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Úvod 

V absolventské práci se budu zabývat problematikou akutního břicha (neboli 

náhlé příhody břišní). Bolest břicha je jednou z nejčastějších indikací k výjezdu a 

často operátorky předávají výzvu výjezdové skupině “jedete na bolesti břicha“. 

V době, kdy jsem začínal s odbornou praxí, netušil jsem, co si pod tímto 

pojmem představit. Proto bych rád seznámil čtenáře s problematikou akutního 

břicha, neboť dnes již vím, že je to vážná bolest břicha trvající méně než 24 

hodin. Vždy vyžaduje urgentní specifické diagnostikování a často také včasnou 

chirurgickou intervenci.  Proto je důležité, aby záchranář byl i v terénu (bez 

dostupnosti veškerých zobrazovacích přístrojů, jakými jsou například ultrazvuk 

a rentgen) schopen správně a rychle náhlou příhodu břišní diagnostikovat a 

dále aby dokázal pohotově rozeznat veškeré typy dané problematiky. Jedná se 

mimo jiné o akutní apendicitidu, akutní cholecystitidu, akutní pankreatitidu, 

invaginaci střev atd. 

Co se týče léčby v přednemocniční neodkladné péči (dále jen v PNP), je ryze 

symptomatická, avšak na tlumení bolesti nejsou doporučovány opiáty kvůli 

zastření klinických příznaků, které jsou důležité pro finální určení diagnózy v 

nemocnici. Taktéž je podstatné se na místě zásahu správně rozhodnout, na jaké 

oddělení (chirurgické vs. nechirurgické) budeme pacienta směřovat. Toto 

rozhodnutí můžeme provést až po řádném vyšetření. V terénu se upřednostňují 

jednoduchá fyzikální vyšetření - pohmat, poklep, poslech a pohled a především 

pečlivé odebrání anamnézy od pacienta, eventuelně od rodiny, či ostatních 

přítomných. Posádka rychlé lékařské pomoci (RLP) může dále provádět 

vyšetření per rectum a v opravdu výjimečných situacích i vyšetření per vaginam. 

Zkrátka jsem se rozhodl se na danou problematiku zaměřit, neb se lidově říká, 

že štěstí přeje připraveným.   

Není naším cílem určit exaktní diagnózu, ale správně směřovat pacienta!!! 

[ĎURČOVIČ, 2011] 
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1 Cíl absolventské práce 

 

1.1 Hlavní cíl: 
 

Zdůraznit úskalí akutního břicha v přednemocniční neodkladné péči (dále jen 

PNP). 

 

1.2 Dílčí cíle:  

 

1.2.1 Zmapovat nejčastější náhlé příhody břišní, problémy při diagnostické 

rozvaze v terénu a případné chybné postupy. 

  

1.2.2 Podat ucelený písemný soubor informací o dané problematice. 
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2 Teoretická část 
 

2.1 Žaludek (gaster) 
 Žaludek je důležitý pro pasáž a trávení potravy. Má funkci rezervoáru, kde se 

potrava přicházející z jícnu mísí a natravuje pomoci HCl a pepsinu a poté 

vyprazdňuje do duodena. 

2.1.1 Části žaludku  

Spojení jícnu a žaludku nazýváme kardie. Zde je jícnový svěrač, který zabraňuje 

gastroezofageálnímu reflexu. Na kardii navazuje fundus. 70 – 75 % plochy tvoří 

tělo žaludku. Dále antrum pyloru a konečná část žaludku – pylorus. Je tvořený 

cirkulárním svěračem, který zabraňuje reflexu duodenálního obsahu do 

žaludku. 

2.1.2 Poranění 

Mechanická poranění můžeme dělit na penetrující (ostrá) způsobena ostrými 

předměty (nůž, projektil), nepenetrující (tupá) způsobená působením tupého 

násilí na břišní stěnu. Rozsah poranění záleží na intenzitě a délce působení násilí 

a též na množství náplně žaludku v okamžiku poranění.  

Příznakem ostrého poranění je rána na břiše, krvácení, výhřez orgánu.  Při 

penetrujících poranění se mohou rychle rozvíjet peritoneální příznaky. 

Příznakem tupého poranění může být bolet břicha, zvracení nebo nemocný 

může být asymptomatický. Krvácení do peritoneální dutiny se může projevit 

šokovými příznaky. 

 Poleptání vzniká při požití kyseliny nebo louhu. Kdy první pomoc je pokus o 

neutralizaci působící noxy (kyselinu neutralizujeme jedlou sodou a louhy 

například zředěným octem). 

 2.1.3 Cizí tělesa 

Tato problematika je častá u dětí. U dospělých je častou příčinou 

sebepoškozovaní. 
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2.1.4 Malloryho- Weissův syndrom 

 Vzniká při úporném zvracení, kdy dojde k natržení žaludeční sliznice a vaziva s 

cévami.  

2.1.5 Zánětlivá onemocnění  

2.1.5.1 Gastritida  

Zánět žaludeční sliznice. Nejčastěji se vyskytuje erozivní gastritis, jejíž příčinou 

je stresový stav organismu. Projevuje se bolestí břicha. (obr. 1) 

2.1.5.2 Vředová choroba 

Peptický vřed je defekt sliznice žaludku či dvanáctníku, který zasahuje i často 

celou stěnu a může penetrovat do okolních orgánů.  Příčinou je nerovnováha 

mezi protektivními faktory (potrava, mucín) na straně jedné a agresivními 

faktory (HCl, pepsin, Helicobacter pylori, některé léky, nikotin, alkohol) na 

straně druhé. Pacient si při tomto onemocnění může stěžovat na nechutenství, 

plnost a bolest žaludku. Dále může být přítomna hemateméza a meléna. 

 

2.2 Tenké střevo (intestinum tenue) 
Je nejdelší oddíl trávicího ústrojí. Zde dochází k trávení a vstřebávání potravy.  

Je to trubice o průsvitu až 4,5 cm. Dlouhé 3-5 metrů a je složeno do kliček, 

které vyplňují větší část břišní dutiny (pod játry a žaludkem) a zasahují částečně 

i do pánve. [DYLEVSKÝ, 2007] 

Dělíme ho na dvanáctník (duodenum), lačník (jejunum) a kyčelník (ileum). Tyto 

oddíly v sebe postupně přecházejí. Do dvanáctníku ústí vývod žlučových cest a 

vývody slinivky břišní /Vaterská papila/.  

Poranění v této oblasti jsou relativně vzácná, často bývají součástí 

polytraumatu. Opět je můžeme dělit na penetrující a nepenetrující, taktéž se 

zde mohou vyskytovat cizí tělesa. Při ostrém penetrujícím postižení se může 

jednat o perforaci jedné či více kliček s následným rozvojem peritonitidy. Taktéž 

se může vyskytnout krvácení do dutiny břišní při poranění cévy v mezenteriu. V 

počátečním stadiu tupého poranění mohou být příznaky stejné jako při prosté 
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kontuzi břicha a proto je velmi důležitá hospitalizace nemocného a jeho další 

sledování. 

Mezi neúrazové příčiny patří Crohnova choroba – jedná se základně o chronický 

zánět střeva, pro který je typické střídání akutních exacerbací s různě dlouho 

trvajícími remisemi. 

 

2.3 Tlusté střevo (colon) 
Skládá se ze slepého střeva (nejobjemnější část tlustého střeva – céka, zde 

odstupuje appendix – červovitý výběžek. Je dlouhý až 10 cm a uložen je různě), 

tračníku vzestupného - od slepého střeva vzhůru po pravé straně břicha, 

příčného tračníku – z pravého podžebří do levého podžebří, kde přechází v 

sestupný tračník (po levé straně břicha) a navazuje na esovitou kličku (colon 

sigmoideum) a konečník (rektum). 

Poranění tlustého střeva jsou méně častá než u tenkého střeva. Častější jsou 

otevřená poranění – střelné, sečné a bodné rány. Ale poranění tlustého střeva 

je vzhledem k obsahu / vysoký obsah bakterií/ mnohem nebezpečnější než 

poranění střeva tenkého. Též zde musíme brát v úvahu možné iatrogenní 

poškození /kolonoskopie, polypectomie /. Na poranění střeva je nutno myslet 

při zlomenině pánve eventuálně anální masturbaci různými předměty.   

[Zeman, 2001] 

2.3.1 Appendicitis acuta 

Jde o nejčastější náhlou příhodu břišní. Postihuje prakticky všechny věkové 

skupiny. 

Příznaky onemocnění jsou různé v závislosti na umístění červa, výběžku, stáří 

pacienta, druhu zánětu. V klasickém případě počíná bolestí v nadbřišku, později 

přechází a lokalizuje se v pravém podbřišku. Dále je provázena nechutenstvím, 

nauzeou až zvracením (ne vždy), pouze zvýšenou teplotou (do 38,5° C) a 

pulsem.  Charakteristický je rozdíl teploty v axile a v rektu nad 1°C. 

