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ANOTACE 

Tato bakalářská práce je prací teoretickou a pojednává o problematice péče o pacienta, který 

akutně trpí bolestí na hrudi, a to v přednemocniční péči. Je sestavena z rešerší publikací, které 

byly napsány v češtině a angličtině. První část této bakalářské práce se zabývá anatomií a 

fyziologií srdce, zmiňuje základy elektrokardiografického vyšetření a patologický nález 

akutního infarktu myokardu s elevacemi ST úseku, obsahuje také definici zdravotnického 

záchranáře a jeho kompetence v rámci přednemocniční péče. Závěrem je popsána a 

charakterizována stenokardie a také diferenciální diagnostika pacienta s bolestí na hrudi. 

Druhá část bakalářské práce obsahuje publikace, které jsou zaměřené na role záchranáře při 

péči o pacienty s kardiální bolestí na hrudi, jejichž příčinou je akutní infarkt myokardu 

s elevacemi ST úseku. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Stenokardie, přednemocniční neodkladná péče, zdravotnický záchranář, kardiologie, bolest na 

hrudi 

TITLE 

Care of patients with cardiac chest pain: role of paramedic 

ANNOTATION 

This Bachelor thesis is a theoretical thesis and it deals with the subject of care of a patient 

with cardiac chest pain in pre-hospital setting. It is based on searches of publications issued in 

Czech and English language. The first part of this Bachelor thesis deals with anatomy and 

physiology of heart, makes references to basis of electrocardiographic examination and 

pathological finding ST-elevation myocardial infarction, also includes the definition of 

paramedic and his competence in pre-hospital care. At the end of the first part is a description 

and characterization of stenocardia and differential diagnostics of patient with chest pain too. 

The second part of bachelor thesis includes publications, which are focused on paramedics 

role at care of patients with cardiac chest pain, whose cause is ST-elevation myocardial 

infarction.  
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Stenocardia, emergency medical care, paramedic, cardiology, chest pain 



OBSAH 

 
0 ÚVOD ............................................................................................................................... 13 

1 TEORETICKÁ ČÁST .................................................................................................... 16 

1.1 ZÁKLADENÍ ANATOMIE A FYZIOLOGIE .......................................................... 16 

1.1.1 Stavba srdce ........................................................................................................ 16 

1.1.2 Stěna srdce .......................................................................................................... 16 

1.1.3 Srdeční dutiny ..................................................................................................... 16 

1.1.4 Srdeční chlopně ................................................................................................... 16 

1.1.5 Koronární systém srdce ...................................................................................... 17 

1.1.6 Převodní systém srdeční ..................................................................................... 17 

1.2 DIAGNOSTIKA BOLESTI NA HRUDI .................................................................. 18 

1.2.1 Anamnéza ........................................................................................................... 18 

1.2.2 Fyzikální vyšetření .............................................................................................. 19 

1.2.3 Základy EKG ...................................................................................................... 20 

1.3 BOLEST ..................................................................................................................... 24 

1.4 DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA KARDIÁLNÍ BOLESTI NA HRUDI ............ 24 

1.4.1 Ischemická choroba srdeční ................................................................................ 25 

1.4.2 Myokarditida ....................................................................................................... 30 

1.4.3 Perikarditida ........................................................................................................ 31 

1.5 DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA NEKARDIÁLNÍ BOLESTI NA HRUDI ...... 32 

1.5.1 Plicní embolie ..................................................................................................... 32 

1.5.2 Disekující aneuryzma aorty ................................................................................ 33 

1.5.3 Pneumotorax ....................................................................................................... 34 

1.6 ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ .......................................................................... 36 

1.6.1 Charakteristika .................................................................................................... 36 

1.6.2 Činnosti zdravotnického záchranáře s odbornou způsobilostí ............................ 36 



2 METODIKA .................................................................................................................... 38 

3 DISKUZE ........................................................................................................................ 72 

4 ZÁVĚR ............................................................................................................................ 75 

5 POUŽITÁ LITERATURA ............................................................................................. 76 

6 PŘÍLOHY ........................................................................................................................ 79 

 

 

  



SEZNAM OBRÁZKŮ A TABULEK 

Tabulka 1- Kritéria dle vzorce PICO ........................................................................................ 39 

Tabulka 2- PICO Keywords ..................................................................................................... 40 

Tabulka 3- Vyhledávání v databázi CINAHL dle vzorce PICO .............................................. 41 

Tabulka 4- Vyhledávání v databázi PubMed dle vzorce PICO ................................................ 42 

Tabulka 5- Vyhledávání v databázi Medvik dle vzorce PICO ................................................. 43 

Tabulka 6- Klíčová slova k "BACKGROUND" rešeršní otázce .............................................. 44 

Tabulka 7- Vyhledávání v databázi CINAHL dle vzorce "BACKGROUND" ........................ 45 

Tabulka 8- Vyhledávání v databázi PubMed dle vzorce "BACKGROUND" .......................... 46 

Tabulka 9- Vyhledávání v databázi Medvik dle vzorce "BACKGROUND" ........................... 47 

Tabulka 10- Zahrnuté studie ..................................................................................................... 49 

 

Obrázek 1- Vývojový diagram literárního přehledu ................................................................. 48 

 

  



SEZNAM ZKRATEK A ZNAČEK 

Ω-OHM, jednotka elektrického odporu 

113- tísňová linka užívaná v Norsku (v ČR 155) 

911- tísňová linka užívaná především v Severní Americe (v ČR 155) 

