacienta, zjišťuje nehmatný pulz, pacient nedýchá.

Pacientovi  byl  proveden  záklon  hlavy,  kontrola  dutiny  ústní.  Následně  zahájena 

ventilace  přes  ambuvak  a  zároveň  nepřímá  srdeční  masáž.  Záchranář  přikládá 

pacientovi  na  hrudník  pádla  od  Lifpaku,  aby  zjistil  srdeční  rytmus,  jestli  je 

defibrilovatelný či není. Na monitoru se ukáže nedefibrilovatelný rytmus asystolie.

Lékař  provádí  endotracheální  intubaci,  řidič  posádky  RLP  provádí  nepřímou  srdeční 

masáž a záchranář nalepuje elektrody EKG.

Pacient je zaintubován, záchranář provádí kanylaci periférní žíly. Dle ordinace lékaře, 

záchranář podává 1 ml adrenalinu, po aplikaci nepřímá srdeční masáž v délce 2 minut a 

poté  kontrola  srdečního  rytmu,  trvá  asystolie.  Po  4  minutách  další  aplikace  1  ml 

adrenalinu a pokračování v nepřímé srdeční masáži.

Během  kardiopulmonální  resuscitace  lékař  odebírá  anamnézu  od  spolupracovníka, 

který udává, že pacient se léčí s hypertenzí. Ráno si pacient stěžoval, že mu není dobře 

a na bolesti hlavy, ale dnes to ještě v práci vydrží a druhý den zajde k lékaři. Pak náhle 

slabost s následným bezvědomím.

Po čtyřicetiminutové kardiopulmonální resuscitaci, bez odezvy srdečního rytmu, lékař 

resuscitaci ukončuje a konstatuje smrt pacienta.

Během resuscitace bylo podáno 10 ampulí adrenalinu.

Diagnóza: Náhlá zástava oběhu s neúspěšnou KPCR.

Závěr kazuistiky

Tohoto výjezdu jsem se zúčastnil osobně v rámci stáže na záchranné službě. Z mého 

pohledu byla kardiopulmonální  resuscitace podána ihned a správně,  ale  i  přesto se 

pacienta nepodařilo oživit.
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4 Vlastní závěr kazuistik 

V přednemocniční péči je klíčovou úlohou stanovení správné diferenciální diagnózy, od 

které se bude dále odvíjet přednemocniční a následně nemocniční terapie.

Stanovení  správné  diagnózy  by  se  mělo  opírat  o  soubor  sezbíraných  informací  a 

anamnéz, jak od pacienta tak jeho okolí. Důkladné vyšetření a všímání si i nepatrných 

změn či příznaků nám může napomoci ke stanovení správné diagnózy.

Cílem  těchto  kazuistik  bylo  poukázat  na  symptomy  doprovázející  akutní  srdeční 

choroby, které by neměly být podceňovány. Někdy i zjevné příznaky nemusí znamenat 

typicky danou předpokládanou chorobu, oproti tomu, byť malé či nevýrazné symptomy 

mohou znamenat akutní srdeční chorobu, která by měla mít urgentní řešení.

V kazuistikách je popsáno šest pacientů s rozdílnou akutní srdeční chorobou a uvedena 

jejich přednemocniční a nemocniční terapie s vyšetřením a následným chirurgickým či 

konzervativním řešením. 
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5 Diskuse

Ve  své  práci  jsem  chtěl  především  poukázat  na  závažnost  kardiovaskulárních 

onemocnění a zejména akutních stavů v kardiologii. V dnešní době těchto onemocnění 

značně přibývá, často u lidí v nejproduktivnějším věku. Myslím si, že je to tím, že dnešní 

doba je velmi uspěchaná a nároky na život v této době jsou často stresující až vysilující, 

a jak je známo, stres našemu srdci a organismu nijak nepřispívá. Proto se domnívám, že 

by lidé měli začínat s prevencí a pokusit se těmto onemocněním předcházet. Mnoho 

lidí tento problém řeší až po prodělané akutní srdeční příhodě, kdy, jak se zdá, je pozdě.

Prevencí rozumějme zdravý životní styl. Každý z nás má svůj životní styl a je jen na nás si 

uvědomit, jestli tento styl je našemu srdci a organismu vyhovující.