Dle lokalizace rozlišujeme appendicitis retrocoecalis (vzhledem k uložení 

apendixu mívá odlišný průběh – bolest může být spíše v bederní krajině, pravý 

podbřišek je bez nálezu), laterocoecalis, subhepatalis (velmi špatně 
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diagnostikován, často záměna s cholecystitidou). Vyskytuje se hlavně u 

těhotných žen vlivem vytlačení céka dělohou (pelvalis) možno zaměnit za 

náhlou gynekologickou příhodu, časté jsou močové obtíže (mesocoeliacalis) 

pozor na záměnu s ileem, levostrannou. Dále je třeba odlišit appendicitis  u dětí 

(nejčastější NPB u dětí, při perforaci až 50 % úmrtnost, tvoří až 90 % všech 

NPB), stařeckou (bolestivost je typicky lokalizována v pravém podbřišku, ale je 

často velmi slabá. Typickým příznakem je zde zástava plynů a stolice.) a 

těhotenskou (vzácně se vyskytuje v období 12. týdnů. Ohrožen je život matky i 

plodu.).  

Nebezpečí gangrény červu z důvodu hormonálních změn. Zánět se neohraničí a 

snadno přechází na dělohu a vznik děložních kontrakcí. Obtížná diagnostika 

kvůli změně polohy červu v důsledku zvětšující se dělohy. Klinický obraz nauzea, 

zvracení, poruchy peristaltiky, zvýšený puls, stažení svalů není přítomno vlivem 

zvětšení dělohy, nedochází ke kontaktu červu s pobřišnicí. V přednemocniční 

péči nutno myslet na to, že tyto příznaky provází běžně fyziologické těhotenství 

a proto je zde nutno nepodcenit důkladnou diagnostiku. [ZEMAN, 2001] (obr. 2) 

2.3.2 Střevní neprůchodnost (ileus) 

Ke střevnímu ileu dochází při vytvoření překážky bránící normálnímu postupu 

střevního obsahu. To má za následek zvýšení peristaltiky a městnání střevního 

obsahu před překážkou. Postupně peristaltika ustává a střevo ochabuje. 

Objevuje se ischemie střevní stěny. Pravidelnými příznaky jsou kolikovitá 

bolest, zvracení, zástava odchodu plynů a stolice. Na pacientovi může být 

viditelné vzedmuté břicho (někdy jen lokalizované), zvýšený bubínkový poklep, 

poslechově můžeme slyšet zvýšenou peristaltiku a v pozdějších fázích naopak 

úplné ticho. Známe ileus mechanický, neurogenní, cévní. Do mechanického ileu 

se řadí obturační ileus, strangulační a volvulus. K neurogennímu ileu 

přiřazujeme paralytický a spastický. Cévní ileus je zapříčiněný trombózou nebo 

embolií mezenterických cév. (obr. 3) 

2.3.2.1 Obturační ileus 

Příčinou obturačního ileu je uzávěr střevního průsvitu. Téměř vždy je přítomna 

kolikovitá bolest s intervaly bez bolesti, která je těžko lokalizovatelná. Dále u 
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pacientů s tímto typem ileu v horní části trávicího traktu je z počátku častá 

nauzea a posléze i zvracení. Typicky zástava odchodu plynů a stolice je známkou 

pro nízko uložené překážky. 

2.3.2.1.1 Obturační ileus intraluminální 

Vzniká po vniknutí kamene ze žlučníku do trávicího ústrojí. Většinou kámen 

menšího rozměru projde trávicím ústrojím, avšak kámen větších rozměrů se 

zachytává a způsobí obturaci. Obturační ileus intramurální je nejčastější 

příčinou vzniku obturačního ileu. Jedná se většinou o maligní tumory tlustého 

střeva, převážně pak v oblasti rektosigmoidea. Klinické příznaky jsou zácpa 

s nadýmáním, někdy střídání zácpy s průjmem. 

2.3.2.1.2 Obturační ileus extramurální 

Vzniká díky plošným srůstům neboli adhezím po infekčních zánětech pobřišnice 

nebo po operacích. 

Strangulační ileus je nejen uzávěr střevního průsvitu, ale také zde dochází ke 

stlačení cév ve střevní stěně a v mezenteriu. Tím dochází samozřejmě 

k městnání obsahu, ale hlavně k oběhovým poruchám ve střevní stěně.  Stlačení 

cév až úplná ischemie znamená rychlý rozvoj nekrózy, s případnou perforací a 

následným difusním zánětem pobřišnice.  Klinický obraz pacienta závisí na 

rozsahu a umístěním strangulace. Pacient je neklidný, bledý, potí se, má 

tachykardii, někdy i pokles tlaku. Náhle vzniklá krutá bolest se zvracením rychle 

vede k šokovému stavu. S postupující nekrózou se do peritoneální dutiny 

dostávají i bakterie. To má za následek prohlubující se známky dráždění 

peritonea. Pravidlem při strangulaci je nález krve na rukavici při vyšetření per 

rektum, to však může vykonávat jen lékař. 

2.3.2.2 Uskřinutí střeva  

Může se jednat o uskřinutí v otvorech (uskřinutí kýl zevních i vnitřních – kýla 

pupeční, tříselná, stehenní a kýla v jizvách), uskřinutí pruhu (pruhy ze srůstu 

např. operacích), invaginace - časté u dětí (vsunutí jedné části střeva do lumen  

části sousední). Klinický obraz invaginace je krutá záchvatovitá bolest břicha 

eventuelně zácpa a zvracení. Při pohmatu břicha je typické válcovité zduření. 
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2.3.2.3 Volvulus 

Vzniká rotací části trávicí trubice (střevo, žaludek), kdy při větší rotaci dochází 

k postižení cév a nervů v mezenteriu (strangulace). Klinický obraz závisí na 

stupni uskřinutí. (obr. 4) 

2.3.2.4 Neurogenní – paralytický ileus 

Jedná se o poruchu nervových pletení ve střevní stěně. Tím postižená část 

střeva ztrácí hybnost a tonus. Příčinou je nejčastěji operační trauma, záněty 

pobřišnice, ileus, reflexní poruchy při poranění míchy a mozku, koliky renální a 

žlučníkové, toxické poškození při otravě olovem, ochablost při celkových 

infekcích. Příznakem je pocit nadmutí, zástava odchodů plynů a stolice, zvracení 

je až pozdním příznakem. Vidíme vzedmuté břicho, palpačně není přítomna 

bolestivost ani svalové stažení. Poslechově nález mrtvolného ticha.         

[ZEMAN, 2001] 

2.3.2.5 Spastický ileus 

Je vzácný, vzniká křečovitým stahem svaloviny střeva. 

2.3.2.6 Cévní ileus 

Vzniká embolií nebo trombózou mezenterických cév. Vzniká nekróza střeva 

s následným zánětem pobřišnice.  

V oblasti recta může být příčinou NPB poranění (zlomenina pánve, pád na 

špičaté či ostré předměty, poškození iatrogenní a poškození cizími tělesy u 

psychopatů nebo sexuálních deviací). 

 

2.4 Krvácení do trávicí trubice 
Jedná se o masivní krvácení do trávicího ústrojí, které rychle vede k postižení 

celkového stavu nemocného a bezprostředně jej ohrožuje na životě. Zdroj 

krvácení se může nacházet v celé trávicí trubici. Zdrojem téměř 2/3 všech 

krvácení je vředová gastroduodenální choroba. Dalším zdrojem jsou jícnové 

varixy, karcinom žaludku. Masivní krvácení může mít svůj původ v poruchách 

srážlivosti krve. Vzácné není ani krvácení při dlouhodobé aplikaci některých 

léků (kyselina acetylsalicylova, kortikoidy, antikoagulancia). Prvním příznakem 
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masivního krvácení do trávicího ústrojí bývají projevy hemoragického šoku. 

Zvracení krve (hemateméza) se často dostaví s odstupem jedné až dvou hodin. 

Časová prodleva je dána intervalem, kdy se žaludek plní krví a následně dochází 

k chemickému dráždění jeho stěny.  

Natrávená krev ve stolici (meléna) s odstupem 6 – 12 hodin. Časový interval 

souvisí s průchodem krve celým traktem. Bolest z pravidla chybí nebo je 

minimální – krvácení do trávicí trubice nezpůsobuje spasmus střeva, a pokud 

nedojde k perforaci ani dráždění peritonea. [LATA, 2010] 

 

2.5 Difuzní zánět pobřišnice 
Vzniká perforací orgánů dutiny břišní. Čím nižší úsek perforuje, tím horší je 

prognóza (sterkorální peritonitida je způsobena střevním obsahem - stolicí a 

bakteriemi). [ZEMAN, 2001]  

Začátek je náhlý, je přítomna zhoršující se bolest v celé břišní dutině, zvracení, 

pacient zaujímá polohu vleže s pokrčenými dolními končetinami. Pacient je 

opocený, má zrychlenou akci srdeční a povrchově dýchá. Místní nález na břiše: 

nejsou patrné dýchací pohyby, břicho může být až vtažené, bolestivé 

(Blumbergovo znamení – nemocný udává při tlaku rukou a jejím náhlém 

oddálením bolest břicha, Rowsingovo znamení – při palpaci na protilehlé straně 

se objeví bolest v pravém podbřišku) a vyšetření per rektum je bolestivé. 