ACPs- Advanced Care Paramedics 

AG- angiografie 

AIM- akutní infarkt myokardu 

AIM NSTEMI- akutní infarkt myokardu bez elevací ST úseku 

AIM STEMI- akutní infarkt myokardu s elevacemi ST úseku 

AKS- akutní koronární syndrom 

AP- angina pectoris 

ASA- kyselina acetylsalicylová 

ATB- antibiotika 

AV uzel- atrioventrikulární uzel 

BNP- natriouretický peptid 

CNS- centrální nervová soustava 

CT- Computer Tomography, počítačová tomografie 

ČKS- Česká kardiologická společnost 

ČR- Česká republika 

ED- Emergency Department 

ED-MD- Emergency Department Physician 

ECHO- echokardiografie 

EKG- elektrokardiografie 

EMS- Emergency Medical Services 



GIK- infuze glukózy, inzulinu a kalia 

CHOPN- chronická obstrukční plicní nemoc 

ICHS- ischemická choroba srdeční 

i.v.- intravenózní, podání (léku) do žíly 

LZS- letecká záchranná služba 

mEg- miliekvivalent (10-3) 

mmHg- milimetr rtuťového sloupce 

MR- magnetická rezonance 

NAP- nestabilní angina pectoris 

PCI- perkutánní koronární intervence 

PCPs- Primary Care Paramedics 

PE- plicní embolie 

PNO- pneumotorax 

PNP- přednemocniční neodkladná péče 

p.o.- perorálně, podání (léku) ústy do trávicího ústrojí 

RCx- ramus circumflexus 

RIA- ramus interventricularis anterior 

RIP- ramus interventricularis posterior 

RPLD- ramus posterolateralis dextra 

RTG- rentgen 

SA uzel- sinoatriální uzel 

s.l.- sublinguálně, podání (léku) pod jazyk 

SpO2- saturace krve hemoglobinem 

sTK- systolický krevní tlak 



TBC- tuberkulóza 

UZ- ultrazvuk, sonografické vyšetření 

UPV- umělá plicní ventilace 

ZZS- zdravotnická záchranná služba 

ZZ- zdravotnické zařízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

0 ÚVOD 

„Znám pouze dvě skutečná životní neštěstí- výčitky svědomí a nemoc“ 

(Lev Nikolajevič Tolstoj) 

Kardiovaskulární onemocnění jsou v České republice (ČR) na pomyslném prvním místě 

žebříčku, z hlediska příčiny úmrtí populace. Mnoho lidí v produktivním věku si v dnešní 

„uspěchané“ době ani neuvědomuje, jak svým životním stylem může ovlivnit svoji 

budoucnost z pohledu zdraví, nebo spíše nemoci.  

Bolest na hrudi patří mezi nejčastější indikace, proč posádky zdravotnické záchranné služby 

(ZZS) vyjíždějí ze svých základen. Drtivou většinou těchto výjezdů tvoří chroničtí pacienti, 

jejichž zdravotní stav se náhle zhoršil, a tudíž vyhledali odbornou pomoc. Nelze však 

pomýšlet pouze na chronicky nemocné pacienty, ale i na zdravé a statné jedince, které nemoc 

náhle postihla, ať už z důvodu dlouhodobého stresu, genetických predispozic, přidruženého 

onemocnění nebo již zmíněného nevhodného životního stylu.  

Bolest na hrudi, nebo také pocit tísně na hrudníku, je velmi nepříjemný subjektivní pocit 

pacienta, který může vzniknout z velkého množství potencionálních příčin a být doprovázen 

různými pocity. Mezi ty nejčastější patří strach o svoje zdraví, vystupňovaný ve strach ze 

smrti, nejistotu, akutní stres a úzkost.      

Ačkoliv doporučené postupy v péči o pacienta s akutním infarktem myokardu (AIM) se 

neustále mění a vyvíjí, klíčem k úspěšné léčbě je co nejrychlejší transport pacienta do 

příslušného zdravotnického zařízení (ZZ). I přesto, že možnosti a kompetence záchranářů i 

lékařů v přednemocniční neodkladné péči (PNP) jsou dnes velmi obsáhlé, není v silách 

zdravotníka tento stav kauzálně vyřešit v terénu. Důležitým faktem je ovšem to, že záchranáři 

dokážou pacientův stav stabilizovat, odvrátit nepříznivé jevy, které by mohly ohrozit 

pacientův život a pokusit se ho včas transportovat na příslušné pracoviště k definitivnímu 

ošetření a léčbě.  

Mým cílem bylo zjistit, jaká léčba tohoto patologického stavu je v terénu vůbec možná, jaká 

by měla být adekvátní péče o pacienta s akutním infarktem myokardu s elevacemi ST úseku 

(AIM STEMI) z pohledu zdravotnického záchranáře, nebo obecně o pacienta s bolestmi na 

hrudi a kam je možné pacienta směřovat k dalším intervencím. Ačkoliv se zdá, že nad léčbou 

AIM STEMI není třeba jakkoliv se pozastavovat a doporučené postupy jsou jasně dané, 
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zajímala jsem se o problematiku léčby i v jiných zemích světa, kde mají možnosti léčby jiné, 

ať už kvůli jinému personálnímu pokrytí dané oblasti, geografickým podmínkám nebo jiným 

kompetencím záchranářů.  

Dle České kardiologické společnosti (ČKS), která vydala své poslední doporučené postupy 

pro léčbu akutního infarktu myokardu u pacientů s elevacemi úseku ST v roce 2017, je 

vhodné, aby pacient s podezřením na STEMI byl transportován v určitém časovém intervalu 

k perkutánní koronární intervenci (PCI) (Kala P. a kolektiv, 2017). V jiných zemích Evropy i 

světa je však léčba AIM středem obsáhlých diskuzí a dilemat, především ohledně transportu 

pacienta k PCI nebo podáním systémové trombolýzy, a to jak v přednemocniční, tak 

i nemocniční péči. 
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CÍLE PRÁCE 

1. V teoretické části bakalářské práce shrnout a také zdůraznit nutnost znalostí záchranáře v 

oblasti anatomie a fyziologie kardiovaskulárního systému. 

2. V rámci teoretické části zopakovat možnosti diagnostiky v PNP a zmínit nejčastější akutní 

onemocnění, při kterých dochází u pacienta k bolesti na hrudi kardiální, ale i nekardiální 

příčiny. 

3. V rámci teoretické části objasnit kompetence zdravotnického záchranáře a také jeho možnosti 

léčby a intervencí v PNP a akutní lůžkové péči. 