Existují rizikové faktory, které se ovlivnit nedají, jako jsou dědičné předpoklady, věk a 

pohlaví. Zde jsou zásadní ovlivnitelné rizikové faktory, které můžeme považovat za onu 

prevenci před srdečními chorobami. Snížením krevního tlaku při arteriální hypertenzi se 

sníží  riziko cévních mozkových příhod, při snížení hladiny cholesterolu v krvi se sníží 

výskyt  ischemických  chorob  srdečních  a  zanechání  kouření  tabáku,  které  výrazně 

zvyšuje  výskyt  ischemických  chorob  srdečních  a  úmrtnost  na  kardiovaskulární 

onemocnění. To jsou rizikové faktory, které svou vůlí můžeme změnit.

Existuje mnoho preventivních programů či odborných poraden, které se věnují dané 

problematice, ale minimum lidí je využívají z důvodů, že se doposud u nich neprojevily 

závažné příznaky nebo ke svému onemocnění jsou lhostejní a značně jej podceňují.

Myslím si, že i znalost této prevence patří do role zdravotnického záchranáře, který by 

měl  být  schopen  v  dané  problematice  poradit  či  pomoci  a  mít  znalost  rozpoznat 

příznaky akutních stavů v kardiologii, správně reagovat při poskytovaní urgentní péče a 

zajistit základní ošetření s transportem na příslušné oddělení.
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Závěr

Ve své absolventské práci s názvem Akutní stavy v kardiologii jsem si stanovil několik 

cílů.  Především  mi  šlo  o  to  seznámit  jak  laickou  tak  odbornou  veřejnost  s 

problematikou  a  závažností  akutních  stavů  v  kardiologii.  Hlavním  cílem  práce  bylo 

popsat zásadní  příznaky ke stanovení  správné diagnózy u těchto stavů a poskytnutí 

adekvátní přednemocniční péči. 

V  teoretické  části  jsem  se  věnoval  anatomii  a  funkci  srdce,  která  značně  patří  do 

daného tématu. Popsal jsem vybrané akutní stavy v kardiologii, příznaky a jejich léčbu v 

přednemocniční péči.

V  praktické  části  jsem  zpracoval  šest  kazuistik,  které  poukazují  na  projevy  a  léčbu 

daných stavů. Tyto akutní stavy pro pacienta znamenají řadu komplikací nebo mohou 

dokonce skončit i smrtí.

Akutní stavy v kardiologii jsou život ohrožující stavy a jejich řešení může být každodenní 

činností záchranáře. Domnívám se, že cíle práce byly splněny a přál bych si, aby má 

práce byla přínosem nejen pro zdravotníky, ale i pro laickou veřejnost k prohloubení 

znalostí a zkvalitnit první pomoc podávanou pacientům.
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Summary

Acute Conditions in Cardiology

Cardiovascular diseases and acute conditions in cardiology represent one of the most 

serious health problems. These diseases have been the leading cause of deaths; people 

are affected by them most often in their productive age. 

As paramedics we have to deal with these diseases a lot, often a couple of minutes 

decides about a person´s life. So the main objective of the assignment is to clear up 

these diseases in detail, their treatment and the right diagnosis.

This assignment consists of two parts: theoretical and practical. In the theoretical part 

the  anatomy  and  physiology  of  the  heart  are  described,  that  acute  conditions  in 

cardiology,  acute  coronary  syndrome,  acute  heart  failure,  arrhythmia,  pulmonary 

embolism,  cardiac  tamponade.  There  are  described  various  acute  cardiac  diseases, 

their common symptoms, such as chest pain and dyspnoea as well  as  their serious 

complications such as the cardiogenic shock, ventricular fibrillation and sudden cardiac 

death.

In the practical part the attention on specific causes of acute conditions in different 

patients is given. Then diagnosis, complications and some basic treatment methods are 

described.  The  public  should  be  informed about  the  causes  of  acute  conditions  in 

cardiology and today’s lifestyle.

The standardized treatment within pre-hospital care means stabilization of their health 

condition, alleviation of their pain and quick transport to hospital. Then it is important 

to administer pharmacological and surgical treatment immediately. 

Every medical professional must be able to detect acute conditions at the early stage 

and treat them properly.
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