 

2.6 Ohraničený zánět pobřišnice 
Objevuje se v případě, že místní podmínky (adheze) zabraňují šíření zánětu do 

volné břišní dutiny. Příznaky jsou určovány rozsahem postižené části 

peritoneální dutiny. Symptomy ohraničeného zánětu jsou stejné jako u zánětu 

difusního, jen jsou mírnějšího stupně a lokalizované na místo zánětu. 

Ohraničený zánět pobřišnice se může resorbovat (vstřebat), postupně se 

vyvinout v absces nebo perforovat do volné dutiny břišní. 
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2.7 Podbrániční absces (hlíza) 
Infekce se do tohoto prostoru dostává přechodem z orgánů břišní dutiny, 

penetrací prostoru při poranění nebo po operaci, cestou krevní nebo 

lymfatickou. Resorbovat se může vzácně, většinou perforuje do okolí. Celkově 

v klinickém obrazu nacházíme zvýšenou teplotu a třesavku. Z místních příznaků 

je přítomna bolest v horní polovině břicha akcentovaná hlubokým dýcháním 

(může vystřelovat do ramena), škytavka.   

 

2.8 Játra 
Jsou největší žlázou a parenchymatózním orgánem v lidském organismu. Svojí 

největší částí leží v pravém hypochondriu a vyplňují pravý podbrániční prostor. 

Jistou známkou poškození jaterní funkce je ikterus. Již ze vzhledu ikteru lze 

soudit na povahu poruchy. Rubínový - hepatocelulární porucha, zelený - 

překážka v odtoku žluči, žlutý - ikterus při hemolýze.  Příčinou překážky 

v odtoku žluči může být například cholelitiáza, tumor bránící v odtoku žluči a 

další. 

2.8.1 Poranění jater 

Mohou být tupá (častou spojená se zlomeninami žeber, eventuelně jsou 

součastí polytraumatu), perforující poranění jater vzniká nejčastěji střelným 

nebo bodným mechanismem. [ZEMAN, 2001] 

Poranění jater je až v 50 % provázeno rozvojem hemoragického šoku. Dále je 

přítomna bolest v pravém podžebří a pravé poloviny hrudníku, říhání a 

zvracení. Zatlačením na dolní část hrudní kosti se bolest zvýrazní (Hedryho 

příznak). 

2.8.2 Portální hypertenze 

Je označení pro zvýšení tlaku a objemu v celém portálním řečišti nebo jeho 

části. Zvýšení portálního tlaku je vyvoláno překážkou v odtoku portální krve. 

Příčinou je nejčastěji jaterní cirhóza (postinfekční, nejčastěji však ethylická). 

Vede ke vzniku kolaterálního žilního řečiště (jednoduše řečeno krev, která měla 

projít játry a pokračovat do dolní duté žíly se nemůže dostat přes játra, jejichž 
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kapilární síť to kapacitně nezvládá, a proto putuje žílami jiných orgánů). Žíly 

těchto orgánů se začínají zvětšovat, varikózně měnit a mohou být příčinou život 

ohrožujícího krvácení. Projevy existence kolaterálního oběhu jsou jícnové 

varixy, splenomegalie (zvětšení sleziny) a caput medusae (rozšíření podkožních 

žil kolem pupku), (obr. 5). [ĎURČOVIČ, 2011] 

2.8.3 Krvácení z jícnových varixů 

Může mít velmi dramatický průběh v případě masivního krvácení. V PNP 

vyžaduje velmi razantní léčbu objemovými náhradami. Další terapeutickou 

možností je zavedení  Sengstakenovy-Blakemorovy sondy. Toto ale může být 

velmi obtížné či neúspěšné (jeden balónek jí fixuje v žaludku, druhý balónek 

komprimuje žíly v distálním jícnu). [ĎURČOVIČ, 2011] 

 

2.9 Žlučník a žlučové cesty 
Nitrojaterní žlučové vývody se postupně spojují, až vytvoří pravý a levý 

žlučovod. Tyto se dále po výstupu z jaterního hilu spojí ve společný vývod 

(ductus hepaticus communis). Tento vývod s ductus cisticus tvoří žlučovod (d. 

choledochus). Ten ústí na Vaterské papile.  

Žlučník je váček tvaru hrušky, který má kapacitu 60 ml. Je uložen na spodní 

straně jater. Ve žlučníku se koncentruje žluč, která obsahuje vodu, soli a 

organické látky. [DYLEVSKÝ, 2007]  

Žlučové kyseliny se ve střevě účastní metabolismu tuků.  Porušením rovnováhy 

jednotlivých složek má za následek vznik tzv. litogenní žluči, hrající hlavní úlohu 

při vzniku žlučových kamenů (obr. 6). 

2.9.1 Zánětlivá onemocnění – cholecystolithiasis a cholecystitis 

Cholecystolitiáza je nejčastější onemocnění žlučových cest. Vyskytuje se častěji 

u žen než u mužů (4:1). Projevuje se buď vlastními symptomy, nebo příznaky 

odpovídajícími komplikacím litiázy. Existují dvě příznakové formy. Forma 

dyspeptická, která je provázena bolestmi v nadbřišku, nauzeou, zvracením, 

říháním a meteorismem. Při vyšetření je pozitivní Murphyho znamení. Forma 

kolikovitá , kdy bolest vyvolává přechodný uzávěr cystiku kamenem po dietní 
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chybě, ale též u predisponovaných jedinců v souvislosti s psychickou zátěží. 

Jedná se o náhle vzniklé kruté křečovité bolesti, typicky v pravém podžebří, 

vystřelující podél žeberního oblouku pod pravou lopatku. Cholecystitis patří 

mezi zánětlivou NPB. Většinou se jedná o akutní vzplanutí chronické 

cholecystitidy a často je komplikací cholecystolithiázy. Charakteristické jsou 

bolesti s teplotou a při pohmatu  pravého podžebří je přítomna výrazná 

bolestivost bez známek dráždění pobřišnice. Přítomna je též třesavka, zimnice, 

zástava plynů a zvracení. Známky podráždění peritonea jsou přítomny, je-li 

přidružený zánět.  

 

2.10 Slinivka břišní (pankreas) 
Je to žláza s vnitřní a vnější sekrecí, uložena v levém podžebří. Produkuje denně 

1 - 2 litry pankreatické šťávy odtékající do duodena. K aktivaci šťáv dojde u 

zdravého jedince až ve dvanáctníku. Jestliže k této aktivaci dojde za 

patologických okolností již ve slinivce, samonatrávením vzniká akutní nekróza 

pankreatu.  

Části slinivky břišní jsou hlava pankreatu (pravá část) - je těsně spojena 

s dvanáctníkem (duodenum), istmus pankreatu (úzký můstek spojující hlavu se 

zbytkem žlázy), tělo pankreatu a kauda pankreatu. Levá část slinivky těsně 

naléhá na slezinu. Pankreatické vývody ústí do dvanáctníku v místě Vaterské 

papily. 

2.10.1 Poranění slinivky  

K poranění slinivky dochází většinou nárazem do podbřišku často řidítky nebo 

volantem. Symptomy vlastního poranění nastupují po období klamného klidu za 

1 - 6 dní. Obtíže odpovídají akutní nekrotické pankreatitidě. 

2.10.2 Zánětlivá onemocnění 

Akutní pankreatitida – patří mezi nejzávažnější NPB. Faktory ke vzniku akutní 

pankreatitidy jsou onemocnění žlučníku, žlučníkových cest a papily, 

alkoholismus, pooperační stavy, traumata, toxiny. 
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Hlavním příznakem je akutně vznikla bolest v nadbřišku pásovitého charakteru 

vystřelující do zad. Součástí je nevolnost a zvraceni bez pocitu úlevy. Je 

oslabena střevní peristaltika s meteorismem, stažení břišní stěny. Z celkových 

příznaku je přítomna hypotenze, tachykardie, dále může následovat oběhové 

selhání a selhání ledvin. Na konci dramatického rozvoje vede tento 

pankreatogenní šokový stav v akutním stádiu k destrukci pankreatu až k úmrtí 

postiženého. Součástí můžou být další komplikace. Plicní – pneumonie, 

hypoxie. Kardiovaskulární - tachykardie, hypotenze, arytmie, šokový stav. 

Renální – oligurie, azotemie (vysoká koncentrace dusíkatých látek). 

Hematologické – DIC. Metabolické – hyperglykemie, hypokalcémie, acidóza. 