4. V rámci praktické části je mým cílem zjistit z odborných publikací jakým způsobem lze řešit 

akutní koronární syndrom (AKS), konkrétně AIM STEMI a jaká by měla být adekvátní léčba 

a péče o daného pacienta z pohledu zdravotnického záchranáře v PNP. 

5. V rámci diskuze zhodnotit, jaký postup péče se zdá být pro pacienta nejvhodnější, zejména 

z hlediska jeho přežití a prognózy.  
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 ZÁKLADENÍ ANATOMIE A FYZIOLOGIE 

V této kapitole je nutné si připomenout důležitost anatomie a fyziologie srdce, která je pro 

záchranáře v terénu nezbytná. Jen díky znalostem a vědomostem v oblasti kardiovaskulárního 

systému může záchranář vyhodnotit jakoukoliv poruchu pacientova srdce jako patologickou, 

a tím i přesněji zajistit diagnostiku potencionálního onemocnění a předpovědět diferenciální 

diagnózu, popřípadě diagnózu pracovní, která je pro pacientovu budoucnost rozhodující. 

1.1.1 Stavba srdce 

Srdce (cor) je dutý sval, který zajišťuje cirkulaci krve v organismu. Je uloženo v dutině 

hrudní, a to směrem doprava nahoru a dozadu (v místě vstupu a výstupu velkých cév) a také 

vlevo dolů a dopředu (v místě srdečního hrotu). Spodní plocha srdce se opírá o bránici 

(diafragma) (Rokyta R., 2016). 

1.1.2 Stěna srdce 

Vnitřní výstelku srdce tvoří endokard (nitroblána srdeční), který také vytváří cípaté chlopně 

mezi síněmi a komorami. Jejich úkolem je zabránit zpětnému toku krve z komor do síní při 

kontrakci. Další vrstvou srdce je příčně pruhovaná svalovina, tzv. myokard. Tato svalovina je 

silnější v oblasti komor oproti síním a nejsilnější vrstvu myokardu lze najít v levé komoře, 

kde je třeba velké síly, aby mohla být krev vypuzena oproti velkému odporu do celého těla 

aortou. Na povrchu je srdce kryto epikardem, tzv. vazivovou blanou, který postupně přechází 

v perikard (osrdečník), což je vazivový obal srdce. Mezi těmito dvěma obaly je malé 

množství tekutiny, která zabraňuje vzájemnému tření těchto obalů (Rokyta R., 2016). 

1.1.3 Srdeční dutiny 

Srdce můžeme rozdělit na čtyři oddíly-dvě síně (atrium cordis dextrum, atrium cordis 

sinistrum) a dvě komory (ventriculus cordis dexter, ventriculus cordis sinister). Dále lze 

lidské srdce též dělit na pravou a levou polovinu. Pravá i levá síň vybíhají vpřed v tzv. malá 

ouška (auricula dextra, auricula sinistra), která se používají zejména jako operační přístup do 

srdečních dutin (Rokyta R., 2016). 

1.1.4 Srdeční chlopně 

Chlopně srdce lze dělit na cípaté a poloměsíčité. Mezi pravou síní a pravou komorou se 

nachází chlopeň trojcípá (valva tricuspidalis), mezi levou síní a levou komorou chlopeň 
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dvojcípá (valva bicuspidalis), které se obě uzavírají při systole (stahu) komor (Rokyta R., 

2016). 

Další chlopně lze pozorovat na začátcích velkých cév. Na začátku kmenu plicních tepen 

(truncus pulmonalis), který odstupuje z pravé komory je chlopeň poloměsíčitá (valva trunci 

pulmonalis), stejně jako na začátku aorty (valva aortae), která vychází z levé komory. Tyto 

chlopně mají tvar tří poloměsíčitých kapes a uzavírají se zpětným nárazem krve při diastole 

(ochabnutí komor) (Rokyta R., 2016). 

1.1.5 Koronární systém srdce 

Koronární systém srdce zajišťují dvě věnčité tepny (arteria coronaria dextra, arteria coronaria 

sinistra), které odstupují přímo ze vzestupné aorty (aorta ascendent) a dodávají myokardu 

okysličenou krev přímo ze srdce. Tyto tepny obemykají srdce v rýze mezi síněmi a komorami 

a umožňují transport kyslíku a živin. Pravá věnčitá tepna (arteria coronaria dextra) se dále dělí 

na menší větve- ramus interventricularis posterior (RIP) a ramus posterolateralis dextra 

(RPLD). Levá věnčitá tepna (arteria coronaria sinistra) dále pokračuje jako ramus 

interventricularis anterior (RIA) a ramus circumflexus (RCx) (Rokyta R., 2016; Češka R. a 

kolektiv, 2010). 

1.1.6 Převodní systém srdeční 

Srdce je schopné kromě mechanické práce (ve smyslu manuálního přečerpávání krve 

svalovinou) také tvořit a převádět vzruchy po celém srdci pomocí specializované tkáně. Obě 

síně i komory mají totiž fyziologicky kontrahovat (vypuzovat krev) současně a komory mají 

pracovat až po systole síní. Každé této kontrakci předchází stav, kdy se mění elektrická 

aktivita srdce na povrchu membrán a celkově na srdci, jako celém komplexu. Každý úder 

srdce je tedy výsledkem přechodu elektrické aktivity srdcem. O koordinaci kontrakcí a 

aktivaci elektrického potenciálu srdce se stará tzv. převodní systém srdeční (Bulíková T., 

2015). 

Prvním článkem celého srdečního systému je sinoatriální uzel (SA uzel). Jedná se o 

primárního „udavatele“ rytmu srdce, tzv. „pacemakera“. Tento uzel tak vytváří pravidelné 

vzruchy, a to většinou frekvencí 60-80/minutu. Za takovéto situace mluvíme o fyziologickém 

sinusovém rytmu srdce (Bulíková T., 2015). 