2.10.3 Chronická pankreatitida 

Chronickou pankreatitidu charakterizují recidivující trvalé břišní bolesti, 

doprovázené známkami pankreatické nedostatečnosti. Bolest vyzařuje ze 

střední části nadbřišku k oběma obloukům žeberním, někdy je přítomen 

ikterus. Rovněž je typická objemná jílovitá stolice s příměsí nestráveného tuku – 

steatorea v důsledku nepřítomnosti enzymu lipázy. Porucha vnitřní sekrece 

vede k diabetu II. typu. 

 

2.11 Slezina  
Velikost sleziny je asi 10 x 8 x 5 cm a váží 120 – 200 gramů. Je uložena pod 

levou částí bránice. 

2.11.1 Poranění sleziny 

Nejčastějším mechanismem poranění jsou dopravní úrazy, často v souvislosti se 

zlomeninou 9 -11 žebra. Snáze se poraní slezina patologicky změněná 

(zvětšená), často je poranění součástí polytraumatu. Klinický obraz pacienta 

závisí na hlavně velikosti krevní ztráty. Bolest v levém podžebří nebývá výrazná.  

2.11.2 Zánětlivá onemocnění sleziny 

Septická slezina je reakce orgánu na projevy bakteriální infekce. Dochází zde 

k fagocytoze mikrobů. Čím déle trvá sepse, tím je slezina větší. 
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2.12 Urologie 

2.12.1 Systém močopohlavní 

Ledviny jsou párové orgány fazolového tvaru.  Velikost jedné ledviny je 10 x 5 x 

4 cm a jsou uloženy v retroperitoneálním prostoru ve výši obratlů Th 12 až L 2. 

Ledviny odstraňují dusíkaté katabolity a udržují vodní a elektrolytovou 

rovnováhu. Pokud tuto funkci nejsou schopny plnit v dostatečné míře, dochází 

k renální nedostatečnosti až selhání. Uvnitř ledviny je ledvinná pánvička. 

Pánvička je spolu s ledvinou obklopena tukovým pouzdrem ledviny. Z ledvinové 

pánvičky převádí močovod (ureter) moč do močového měchýře. Tvar měchýře 

závisí na stupni náplně. Prázdný měchýř je uložen za symfýzou, kterou 

nepřesahuje. Při postupném plnění se měchýř vyklenuje a vystupuje nad 

symfýzu. Z močového měchýře odvádí moč močová trubice. 

2.12.1.1 Urolitiáza  

Je onemocnění charakterizované přítomností konkrementů v močových 

cestách. Muži jsou postiženi dvakrát až třikrát častěji. Nejvyšší výskyt je mezi 

dvacátým až čtyřicátým rokem. Příčinami vzniku urolitiázy jsou přesycení moči 

litogenními látkami, městnání moči, změna pH moči. Rizikovým faktorem je 

oligurie, poruchy metabolismu kyseliny močové, hyperkalcémie atd. 

Nepohyblivý konkrement v kalichu ledviny je asymptomatický. Při pohybu 

konkrementu jsou příznakem tupé bolesti, které se při zablokování odtoku 

vystupňují v renální koliku provázenou pocením, nauzeou, zvracením a 

meteorismem. Infekční komplikace provázejí typické známky zánětu (teplota, 

třesavka). Vegetativní doprovod má nejčastěji ureterolitiáza. Při lokalizaci 

v bederní krajně vystřeluje bolest do zad, v pánevním úseku do šourku nebo 

labií a na vnitřní stranu stehna. 

2.12.1.2 Poranění  

Většina závažných poranění je součástí polytraumat. Přední místo zaujímají 

dopravní a sportovní úrazy. K poranění ledvin dochází tupým úderem do 

bederní krajiny, kompresí a nepřímým působením při pádu z vysoké výšky na 

nohy nebo na hýždě (gluteální krajina). 
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V klinickém obrazu nacházíme bolest v boku, hematurii, renální koliku. Při 

těžkých poraněních hemoragický šok. Poranění močového měchýře se 

nejčastěji vyskytuje u poranění pánve, kdy větší nebezpečí ruptury je při 

naplněném měchýři. 

2.12.1.3 Torze varlete 

Torze varlete je náhle vzniklá bolest varlete vystřelující do třísla a podbřišku. 

(obr. 7) 

 

2.13 Náhlé příhody břišní 
Jsou onemocnění vyznačující se náhlým vznikem, většinou z pocitu plného 

zdraví, poměrně rychlým průběhem a vysokým stupněm závažnosti, protože ve 

většině případů náhlých příhod břišních je ohroženo nejen zdraví, ale i život 

nemocného.  [ZEMAN, 2001] 

Jednotícím ukazatelem je příznakový soubor zahrnující příznaky jak subjektivní 

(bolest, nauzea až zvracení, poruchy odchodu plynů a stolice), tak i objektivní 

(tachykardie, vzestup teploty). 

2.13.1 Subjektivní příznaky 

2.13.1.1 Bolest 

Bolest je nejčastějším a nejdůležitějším příznakem. Svůj původ má buď 

v orgánech dutiny břišní (bolesti viscerální – orgánové), které jsou projevem 

drážděním nervů vegetativních, nebo je projevem dráždění pobřišnice 

(somatické – pobřišniční), které jsou projevem dráždění míšních kořenů. 

Orgánové bolesti vznikají při izolovaném postižení orgánů, bez dráždění 

pobřišnice. Jde o rozepnutí nebo naopak stažení orgánů a střídavým zvýšením a 

snížením tlaku v orgánu vzniká typická kolikovitá bolest. V parenchymových 

orgánech vznikají zvýšeným napětím pouzdra orgánu. Bolesti nemají přesnou 

lokalizaci. Nemocný udává bolest celého břicha nebo jeho části (nadbřišku, 

podbřišku). Lokalizace bolesti často neodpovídá uložení orgánu. Tyto bolesti 

nejsou provázeny stažením břišního svalstva a dokonce si postižení ulevují 

tlakem na břicho.  
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Bolesti pobřišniční vznikají podrážděním nástěnné pobřišnice. Zdrojem 

podráždění je většinou obsah trávicího ústrojí po jeho perforaci, moč, krev, 

hnis, toxiny a bakterie. Bolest vykazuje přesnou lokalizaci a nemocný dokáže 

určit místo jejího maxima. Nutí nemocného zachovat klid, bolesti jsou trvalé a 

jsou provázeny svalovým stažením.  

2.13.1.2 Zvracení 

Příčinou bývá podráždění nervů peritonea, obstrukce trávicí trubice nebo 

centrální vliv vstřebaných toxinů. 

2.13.1.3 Zástava odchodu plynů a stolice 

Provází téměř všechny NPB. Porucha se dostavuje obvykle až po ochrnutí 

střevních kliček nebo při obstrukci. 

2.13.1.4 Močení 

Záněty močových cest vedou k častému močení - dysurii. Reflexní zástava 

močení bývá u renální koliky. Barva moči může signalizovat přítomnost krve a 

derivátů žlučových barviv. 

2.13.1.5 Škytavka 

Je způsobena drážděním pobřišnice v oblasti bránice. Příčinou je nahromadění 

krve, hnisu nebo žaludečního obsahu v  podbráničním prostoru, ale též 

rozepnutý žaludek. 

2.13.2 Celkové objektivní příznaky 

2.13.2.1 Poloha nemocného 

Na zánětlivou NPB pomýšlíme tehdy, pokud nemocný zaujímá neměnnou, 

úlevovou polohu. Naopak neklidný pacient bývá u: renálních kolik z důvodu 

měnící se intenzity bolesti, u ileu, kdy dochází k hromadění střevního obsahu 

nad překážkou a následnému rozepínání střeva. Také nitrobřišní krvácení, které 

mění lokalitu, způsobuje dráždění pobřišnice. Následná hypotenze je příčinou 

hypoxie. Při zánětu pobřišnice má nemocný pokrčené končetiny vleže na 

zádech nebo na boku. [ZEMAN, 2001] 
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2.13.2.2 Vzhled obličeje 

U zánětu pobřišnice je nemocny bledý (vegetativní projev), apatický a má suchý 

povleklý jazyk (projev dehydratace). Subikterus signalizuje onemocnění 

žlučových cest eventuelně slinivky. Bledost bývá při anemii z krvácení. 

2.13.2.3 Puls 

Změny tepové frekvence a charakter pulsu patří k nejvýznamnějším příznakům. 

Důležité je sledování vývoje změn. Normálně stoupá frekvence tepu asi o 10 na 

1 °C tělesné teploty. Brzké zrychlení je u krvácení, postupně tep narůstá u 

zánětlivých NPB nezávisle na teplotě. Pokles frekvence bývá u žlučové 

peritonitidy. 

2.13.2.4 Teplota 

Není typickým příznakem NPB. Podstatný je spíše teplotní rozdíl v axile a 

konečníku. Centrální teplota se zvyšuje vždy dříve než periferní. 