Vzruch se poté ze sinoatriálního uzlu šíří dále, a to do uzlu atrioventrikulárního (AV uzlu). 

Fyziologicky je AV uzel místem, kde se převádí vzruch ze síní na komory. Pokud dojde 

k výpadku funkce již zmíněného SA uzlu, AV uzel za něj může převzít tvorbu vzruchu a 
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udávat rytmus srdce s již značně sníženou frekvencí a to mezi 40-60/minutu. V tomto případě 

se jedná o již patologický rytmus, a to rytmus junkční (Bulíková T., 2015). 

Hissův svazek je dalším místem, kterým vzruch prochází. Jedná se vlastně o jedinou vodivou 

tkáň na úrovni síní a komor srdce. Hissův svazek se dále dělí na pravé a levé Tawarovo 

raménko. Odtud se vzruch šíří Purkyňovými vlákny až do svaloviny komor, kde končí 

(Bulíková T., 2015). 

1.2 DIAGNOSTIKA BOLESTI NA HRUDI 

1.2.1 ANAMNÉZA 

Dle možností situace a stavu pacienta je pro zdravotnického záchranáře velmi přínosné a 

téměř nevyhnutelné zjištění anamnézy pacienta. Jen díky anamnéze lze vytvořit komplexní 

obraz na patologický stav pacienta a pomýšlet na vhodnou diferenciální diagnostiku. Pokud je 

pacientův stav natolik závažný, že nelze zjistit informace přímo od postiženého, cenné 

informace záchranářům mohou poskytnout rodinní příslušníci, přátelé pacienta, popřípadě 

samotní svědci nešťastné události (Remeš R, Trnovská S. a kolektiv, 2013). 

1.2.1.1 Nynější onemocnění 

Tato podkategorie pacientovy anamnézy zahrnuje velmi jednoduchou, ale cennou otázku, 

proč pacient (popřípadě rodina, svědci události) zavolali ZZS. Detailněji lze zjistit, jaké 

problémy pacient má a co v jeho zdravotním stavu je jinak, než by mělo být a tím i důvod, 

proč vyhledal odbornou pomoc (Remeš R, Trnovská S. a kolektiv, 2013). 

1.2.1.2 Dotaz na bolest 

Bolest má několik základních charakteristik. V rámci bolesti na hrudi se může jednat o bolest 

povrchovou (kožní, svalovou nebo kostní), dále viscerální nebo-li orgánovou (kardiální, 

pleurální, ezofageální aj.) nebo také psychogenní (z důvodu panické ataky nebo neurotických 

potíží). Bolest na hrudi lze dělit na kardiální, která může být ischemické či neischemické 

etiologie a také nekardiální. Diferenciální diagnostika bude popsána v dalších kapitolách 

(Češka R. a kolektiv, 2010). 

V rámci anamnézy je potřeba se doptat na lokalizaci bolesti, propagaci do jiných částí těla, 

charakter a intenzitu bolesti. Dále také na okolnosti, které by bolest mohly podmínit, 

zapříčinit nebo také situace, které by mohly bolest na hrudi provokovat. Nejčastěji se jedná o 

fyzicky namáhavou činnost, nevhodnou polohu nebo také stres. V neposlední řadě je třeba 

zjistit, jaké úlevové manévry pacientovi pomáhají (např. podání nitroglycerinu, poloha), jak 
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dlouho bolest trvá, zda se opakuje a jestli se pacientovi podobné obtíže už někdy v minulosti 

staly (Češka R. a kolektiv, 2010). 

1.2.1.3 Osobní anamnéza 

Obsahuje současná onemocnění, poté také onemocnění, které pacient již prodělal a výskyt 

onemocnění v rodině. Do osobní anamnézy lze zahrnout také anamnézu pracovní a sociální 

(Bulava A., 2017). 

1.2.1.4 Farmakologická anamnéza 

V rámci farmakologické anamnézy by se lékař či záchranář měl zajímat především o léky, 

které pacient užívá, nebo v nedávné době užíval, ať už se jedná o chronickou medikaci, či 

léky požité nárazově, bolusově (Bulava A., 2017). 

1.2.1.5 Alergická anamnéza 

Alergická anamnéza je důležitou součástí odběru anamnézy. Před každým podáním 

medikamentů je nezbytný dotaz na jakékoliv alergie, které pacient má (Remeš R., Trnovská 

S. a kolektiv, 2013). 

1.2.2 FYZIKÁLNÍ VYŠETŘENÍ 

Fyzikální vyšetření může záchranářům v terénu zásadně přispět k diferenciální diagnostice, 

popřípadě ke stanovení pracovní diagnózy. Vyšetření by mělo být prováděno přednostně 

lékařem, avšak i záchranář si může všimnout některých základních patologií, které pacienta 

ohrožují na zdraví, či na životě (Bulava A., 2017). 

1.2.2.1 Pohled 

Již při příchodu na místo události si záchranář může všimnout některých patologií. Jednou 

z nich je cyanóza, což je modrofialové zbarvení okrajových částí těla (aker), a to zejména rtů, 

ušních lalůčků nebo konečků prstů. Tento jev může záchranář nebo lékař na pacientovi 

zpozorovat v případě, že je v krvi velké množství neokysličeného hemoglobinu. Dalším 

varovným signálem by měla být bledost. Ta se objevuje zejména při anémii nebo také u 

hypotenzních pacientů a pacientů v šoku. Záchranář by si měl všimnout také náplně krčních 

žil. Při zvětšení jugulárních vén by měl pomýšlet na pravostranné srdeční selhání, které může 

nastat z různých důvodů (např. plicní embolie). Poslední patologií jsou otoky, které mohou 

stejně jako zvýšená náplň krčních žil poukazovat na pravostranné srdeční městnání. V rámci 

celkového vyšetření pacienta by si záchranář měl vždy otoků všimnout, nejčastěji kolem 

kotníků a v oblasti lýtek pacienta (Bulava A., 2017). 
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1.2.2.2 Pohmat 

Pohmatem je možné zjistit zvětšení jater nebo sleziny, které jsou průvodci pravostranného 

selhání srdce, nebo také samotnou palpační bolestivost hrudníku (Bulava A., 2017). 