2.13.2.5 Dech 

U zánětlivých NPB bývá dech urychlen a povrchní (bolest při hlubokém vdechu). 

Stažení svalů břišní stěny omezuje dýchací pohyby, dýchání je spíše kostální, 

tedy bez použití bránice.  [ZEMAN, 2001] 

2.13.3 Místní objektivní příznaky (5P) 

2.13.3.1 Pohled 

U nemocného pátráme po tvarových změnách břicha (nádor, vyklenutí u kýly), 

vzedmutí (ileus) nebo propadnutí (zánět pobřišnice). Dále si všímáme zabarvení 

kůže (ikterus, hematom po úraze), jizev po předchozích operacích a úrazech. 

2.13.3.2 Poklep 

Bubínkový poklep nad roztaženým střevem, ztemnění nad nádorem či zánětem. 

2.13.3.3 Pohmat 

Zde mohou být dva základní příznaky. Bolestivost a svalové stažení.  
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2.13.3.4 Poslech 

Při poslechu břicha zdravého jedince slyšíme nepravidelné zvuky! Oslabení až 

vymizení zvuku vzniká při střevní paréze. Pravidelné střevní zvuky jsou typické 

pro usilovnou peristaltiku nad překážkou ve střevě. 

2.13.3.5 Per rektum 

Prázdný konečník bývá u neprůchodnosti střeva v dolním úseku. Krev na prstu 

ulpívá při nádorech konečníku, invaginaci, zánětu střeva a hemoroidů. Toto 

vyšetření provádí pouze lékař stejně jako vyšetření per vaginam. 

 

2.14 Bolestivé břišní syndromy – diferenciální diagnostika  

2.14.1 Bolestivý syndrom nadbřišku 

2.14.1.1 Akutní apendicitis 

Vyskytuje se většinou u mladých lidí. Začíná neurčitou bolesti v nadbřišku, která 

se postupně stěhuje do pravé jámy kyčelní. 

2.14.1.2 Akutní cholecystitida 

Typicky bolest vyzařuje pod pravý žeberní oblouk a do zad. Častější je u žen 

středního věku a u obézních pacientů. 

2.14.1.3 Perforovaný gastroduodenální vřed 

Je častější u mužů, stresem zatížených jedinců a alkoholiků. Bolest vyzařuje do 

obou podžebří a zad. [LATA, 2010] 

2.14.1.4 Střevní neprůchodnost 

Bolesti v této lokalizaci společně se zvracením je typická pro uzávěr horní části 

trávicí trubice. 

2.14.1.5 Akutní pankreatitida 

Bolest se šíří doleva a do zad současně bývá přítomen šok a zvracení. Pacient 

může zaujímat úlevovou polohu “na všech čtyřech‘‘. 

2.14.1.6 Infarkt myokardu  

Bolest nadbřišku je hlavně při infarktu myokardu zadní stěny. 
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2.14.2 Bolestivé syndromy pravého podbřišku 

2.14.2.1 Akutní apendicitida 

Nejčastější náhlá příhoda břišní v této lokalizaci.  

2.14.2.2 Akutní gastroenteritida 

Současně vedle bolesti je přítomen i průjem. V anamnéze lze vypátrat dietní 

chybu. 

2.14.2.3 Renální kolika pravostranná 

Projevuje se typickou bolestí s vyzařováním podél močovodu do bederní 

krajiny, stehna a genitálií. Součástí je dysurie a hematurie. 

2.14.2.4 Akutní zánět žlučníku 

Je-li žlučník uložen nízko. 

2.14.2.5 Adnexitida pravostranná (zánět vaječníku) 

Objevuje se z pravidla po menstruaci a součástí může být i výtok z pochvy. 

2.14.2.6 Mimoděložní těhotenství – ruptura vejcovodu 

V anamnéze bývá chybějící menstruace, která ukazuje na možné těhotenství. 

Projevuje se výraznými příznaky krvácení do břišní dutiny (hemoragický šok). 

2.14.2.7 Torze varlete a cysty vaječníku 

Prudké bolesti v podbřišku. 

2.14.2.8 Crohnova nemoc, ulcerózní kolitida 

Chronické onemocnění se střídáním zácpy a průjmu s příměsí krve. 

2.14.2.9 Karcinom céka 

Vyskytuje se spíše u starších lidí. Bývá přítomna chronická střevní obstrukce 

(prorůstání tumoru) a anémie (v důsledku často malého, ale dlouhodobého 

krvácení).  

2.14.2.10 Mechanický ileus dolní části tračníku 

Součástí je rozepnutí céka a bolesti v podbřišku. 
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2.14.3 Bolestivý syndrom levého podbřišku 

2.14.3.1 Renální kolika 

Nejčastější příčina bolesti v této lokalizaci. 

2.14.3.2 Střevní neprůchodnost 

Častá při nádorech tlustého střeva. Přítomna je chronická zácpa střídaná 

náhlými průjmy bez zvracení. 

2.14.3.3 Ulcerózní kolitida 

Opakované průjmy s přítomností krve. 

2.14.3.4 Divertikulitida sigmoidea a sestupného tračníku 

Vyskytuje se často u starších nemocných. Bolesti jsou kolikovitého charakteru, 

stolice bývá s příměsí krve a hlenu. 

2.14.3.5 Mimoděložní těhotenství 

Viz kapitola 2.14.2.6. 

 

2.15 Specifika 

2.15.1 Starší pacient 

Bolest u staršího pacienta bývá vnímána méně intenzivně. Hrozí tedy riziko 

podcenění závažnosti stavu. Navíc se často jedná o polymorbidního pacienta, 

který užívá množství léků (nesteroidní antirevmatika, kortikoidy, kyselina 

acetylsalicylová atd.). Zvláště rizikovou skupinou jsou starší nemocní užívající 

léčiva ovlivňující krevní srážlivost (př. Warfarin). S věkem stoupá též výskyt 

nádorových onemocnění. Zvláštní pozornost je třeba věnovat sociální 

anamnéze – starší pacient žijící osaměle (riziko prodlení). [LATA, 2010] 

2.15.2 Děti předškolního věku 

Problémem může být správné odebrání anamnézy. Onemocnění bývá často 

z plného zdraví a rozvíjí se rychle. Nejčastější NPB u dětí je akutní apendicitis a 

neprůchodnost střevní. 
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2.15.3 Těhotná žena 

Problém může činit vyšetření břicha při zvětšující se děloze. Riziko při NPB je jak 

pro ženu, tak pro plod. 

2.15.4 Uživatelé drog – toxikomani 

V dnešní době jde o nemalé procento pacientů, kteří využívají (mnohdy i 

zneužívají) služeb RZP a RLP. Jedná se o skupinu pacientů, při jejichž vyšetření je 

vysoké riziko nákazy virem HIV, hepatitidy B a C. Často trpí chronickou zácpou a 

též je vyšší riziko trombotizace hlubokých pánevních žil (při i.v. aplikaci do třísel  

a penisu). 

2.16 Léčba v PNP 
Zásadním rozhodnutím v PNP musí být správnost směřování pacienta na 

příslušné oddělení (chirurgie vs. nechirurgické obory) a léčbu řídit tak, aby 

nebyly zbytečně zastřeny klinické příznaky důležité pro další diagnostiku v 

nemocnici. 

Při volbě analgezie je potřeba se vyhnout podání opiátů, ideální volbou jsou 

spasmolytika a nesteroidní antirevmatika, např. metamizol – Novalgin®. 

Jinak je léčba symptomatická – antiemetika, při hypotenzi objemové náhrady. 

[ĎURČOVIČ, 2011] 
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3 Praktická část 

3.1 Kazuistiky 
KAZUISTIKA Č. 1 

Výzva dispečinku: 22:15 hod., žena J. J., ročník 1961, léčena s ledvinovými 

kameny, bolesti břicha. 

Příjezd vozu RZP na místo zásahu 22:27 hod. Na místě zásahu byla pacientka s 

probíhající ledvinnou kolikou. Masivně zvrací. Udává celodenní nechutenství 

zástavu odchodu plynů, na stolici byla naposledy včera (hnědá formovaná 

stolice bez příměsi krve a hlenu), močí normálně (s ohledem na příjem potravy 

a tekutin), teplotu si neměřila, zimnici nemá. Před dvěma hodinami užila 30 

kapek Algifenu®. 

 Z osobní anamnézy zjištěno, že je léčena pro opakované záněty močových cest. 

Před měsícem byla propuštěná z nemocnice – urologického oddělení, kde byla 

hospitalizována pro akutní zánět močových cest. 

Pacientka lokalizuje bolest do levé bederní krajiny s propagací do levého třísla a 

stydkých pysků. Opakované ataky nucení na zvracení, zvracela již celkem třikrát 

– jen žaludeční šťávy bez příměsi krve. Na jiné obtíže si pacientka nestěžuje. 

Trvale neužívá žádné léky. Je po operaci dělohy pro myom (před lety), tedy již 

nemenstruuje. 

Vyšetření pacientky 

 Krevní tlak 130/90 mm Hg, SpO2 98 %, puls 120/min., dýchání v normě. Břicho 

měkké prohmatné, citlivé v průběhu levého močovodu, Tapotement vlevo 

pozitivní.  

Zajištěn žilní vstup a podání FR 100 ml s 1 amp. Buscopanu®. S podezřením na 

ledvinnou koliku byla pacientka převezena na urologické oddělení. 

Shrnutí 

Odborný lékař na urologickém oddělení po vyšetření pacientky diagnózu 

potvrdil.  

Chyby zásahu RZP: 

Diagnostika provedena bezchybně. 
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KAZUISTIKA Č. 2 

Výzva dispečinku: 10:09 hod., muž H. K., ročník 1954, léčen s ischemickou 

chorobou srdeční, bolesti břicha, zvracení. 

Při příjezdu vozu RLP na místo zásahu 10:19 hod. Pacient sedící na lůžku je 

bledý, opocený. Stěžuje si na bolesti v epigastriu s vystřelováním do levého 

ramene. Udává pocit na zvracení (zvracel jednou – žaludeční obsah se zbytky 

jídla). Dechové obtíže neguje. Na stolici byl ráno (hnědá bez příměsi), močí 

volně, teplotu nemá. Dlouhodobě se léčí s ischemickou chorobou srdeční a přes 

doporučení lékaře kouří cca 30 cigaret denně. V minulém týdnu pro opakované 

bolesti na hrudi aplikoval NTG spray pod jazyk. Obtíže vždy do několika minut 

odezněly. Dnes od časného rána pracoval na zahradě. Opakovaně musel práci 

přerušit pro pocit slabosti a nauseu. Toto přičítal dietní chybě při snídani 

(chleba se sádlem a cibulí, černá káva a několik cigaret). 

Vyšetření pacienta 

TK 100/70 mm Hg, SpO2 97 %, HR 120/min. Dýchání čisté, bez vedlejších 

fenomenů. Břicho měkké, prohmatné bez rezistence a peritoneálního dráždění. 

Po natočení EKG záznamu nalezeny ST elevace ve svodech II, III, aVF (Pardeeho 

vlny). 

Po zajištění žilního vstupu byl podán FR 250 ml, Aspegic® 500 mg i.v. , 8000 IU 

heparinu i.v. , 1 amp. sufentanilu. Dále pacientovi byl podán Plavix® tbl. 600 mg 

a kyslík maskou. 

Pacient byl transportován na perkutánní koronární intervenci, nemocnice 

Liberec s dg. infarkt myokardu. 

Shrnutí 

Pacientovi byla provedena koronarografie s následnou perkutánní koronární 

intervencí pro potvrzený infarkt myokardu.  

Chyby zásahu RLP 

Diagnostika provedena bezchybně, přednemocniční péče o pacienta 

s podezřením na infarkt myokardu dle současných doporučení.     
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KAZUISTIKA Č. 3 

Výzva dispečinku: 20:41 hod., žena S. D., ročník 1975, bolest břicha, zvracení po 

dietní chybě. 

Při příjezdu RLP v 20:48 hod., pacientka je silně obézní, bledá a zvrací. Stěžuje si 

na bolest v pravém podžebří. Stolice v posledních dnech opakovaně průjmovitá, 

světlá bez příměsi krve. S močením obtíže nemá. Podobné obtíže již měla 

pacientka v posledním roce opakovaně, vždy po dietní chybě. Vždy pomohla 

krátkodobá dieta a bylinné čaje. Pacientka je léčena pro depresi, užívá 

antidepresiva a přiznává požívání většího množství méně kvalitních lihovin. 

Dnes večeřela měkký chléb s česnekovou pomazánkou. Asi po půl hodině se 

dostavily kruté bolesti v pravém podžebří. Zvracela již dvakrát (zbytky jídla a 

hořké šťávy). 

Vyšetření pacientky 

 TK 140/90 mm Hg, SpO2 98 %, HR 85/min. Pohmatem zjištěna výrazná 

bolestivost v pravém podžebří s hmatnou, ohraničenou rezistencí. Tapotement 

oboustranně negativní.   

Zajištěn žilní vstup a následně aplikováno:  1 amp. Torecanu® a 1 amp. 

Buscopan®.  

Diagnóza suspektní cholecystolithiáza, biliární kolika. 

Po několika minutách pacientka pociťovala výraznou úlevu. 

Shrnutí  

Z důvodu rychlého odeznění příznaků a vzhledem k tomu, že se pacientka 

k okamžitému vyšetření na chirurgii staví odmítavě, byla po zrušení i.v. kanyly 

ponechána na místě a bylo jí doporučena návštěva obvodního lékaře  druhý 

den. Při opakování obtíží během noci doporučeno na chirurgickém oddělení 

spádové nemocnice. 

Chyby zásahu RLP 

Diagnostika provedena bezchybně. 
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KAZUISTIKA Č. 4 

Výzva dispečinku: 21:06 hod., žena G. M., ročník 1992, bolesti břicha, 8. měsíc 

těhotenství. 

Příjezd RLP v 21: 23 hod. Na místě zásahu (silně nehygienické prostředí) se 

nacházela žena ve vysokém stupni těhotenství. Udávala křečovité bolesti břicha 

s propagací do zad a s nucením na stolici. Na stolici byla naposledy ráno (hnědá, 

formovaná bez příměsi), s močením obtíže nemá. Dosud se s ničím vážnějším 

neléčila. Dle pacientky a dle záznamu v těhotenském průkazu poslední 

doporučovaná gynekologická kontrola neproběhla z důvodu přechodného 

pobytu na vzdáleném místě od stávajícího bydliště. 

Vyšetření pacientky  

TK 120/80 mm Hg, SpO2 98 %, HR 110/min. Břicho je špatně prohmatné pro 

vysoký stupeň těhotenství. V průběhu zajišťování periferního řečiště i.v. 

kanylou pacientka má silné nucení na stolici. Při pokusu o defekaci překotný 

porod mrtvého, macerovaného plodu. Po podvázání a následném odstřižení 

pupečníku byla opětovně zajištěna i.v. linka a pro silný neklid pacientky 

(usedavě naříká a je agresivní vůči posádce RLP) podána 1. amp. Apaurinu®. 

Následně byla matka i s mrtvým plodem převezena na porodnicko – 

gynekologické oddělení. 

Shrnutí 

Po příjezdu posádky RLP na porodnicko – gynekolické oddělení byla pacientka 

předána na porodní sál, kde byl porod placenty. 

Chyby zásahu RLP 

Žádné, plod pro zjevné známky macerace a tedy jasné známky smrti plodu 

neresuscitován. 
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KAZUISTIKA Č. 5 

Výzva dispečinku: 14:22 hod., dítě J. Š., ročník 1998, matka udává během dne 

opakované křečovité bolesti břicha. Dítě bylo dosud zdrávo. 

Po příjezdu RLP v 14: 36 hod. dítě klidné. Dle matky opakované ataky křečí 

v břiše. Dítě při bolesti silně křičí. Dítě bylo dle matky dosud zdrávo, prospívá 

dobře, teploty nemá, v okolí dítěte se v posledních dnech nevyskytlo žádné 

infekční onemocnění. Naposledy dítě jedno zeleninovou polévku. Stolice 

naposledy včera, močení bez obtíží. 

Vyšetření dítěte 

 TK 90/60 mm Hg, SpO2 99 %, HR 100/min. Břicho měkké, prohmatné bez 

rezistence a známek peritoneálního dráždění. Vyšetření per rektum negativní 

(hnědá stolice). 

 Po domluvě s matkou bylo dítě ponecháno na místě bez medikace. Matka 

poučena o nutnosti kontaktovat zdravotnickou záchrannou službu v případě 

opakování obtíží. 

Po hodině opětovná výzva dispečinku. Křeče se opakují, dítě křičí bolestí. 

Po příjezdu RLP dítě apatické, již nepláče. Dle matky bylo dítě v mezidobí bez 

obtíží, klidně si hrálo. 

Vyšetření dítěte 

TK 80/60 mm Hg, SpO2 99 %, HR 110/min. Břicho bez známek NPB, měkké, 

prohmatné a bez rezistence. Per rektum hnědá stolice. I s matkou bylo dítě 

transportováno na chirurgické oddělení s podezřením na uskřinutí střevních 

kliček. 

Shrnutí 

Na chirurgickém oddělení bylo provedeno ultrasonografické vyšetření a bylo 

vysloveno podezření na ileocekálni invaginaci. Dítě bylo v doprovodu rodičů 

odesláno na specializované pracoviště FN Motol, kde byla diagnóza potvrzena. 