1.2.2.3 Poklep 

Poklep je v rámci PNP velmi málo využitelný. K zjištění výpotku v hrudníku je vhodné využít 

zobrazovací metody až v rámci nemocniční péče (Bulava A., 2017). 

1.2.2.4 Poslech 

Jedná se o jednu z nejdůležitějších a nejvýznamnějších vyšetření v rámci bolestí na hrudi. 

Mezi patologické fenomény při poslechu plic řadíme chrůpky, které odpovídají přítomnosti 

tekutiny v alveolech a jsou slyšitelné jako „praskání“ v inspiriu, nádechu. Mezi bronchitické 

fenomény řadíme pískoty a vrzoty, které jsou slyšitelné jak při nádechu, tak i při výdechu, 

který je také většinou prodloužen. Křupáním při chůzi ve zmrzlém sněhu definujeme šelest 

srdce, který provází perikarditidu. Zesiluje se při poloze vleže pacienta, ale může být také 

prchavý a při různé poloze pacienta mizet. Šelesty přítomné u chlopenních vad jsou děleny na 

systolické a diastolické. To podle toho, v jaké fázi vypuzování krve srdcem se objevují. Mezi 

systolické šelest patří např. šelest při zúžení aorty, a naopak mezi diastolickými lze hledat 

šelest při mitrální stenóze. Zvláštní kombinací, systolicko-diastolickým šelestem, je šelest, 

který je slyšitelný při koarktaci aorty, což je vrozené zúžení aorty (Bulava A., 2017). 

1.2.3 ZÁKLADY EKG 

Elektrokardiografie (EKG) je jedna z nepostradatelných vyšetřovacích metod v PNP. Je to 

neinvazivní bezrizikové vyšetření, které může odhalit mnoho závažných urgentních stavů 

v kardiologii. Je téměř standardním vyšetřením v rámci ZZS a každý záchranář by měl 

ovládat toto diagnostické vyšetření, včas rozpoznat různé patologie a tím i zahájit účinnou 

adekvátní léčbu v PNP (Bulíková T., 2015). 

1.2.3.1 Základní terminologie EKG 

Elektrokardiogram je situace, kdy jsou zaznamenávány elektrické jevy srdce z povrchu těla 

pacienta. Lze tedy hovořit o elektrické aktivitě všech srdečních buněk, která je snímána 

extracelulárně. Aktivitu srdce je snímána pomocí elektrod, které vytvářejí svody (Bulíková T., 

2015). 

Elektrokardiografie je zápis elektrických potenciálů srdce z povrchu hrudníku a 

elektrokardiograf (viz Příloha 1) je definován jako přístroj, který umožňuje zaznamenat 

křivku v jednotlivých svodech a vykresluje ji v závislosti na čase (Bulíková T., 2015). 



21 

 

Willem Einthoven byl objevitel EKG a nositel Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu. V té 

době zjistil, že každý člověk má svůj vlastní elektrokardiogram a že různá onemocnění můžou 

měnit srdeční obraz EKG (Bulíková T., 2015). 

1.2.3.2 EKG svody 

Elektrokardiogram se snímá pomocí elektrod, které vytvářejí svody, které mohou být 

bipolární nebo unipolární na končetinách a pouze unipolární na hrudníku. Aby elektrické 

potencionály byly dobře z hrudníku snímány, je nutné zajistit dobrý kontakt kůže se svody, a 

to pomocí gelu, navlhčené kůže nebo oholením místa, kde chce zdravotník svody umístit-viz 

Příloha 2) (Bulíková T., 2015). 

1.2.3.2.1 Končetinové svody dle Einthovena (bipolární svody I-III) 

Jedná se o končetinové svody, které zapisují pozitivní výchylku v případě, že se depolarizace 

šíří k elektrodě, která je označená +. Umisťují se na místech, kde je nejméně svaloviny, která 

by rušila přenos signálu, tj. vnitřní strana zápěstí a oblast nad vnitřním kotníkem. R (červená) 

se umisťuje na pravou horní končetinu a N (černá) na pravou dolní končetinu. L (žlutá) patří 

na levou horní končetinu a poslední F (zelená) na levou dolní končetinu (Bulíková T., 2015). 

1.2.3.2.2 Končetinové svody dle Goldbergera (aVR, aVL, aVF) 

Tyto končetinové svody jsou snímány z identických končetinových svodů, ale každá je 

přepojená na tzv. centrální svorku pomocí velkého odporu 5 000Ω, který je přepojený na 

negativní pól galvanometru a též slouží jako uzemnění. Říká se jim též zesilněné končetinové 

svody z toho důvodu, že mají vyšší amplitudu než svody dle Einthovena. Nutno podotknout, 

že všechny končetinové svody snímají elektrickou aktivitu srdce frontálním směrem 

(Bulíková T., 2015). 

1.2.3.2.3 Hrudní svody podle Wilsona (V1-V6) 

Tyto svody jsou unipolární a mají spojnici k elektroneutrálnímu bodu uprostřed hrudníku. Je 

nutné dodržet přesné umístění svodů, aby nedošlo k rušení EKG a artefaktům, které rozhodně 

nejsou chtěné (Bulíková T., 2015). 
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 Umístění hrudních svodů je přesně stanoveno: 

• V1 je umístěn do 4. mezižebří parasternálně vpravo 

• V2 do 4. mezižebří parasternálně vlevo 

• V3 mezi svody V1 a V4 

• V4 musí být umístěno v 5. mezižebří medioklavikulárně vlevo 

• V5 má své místo v 5. mezižebří v přední axilární čáře vlevo 

• Poslední svod V6 je umístěn v 5. mezižebří ve střední axilární čáře vlevo 

(Bulíková T., 2015). 

Svody V1-V6 mohou být na koncovkách označovány též jako C1-C6. Pomocí V1 a V2 je 

snímána pravá komora, V3 a V4 mapují septum srdce a V5 a V6 snímají komoru levou. 

Všechny hrudní unipolární svody registrují elektrické potencionály srdce v horizonální 

rovině, tj. příčně středem srdce (Bulíková T., 2015). 

1.2.3.3 Popis EKG 

EKG bez patologie má charakteristický obraz, tj. křivku. Ta obsahuje pro přesné rozlišení 

vlny, kmity, úseky a intervaly. Vlny a kmity, které mohou být na EKG pozorovatelné, jsou 

označovány písmeny v posloupnosti P, Q, R, S, T (Bulíková T., 2015). 

Prvotní vlna, která může být na EKG detekovatelná, je vlna P. Ta znázorňuje depolarizaci 

síní, nebo také elektrickou systolu síní. Vlna P je pozitivní, kulovitého tvaru. Nejlépe je 

identifikovatelná ve svodu II a ve V1. V některých svodech však může být i negativní, a to 

zcela bez významu (např. ve V1 nebo ve svodu III). Pokud na EKG křivce není přítomna vlna 

P, jde o patologii a v tu chvíli se nejedná o sinusový rytmus (Bulíková T., 2015). 

Interval PQ je úsek, který je zaznamenáván od začátku vlny P do začátku komorového 

komplexu QRS. Za normální hodnotu tohoto úseku je považován interval 0,12-0,20 sekund. 

Každé prodloužení tohoto intervalu je patologické ve smyslu tzv. AV blokády (Bulíková T., 

2015). 

Po vlně P následuje QRS komplex, který je projevem depolarizace komor, též také elektrická 

systola komor. Trvání QRS komplexu poukazuje na skutečnost, jak dlouho se šíří vzruch 

komorami. Fyziologická hodnota tohoto úseku je do 0,12 sekund (nápovědou záchranářům 

mohou být tři malé čtverečky na EKG papíře či méně) (Bulíková T., 2015). 

Za poslední komponent EKG křivky je považována vlna T. Ta je záznamem elektrické 

depolarizace komor, nebo také diastoly probíhající v komorách. Vlna T je za fyziologických 

okolností kulovitá a pozitivní (Bulíková T., 2015). 
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Interval QT je posledním intervalem, který může být zhodnocen. Započítává se od začátku 

QRS komplexu do konce vlny T. Pomocí tohoto intervalu je sledován průběh elektrické 

systoly a diastoly komor. Fyziologická hodnota tohoto intervalu je 0,28-0,42 sekund 

(Bulíková T., 2015). 

Interval R-R pomáhá určit srdeční frekvenci a to tak, že číslo 300 záchranáři vydělí 

množstvím velkých čtverců, které se mezi dvěma R na EKG papíře nacházejí (Bulíková T., 

2015). 

Nutno také podotknout, že výše zmíněné hodnoty intervalů jsou definovány pro milimetrový 

EKG papír, který se musí zaznamenávat rychlostí 25 mm/sekundu. Posun o malý čtvereček 

tohoto papíru je 0,04 sekund a jeden velký čtverec na milimetrovém papíru reprezentuje 0,2 

sekundy (Bulíková T., 2015). 

1.2.3.4 INTERPRETACE AIM STEMI NA EKG 

Akutní infarkt myokardu s elevacemi ST úseku je způsoben uzávěrem koronární tepny a 

následnou ischemií srdeční svaloviny. Obraz tohoto patologického stavu na EKG vypadá 

následovně-elevace (vzestup) ST úseku o více nebo 2,5 mm ve 2 a více sousedících svodech 

platné pro muže nad 40 let, 2 mm nebo více ve 2 nebo více sousedících svodech pro muže do 

40 let. U žen se jedná o elevaci ST úseku alespoň o 1,5 mm nebo více ve dvou sousedících 

svodech V2 a V3, nebo o 1 mm a více ve svodech ostatních, nesmí však být na EKG patrná 

také hypertrofie levé komory, nebo také blokády pravého Tawarova raménka (Bulíková T., 

2015; Šeblová J., Knor J. a kolektiv, 2018). 

Pokud je zmiňován tzv. inferobazální infarkt, jedná se o „zadní infarkt“, který se na EKG 

interpretuje depresemi ST úseku v hrudních svodech V1-V3 a pozitivní vlnou T. Dále je 

možno pozorovat typické elevace ST úseku ≥ 0,5 mm ve svodech V7-V9, což jsou hrudní 

svody, které jsou umisťovány na zadní stranu hrudníku, na záda (Šeblová J., Knor J. a 

kolektiv, 2018). 

AIM pravé komory lze diagnostikovat pomocí pravostranných svodů, které umístíme na 

pravou stranu hrudníku (ne na typicky levou) a to elevací ST úseku v hrudních svodech V3R-

V6R (Šeblová J., Knor J. a kolektiv, 2018). 
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Lokalizace infarktu podle místa postižení srdce je následující: 

• Pokud došlo k elevaci ST úseku ve svodech V1, V2, svodu III a aVF, jedná se o infarkt, který 

postihl svalovinu pravé komory srdce 

• Elevace ST úseku ve svodech V3, V4 a ve svodu II poukazuje na ischemii myokardu v oblasti 

septa srdce 

• Postižení levé komory je detekovatelné podle elevace ST úseku ve svodu V5, V6, I a aVL 

(Bulíková T., 2015). 

Dále infarkt myokardu lze dělit: 

• Přední infarkt, který je typický elevacemi ST úseku ve svodech V2-V5 

• Spodní infarkt se projevuje změnami ve svodu III a aVF 

• Laterální, nebo také boční infarkt je charakteristický změnami v I, aVL a V6 

• Pro zadní infarkt je typické dominantní R ve sodu V1  

(Bulíková T., 2015). 