Chyby zásahu RLP 

Podcenění závažnosti stavu u takto malého dítěte.  
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KAZUISTIKA Č. 6 

Výzva dispečinku: 17:32 hod., žena D. P., ročník 1922, žijící v domově důchodců, 

polymorbidní (ICHS, fibrilace síní, vředová choroba gastroduodena, revmatoidní 

artritida), warfarinizovaná, zvrací černý obsah. 

Při příjezdu RLP v 17:44 hod. žena v bezvědomí, sestry sociálního zařízení 

pacientku resuscitují. Kolem pacientky množství černé natrávené krve. Dle 

sester pacientka užívá Warfarin® v dávce 5 mg denně. Poslední hodnota INR 

(účinnost warfarinizace) měřena před týdnem svědčí pro předávkování 

Warfarinem®. Dále pacientka pro chronické bolesti kloubů užívá nesteroidní 

antirevmatika. Dle sester pacientka v posledních dnech odmítala potravu, 

stolice byla hnědá. 

Vyšetření pacientky  

Po převzetí resuscitace posádkou RLP a následným měřením fyziologických 

funkci zjištěno: TK neměřitelný, HR 0, EKG asystolie. 

 Lékařem stanoven exitus letalis. Pravděpodobnou příčinou smrti bylo masivní 

krvácení z vředu při dlouhodobém současném užívání Warfarinu® a 

nesteroidních antirevmatik.  

Shrnutí 

Ohledávajícím lékařem stanoven exitus letalis, sepsán „List o ohledání 

mrtvého“ a doporučena pitva.   

Chyby zásahu RLP 

Žádné, vzhledem k jistým známkám smrti pacientka neresuscitována.  
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KAZUISTIKA Č. 7 

Výzva dispečinku: 13:42 hod., žena T. E., ročník 1992, bezvědomí. 

Při příjezdu RLP v 13:55 hod. pacientka v bezvědomí, dýchá spontánně. Dle 

matky si pacientka v posledních dvou dnech stěžovala na neurčité pobolívání 

v levém podbřišku, dnes ráno se bolest zvýraznila a propagovala se do levého 

třísla. Pro bolest nemohla pacientka ani chodit. Dosud s ničím vážnějším 

neléčila, léky žádné neužívá (pouze hormonální antikoncepce). Menstruace asi 

před měsícem. Matka si není vědomá žádného úrazu ani kontaktu s infekčním 

onemocněním. Též si nevybavuje žádnou poruchu zažívání u dcery v posledních 

dnech. 

Vyšetření pacientky 

 Reaguje na bolestivé podměty, TK 100/60 mm Hg, HR 100/min, SpO2 98 %. 

Zajištěna i.v. linka a podán FR 500ml s 1 amp. Tensaminu®. Po podání 90 mg 

suxynilcholinjodidu a 1 amp. (20 mg) Hypnomidate®  zaintubována (GCS = 7) a 

připojena na umělou plicní ventilaci. Následně podáno 1 amp. Sufentanilu® , 1 

amp. Apaurinu® a 1 amp. Norcuronu®.  

Pacientka transportována na urgentní příjem s diagnózou bezvědomí nejasné 

etiologie u mladé pacientky. 

Shrnutí 

 Následnými vyšetřeními diagnostikována CMP při trombóze ilických žil a 

srdeční vadě (persistující foramen ovale). Dále zjištěn trombofilní stav, který byl 

při současném užívání hormonální antikoncepce příčinou hluboké žilní 

trombozy.  

Chyby zásahu RLP 

Bezchybné provedení zásahu.  
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KAZUISTIKA Č. 8 

Výzva dispečinku: 08:06 hod., muž T. J., ročník 1929, bolesti břicha u pacienta s 

tumorem tlustého střeva. 

Po příjezdu posádky RLP v 8:12 hod. pacient při vědomí. Stěžuje si na 

progredující bolesti břicha v posledních dvou dnech. Pacient udává, že je 

sledován na onkologickém oddělení. Před dvěma lety prodělal operaci tlustého 

střeva pro tumor. Byla založena stomie. Pacient nezvracel. Teplota dlouhodobě 

zvýšené. Močí normálně. Udává dlouhodobě nechuť k jídlu. 

Vyšetření pacienta 

 Pacient kachektický (vyzáblý), pokožka šedavě popelavá, bělmo nažloutlé. TK 

140/90 mm Hg, HR 110 nepravidelná, SpO2 98 %. Břicho špatně prohmatné, 

tvrdé s vystupující rezistencí v celé levé polovině břicha. Játra zvětšená čtyři 

prsty pod žebry, hrubý povrch. Obsah stomie hnědá stolice. 

 Po zajištění i.v. vstupu podán 1 amp. Dolminy®. Směřování pacienta na 

chirurgické oddělení s diagnózou suspektní peritonitis při prorůstajícím tumoru 

tlustého střeva. 

Shrnutí 

Po vyšetření na chirurgickém oddělení byla stanovena diagnóza generalizovaný 

tumor tlustého střeva v terminálním stadium. 

Chyby zásahu RLP 

Diagnoza i směřování pacienta na chirurgické oddělení provedena bezchybně. 
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KAZUISTIKA Č. 9 

Výzva dispečinku: 17:51 hod., dítě Z. K., ročník 2007, bolesti břicha, třetí den 

teploty. 

Při příjezdu RZP v 18:09 hod. dítě plačtivé. Dle matky se dítě necítí dobře již 

třetí den, špatně jí, je mrzuté, má dráždivý kašel. Včera navštívila dětského 

lékaře, který dítě vyšetřil a stanovil diagnózu počínající zánět nosohltanu. 

Doporučil při teplotách Ibalgin® nebo Paralen®.  Stolice byla hnědá, mírně 

průjmovitá. Dosud se s ničím vážnějším neléčilo. Na bolesti břicha si dítě začalo 

stěžovat až dnes odpoledne. 

Vyšetření dítěte 

  Teplota v konečníku 38,5 °C, břicho špatně vyšetřitelné pro neklid dítěte, hrdlo 

zarudlé, krční uzliny zvětšené, HR 105/min. Vzhledem k celkově dobrému stavu 

a neklidu dítěte žilní vstup nezajištěn. Dítě trasportováno i s matkou na dětské 

oddělení ke sledování stavu a k vyloučení appendicitidy. 

Shrnutí 

Na dětském oddělení stanovena diagnóza zvětšení břišních uzlin při akutním 

zánětu nosohltanu. 

Chyby zásahu RZP 

Zásah proveden bezchybně.  
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KAZUISTIKA Č. 10 

Výzva dispečinku: 01:21 hod., žena M. B., ročník 1978, bolesti v podbřišku, 

kolapsový stav. 

Při příjezdu RLP v 01: 33 hod., pacientka při vědomí bledá, opocená. Poslední 

menstruace před dvěma týdny. Z anamnézy vyplývá, že je dlouhodobě 

sledována pro cysty vaječníků. Se zažíváním potíže nemívá. Stolice pravidelná, 

hnědá, formovaná. S močením nyní obtíže nemá, ale v minulosti prodělala 

opakované záněty močových cest. Též dlouhodobě trpí na poševní mykózu. 

Vyšetření pacientky 

TK 90/60 mm Hg, HR 110/min, SpO2 95 %. Břicho výrazně citlivé v levém 

podbřišku, vyšetření per rektum bolestivé – na rukavici ulpívá hnědá stolice. 

Zajištěna periferní žíla kanylou a podán FR 250ml a 1 amp. Novalginu®. 

Pacientka transportována na porodnicko – gynekologické oddělení 

s podezřením na prasknutí cysty vaječníku. 

Shrnutí 

 Ultrasonografickým vyšetřením na porodnicko – gynekologickém oddělení byla 

diagnóza potvrzena a doporučena k operačnímu řešení. 

Chyby zásahu RLP 

Bezchybný postup.  
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4 Diskuse 
Výzva „akutní břicho“ znamená pro posádku vždy stav, který může být velmi 

závažný a ohrožovat pacienta na životě. Vždy vyžaduje rychlou a správnou 

diagnostiku. V případě špatné diagnostiky nebo podcenění příznaků může vést 

až ke smrti. 

 Zvláštní kapitolou jsou senioři a děti. U seniorů je tomu tak z důvodu sníženého 

prahu bolesti a velké polymorbidity. Často se pod původní výzvou akutní břicho 

může skrývat onemocnění kardiovaskulárního systému (viz. Kazuistika č. 2) 

Zvláštní skupinou je výzva akutní břicho u dětí. Zde tkví nebezpečí v rychlém 

rozvoji NPB a v možné rychlé změně celkového stavu dítěte. Problémem je též 

horší vyšetřitelnost dítěte při jeho neklidu, ale též to, že jsme při anamnéze 

odkázáni většinou na informace okolí – matky. 

U žen musíme brát v úvahu i problematiku gynekologickou. 

Z výše popsaného vyplývá velký význam anamnézy, kdy dobře odebraná 

anamnéza je základním vodítkem při dobré diagnostice. 