1.3 BOLEST 

Bolest je definována jako subjektivní pocit pacienta, jehož kvalitu, intenzitu a ani samotnou 

existenci nelze objektivně žádným vyšetřením dokázat. Je nutné se tedy zcela spolehnout na 

údaje nemocného a správně bolest diagnostikovat, zhodnotit a léčit. Správná interpretace 

bolesti je zcela zásadní pro budoucnost pacienta a v praxi velmi důležitá, a to z toho důvodu, 

že se jedná o nejčastější důvod, proč pacienti ZZS vůbec vyhledávají (Češka R. a kolektiv, 

2010). 

1.4 DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA KARDIÁLNÍ BOLESTI NA 

HRUDI 

Ischemická bolest, jinak nazývaná stenokardie, je typická bolest na hrudi, která se vyskytuje u 

pacientů, jejichž aktuální bolest způsobila pravděpodobně kardiální (srdeční) příčina 

onemocnění. Typicky je lokalizována za dolní polovinou hrudní kosti (sterna), avšak může se 

vyskytnout i parasternálně vlevo, vpravo, vyzařovat do krku, dolní čelisti nebo zad. Může se 

takové propagovat do levého ramene a paže. Jedná se o palčivou nebo také tupou bolest a je 

široce lokalizována. Velmi často se zhoršuje při námaze a může se objevit při jakémkoliv 

rozrušení pacienta, ať fyzického či emočního, při chladu, po jídle. Je také často doprovázena 

obtížemi, jako jsou nauzea, zvracení či celková slabost (Češka R. a kolektiv, 2010). 
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1.4.1 Ischemická choroba srdeční 

Ischemická choroba srdeční (ICHS) je onemocnění, které může být akutního nebo 

chronického charakteru. Hlavní podstatou ICHS je skutečnost, že se omezí nebo úplně zamezí 

přítok krve věnčitými tepnami do oblasti myokardu, a tím vzniká nepoměr mezi dodávkou 

kyslíku a potřebou zásobení myokardu kyslíkem. Tento proces vede k ischémii až nekróze. 

Pokud ischemie trvá kratší dobu, než je 20 minut, změny myokardu jsou reverzibilní, tedy 

vratné. Pokud však ischemie přetrvává déle než 20 minut, dochází k ireverzibilním, 

nezvratným, změnám myokardu, tj. koagulační nekróze. Proces nekrotizace trvá až 6 hodin od 

uzávěru tepny, která zásobuje danou část myokardu a v oblasti nekrózy vzniká vazivová jizva, 

která má negativní dopad na další manuální funkci srdce, a to ve smyslu snížení nebo úplného 

výpadku kinetiky srdce (Šeblová J., Knor J. a kolektiv, 2013; Navrátil L. a kolektiv, 2017). 

 Nejčastější příčinou ICHS je arteroskleróza, tedy ukládání tukových-cholesterolových plátů 

na stěnu cévy. ICHS se projevuje různými klinickými formami s různým patofyziologickým 

základem. Typicky se ICHS projevuje tzv. stenokardií. Stenokardie je druh bolesti na hrudi, 

která již byla popsána v úvodu této kapitoly. V PNP je ovšem nutností odlišit chronické a 

akutní formy ICHS (Šeblová J., Knor J. a kolektiv, 2013; Navrátil L. a kolektiv, 2017; Češka 

R. a kolektiv, 2010). 

1.4.1.1 Chronická ICHS 

Chronická ICHS, nebo také chronické koronární syndromy jsou nejčastějšími projevy 

ischemie srdce (Navrátil L. a kolektiv, 2017). 

1.4.1.1.1 Stabilní zátěžová angina pectoris 

Tento typ srdeční ischemie je charakteristický záchvaty specifické bolesti na hrudi, 

stenokardií, která je důsledkem ischemie myokardu a co je důležité, s dlouhodobě stabilním 

průběhem. Jedná se o přechodnou koronární insuficienci. Pokud je pacient v klidu, tedy bez 

zátěže, průtok krve koronárním řečištěm je dostatečný a pacient je zcela bez potíží. Pokud 

však dojde k zatížení, následuje nedostatečné prokrvení (a tedy i okysličení myokardu), a tím 

i ke vzniku stenokardie, která odeznívá krátce po přerušení jakékoliv fyzické námahy nebo po 

podání nitroglycerinu. Podání nitrátu však není doporučeno jako diagnostický manévr, aby 

byla rozeznána chronická ICHS od té akutní, ale jako terapeutický postup daného stavu. 

Důležitým poznatkem je fakt, že EKG nález u vyšetřovaného pacienta se stabilní anginou 

pectoris (AP) je většinou po příjezdu ZZS fyziologický. Důležitou roli v další diagnostice u 

takového pacienta jsou především zátěžové testy, které jsou však v možnostech nemocniční 
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následné péče, ne akutní přednemocniční (Navrátil L. a kolektiv, 2017; Knor J., Málek J., 

2016; Češka R. a kolektiv, 2010). 

Stabilní anginu pectoris se dále dělí na další dva typy: 

AP smíšená 

U tohoto typu AP jsou typické stenokardie při různých situacích všedního dne, a to tedy 

například při různé intenzitě zátěže, v chladu, vlivem emocí nebo při různých změnách 

atmosférického tlaku (Navrátil L. a kolektiv, 2017). 

AP sekundární 

S projevy typickými pro AP se můžou záchranáři setkat i v situacích, kdy je koronární řečiště 

srdce zcela nedotčeno, nebo pouze s nepatrnými sklerotickými změnami. Příčinou stenokardie 

je v tomto případě nadměrná spotřeba kyslíku v myokardu, a to z různých důvodů, např. při 

neléčené hypertenzi nebo tachykardických poruchách srdečního rytmu (Navrátil L. a kolektiv, 

2017). 