Chyby při diagnostice akutního břicha v terénu : 

- Nevěnuje se řádná pozornost anamnéze. 

- Podcenění možnosti jiného onemocnění než onemocnění břišních orgánů 

(infarkt, embolie, trombóza břišních žil) 

Toto vše je podmínkou ke stanovení správné diagnózy a následném správném 

směrování na příslušné oddělení.     

 Závěr 
Ve své práci jsem se snažil podat přehled stavů, se kterými se může záchranář 

setkat v PNP. Z výše uvedeného je zřejmé, že se jedná o širokou problematiku, 

která klade velké nároky na teoretickou a praktickou znalost. I v případě že 

dispečink předá posádce plnohodnotné informace, každý jeden případ v terénu 

je osobitý a vyžaduje vysokou znalost a nasazení posádky. K odlišení závažnosti 

některých stavů bych uvítal možnost vyšetření CRP z kapilární krve (známka 

celkového zánětu) a možnost diagnostiky kardioenzymů pro diferenciální 

diagnosu IM. Jako další přínos bych hodnotil možnost kontaktovat pacientova 

praktického lékaře. 



                                                            41 

 

Summary 
Acute Abdominal Pain in Pre-Hospital Care 

 

 I chose this topic, because one of my first emergency dispatch was to the 

patient with acute abdominal pain.  

 

 Acute abdomen is a life-threatening condition in the digestive tract, which is 

manifested by abdominal pain lasting longer than 1 hour. If the pain is 

continuous, it is usually associated with bowel disorders (vomiting, cessation of 

gas), the deterioration of general condition progresses, often requires surgery, 

untreated adequately is burdened with high mortality. 

  

 Peritoneal irritation results from chemical process or inflammation in 

peritoneum, whether locally or diffusely. A patient is in pain and his abdominal 

wall is stretched. It is usually because of rupture of intestine and outpouring 

contents, secondary it could be inflammation which is already in organ and 

than it is converting to the peritoneum, in the third place, there is a spillage of 

blood into the abdominal cavity. There is a risk of septic shock in every 

peritonitis. 

 

The sings of peritoneal irritation are reflex contraction muscles of the 

abdominal wall, also when we tap patient’s abdomen, it causes pain. There are 

also other symptoms which call Blumberg’s and Rovsing’s signs. 

 

From the view of clinical picture of the patient the main picture for every 

patient is the pain, which have all its kinds. Tachycardia is also a common sign, 

sometimes nausea and vomiting. When the patient suffers an ileus, we can 

recognize it by using stethoscope hearing silence. Also patients have gas 

cessation. We should know that hypotension is sign of bleeding, or latest 

symptoms of all other acute abdominal pain. 
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Peritonitis acute abdomen is sometimes used as a synonym for peritonitis. It is 

not entirely incorrect, but the more specific term is just peritonitis, indicating 

peritonitis (peritoneum). Diagnosed is with palpation as the pain when the 

pressure is released (not when the application). Peritonitis can develop in the 

above diseases, especially appendicitis and pancreatitis. 

 

Acute cholecystitis is a sudden inflammation of the gallbladder that causes 

severe abdominal pain. In 90% of cases, acute cholecystitis is caused by 

gallstones in the gallbladder. Severe illness and rarely tumors of the gallbladder 

may also cause cholecystitis. The main symptom is abdominal pain that is 

located on the upper right side or upper middle of the abdomen. There are also 

other symptoms like nausea and vomiting, fever and yellowing of skin and 

whites of the eyes (jaundice). Patients who undergo surgery in order to remove 

their gallbladder usually do very well after it.  

 

Acute pancreatitis is a sudden inflammation of the pancreas. It can have severe 

complications and high mortality despite treatment. The most common 

symptoms and signs are for example severe epigastric pain radiating to the 

back, nausea, vomiting, diarrhea and loss of appetite. There are also peritonitis, 

respiratory discomfort, tachycardia, fever or chills. The treatment is to stop 

feeding the patient, giving him or her nothing by mouth, giving intravenous 

fluids to prevent dehydration, and sufficient pain control. 

  

Gastritis is an inflammation of the lining of the stomach, and has many possible 

causes. The main acute causes are excessive alcohol consumption or prolonged 

use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs such as aspirin or ibuprofen. 

Sometimes gastritis develops after major surgery, traumatic injury, burns, or 

severe infections. Many people with gastritis have got no symptoms at all. Pain 

is usually located in the upper central portion of the abdomen, but it may occur 

anywhere from the upper left portion of the abdomen around to the back. 

Other signs and symptoms may include vomiting, feeling full after only a few 

bites of food, loss of appetite and unexplained weight loss. 
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Appendicitis is one of the most common causes for emergency dispatch. It 

usually occurs when the appendix becomes blocked by feces, a foreign object, 

or rarely a tumor. It can be hard to diagnose appendicitis in young children, the 

elderly, and women of childbearing age. The first symptom is often pain around 

belly button. The pain may be minor at first, but it becomes more sharp and 

severe. Appetite will be reduced and there can be nausea, vomiting, and a low 

fever. 

 

Ileus is a partial or complete non-mechanical blockage of the small or large 

intestine. There are two types of intestinal obstructions, mechanical and non-

mechanical. Mechanical obstructions occur because the bowel is physically 

blocked and its contents cannot pass the point of the obstruction. Non-

mechanical obstruction, called ileus, occurs because the rhythmic contractions 

that move material through the bowel (called peristalsis) stop. When the bowel 

stops functioning, the symptoms are abdominal cramping, abdominal pain, 

nausea, cessation of gas, vomiting, and/or diarrhea. Acute abdominal ischemia, 

vascular disorder affecting the intestines much more intensively than large. 

 

Invagination is the enfolding of one segment of the intestine within another. It 

is characterized by an initially presents with recurring attacks of cramping 

abdominal pain that gradually become more painful. The major symptom of 

invagination is that patient and usually it’s healthy child suddenly and without 

warning got severe abdominal pain. Also there are symptoms such as nausea, 

vomiting, and diarrhea. 

 

Acute abdomen procedure for admission of patients with severe abdominal 

pain should always be re-examined by an experienced surgeon. Benefits can be 

examined using ultrasound, X-ray and / or computed tomography - CT 

abdomen. Investigations can provide a differential diagnosis between different 

levels of disease severity. They can also determine whether surgery is needed. 
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 Also a complete blood count done to determine the characteristic findings, 

such as increasing levels of white blood cells in inflammation appendectomy - 

appendicitis. 

 

 Traditionally, clinical examination does not recommend administration of 

opioids or other analgesics, because they can change the clinical picture.  
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 vomiting, cessation of gas, peritoneal irritation, inflammation, abdominal wall 

is stretched, outpouring contents, spillage of blood, nausea, acute cholecystitis, 
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Přílohy 
obr. 1 Gastritida 

 
http://www.vylecit.cz/1001/onemocneni-zaludku-gastritida-vredy-a-rakovina/ 

 

obr. 2 Appendicitis acuta 

 
http://www.ispub.com/journal/the-internet-journal-of-emergency-and-

intensive-care-medicine/volume-11-number-2/analomous-congenital-band-

mimicking-acute-appendicitis-a-case-report.html 

 

obr. 3 Ileus 

 
http://www.heilpraktiker-fragen.de/mfragen/ileus.html 

 

 

http://www.vylecit.cz/1001/onemocneni-zaludku-gastritida-vredy-a-rakovina/
http://www.ispub.com/journal/the-internet-journal-of-emergency-and-intensive-care-medicine/volume-11-number-2/analomous-congenital-band-mimicking-acute-appendicitis-a-case-report.html
http://www.ispub.com/journal/the-internet-journal-of-emergency-and-intensive-care-medicine/volume-11-number-2/analomous-congenital-band-mimicking-acute-appendicitis-a-case-report.html
http://www.ispub.com/journal/the-internet-journal-of-emergency-and-intensive-care-medicine/volume-11-number-2/analomous-congenital-band-mimicking-acute-appendicitis-a-case-report.html
http://www.heilpraktiker-fragen.de/mfragen/ileus.html
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obr. 4 Volvolus 

 
http://myroadtomedicalschool.blogspot.com/2012/03/volvulus.html 

 

obr. 5 Portální hypertenze-caput medussae 

 
http://radiographics.rsna.org/cgi/content-nw/full/21/3/691/F10 

 

obr. 6 Žlučník a žlučové cesty 

 
http://telepathology.com/cases/gall1a.htm 

 

 

 

 

 

 

 

http://myroadtomedicalschool.blogspot.com/2012/03/volvulus.html
http://radiographics.rsna.org/cgi/content-nw/full/21/3/691/F10
http://telepathology.com/cases/gall1a.htm
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obr. 7 Torze varlete 

 
http://www.nem-km.cz/oddeleni/urologie/operacni-vykony/torze-varlete/ 

 

 

http://www.nem-km.cz/oddeleni/urologie/operacni-vykony/torze-varlete/