1.4.1.1.1.1 Terapie anginy pectoris 

Terapie AP v PNP zcela závisí na podání již výše zmíněného nitrogylcerinu, nitrátu. Jedná se 

o běžně využívaný a velmi účinný medikament, jehož hlavním účinkem je vasodilatace, tedy 

rozšíření hladkého svalstva uvnitř cév, čímž rozšiřuje i jejich průsvit a napomáhá lepšímu 

průtoku krve myokardem a tím i lepšímu okysličení srdečního svalu. Nitroglycerin patří také 

do skupiny antihypertenziv, je to tedy lék, který snižuje vysoký krevní tlak, který pacienty s 

AKS často postihuje (Navrátil L. a kolektiv, 2017; Knor J. a Málek J., 2016). 

1.4.1.2 Akutní ICHS 

Akutní ICHS nebo také AKS jsou definovány jako soubor klinických příznaků, ke kterým 

dochází v důsledku akutní ischemie myokardu. Dělíme je na dvě formy, a to na AIM STEMI 

a na akutní infarkt myokardu bez elevací ST úseku (AIM NSTEMI). Oba tyto stavy spojuje 

ischémie myokardu, v případě AKS bez elevací ST úseku však může být ischémie pouze 

dočasná a nemusí dojít ke kompletní nekróze myokardu, není to ovšem pravidlem. Naopak 

v případě AIM STEMI v PNP se předpokládá, že k nekróze myokardu již došlo (Šeblová J., 

Knor J. a kolektiv, 2013; Navrátil L. a kolektiv, 2017). 
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Při prvotním vyšetření pacienta v terénu je třeba odebrat rychle a pečlivě anamnézu (pokud je 

to v možné v dané situaci), provést fyzikální vyšetření pacienta a zhotovit kvalitní záznam 12 

svodového EKG. Tato strategie je nástrojem k první pracovní diagnóze, k rozhodnutí o dalším 

směřování pacienta do ZZ a k odpovídající terapii daného stavu (Šeblová J., Knor J. a 

kolektiv, 2013). 

1.4.1.2.1 Akutní infarkt myokardu s elevacemi ST úseku  

Základním příznakem AIM je bolest na hrudi, která trvá déle jak 15 minut a nereaguje na 

podání nitroglycerinu. Pacient má bolest za hrudní kostí, stenokardii. Bolest může být 

doprovázena dušností, hypotenzí nebo naopak hypertenzí, pocením, nevolností, slabostí až 

synkopou, ztrátou vědomí. Jedná se o klinickou diagnózu, která je stanovena na základě 

symptomů, možné anamnézy a záznamu 12 svodového EKG s nálezem elevací úseků ST, 

které již byly popsány v kapitole o EKG. Nekróza myokardu je ovšem detekována až 

v nemocniční péči a to na základě vzestupu biomarkerů nekrózy (především srdeční 

troponiny). Toto biochemické vyšetření krve tedy není v možnostech zdravotníka v PNP a 

přínos testování troponinů v PNP nebyl prokázán z důvodu časového odstupu (hladiny 

uvedených srdečních enzymů se zvyšuje od 3 hodin od vzniku AIM) a tím i zkreslení 

výsledků (Šeblová J., Knor J. a kolektiv, 2013; Navrátil L. a kolektiv, 2017; Kala P. a 

kolektiv, 2017). 

1.4.1.2.1.1 Terapie AIM STEMI dle doporučených postupů ČKS pro léčbu akutního infarktu 

myokardu u pacienta s elevacemi ST úseku (2017) 

Doporučení pro diagnostiku STEMI v PNP 

• Záznam 12 svodového EKG ihned po prvním kontaktu se ZZS, a to nejdéle do 10 minut 

• Kontinuální monitorace EKG s možnou okamžitou defibrilací 

• Mělo by být zváženo natočení zadních hrudních svodů (V7-V9) při podezření na AIM zadní 

stěny (inferobazální infarkt) 

• Při podezření na AIM pravé komory a souběžného AIM spodní stěny by mělo být zváženo 

natočení pravostranných hrudních svodů (V3R a V4R)  

(Kala P. a kolektiv, 2017). 

Systém zdravotnické záchranné služby 

Co se týče postupu v PNP, je doporučeno, aby všechny posádky ZZS měly EKG záznamníky 

a defibrilátory. Dále je nutné, aby alespoň jeden člen posádky byl vyškolen v poskytování 

rozšířené podpory životních funkcí a celá posádka by měla být vyškolena v rozpoznání 
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symptomů AIM, podávání kyslíku, analgezii a také by měla být vyškolena v poskytnutí 

základní podpory životních funkcí. Posádka ZZS musí bezpodmínečně zvládat natočit kvalitní 

EKG, interpretovat ho, popřípadě odeslat ke konzultaci s kardiocentrem (Kala P. a kolektiv, 

2017). 

Pokud se jedná o STEMI, nastává závod s časem a je nutné co nejdříve transportovat pacienta 

do kardiocentra a zajistit reperfuzní léčbu. Reperfuzní léčba je indikovaná u všech pacientů, 

kteří trpí symptomy méně než 12 hodin, pokud u nich přetrvává blokáda levého Tawarova 

raménka a elevace ST úseků. Takový pacient by se měl být transportován nejdéle do 90 minut 

do kardiocentra a je indikován k  perkutánní koronární intervenci (PCI). V případě rozsáhlého 

STEMI je doporučená doba transportu pacienta k PCI do 60 minut. Pokud není v  možnostech 

ZZS pacienta transportovat k PCI do 120 minut, do 30 minut by měla být podána systémová 

trombolýza. Je však nutné, aby pacient splňoval kritéria a trombolýza mohla být indikována. 

Po podání trombolýzy by měl následovat transport pacienta do kardiocentra ke koronarografii 

(Šeblová J., Knor J. a kolektiv, 2013). 

Doporučení pro reperfuzní léčbu 

• Reperfuzní léčba je absolutně indikována u všech pacientů, kterým přetrvávají elevace ST 

úsek a také se symptomy ischemie přetrvávajícími po dobu ≤ 12 hodin  

• Dle definovaných intervalů výše je doporučeno dávat přednost primární PCI oproti 

trombolýze  

• Pokud není reálné pacienta dopravit k primární PCI v daném intervalu (12 h od vzniku 

symptomů), je doporučeno podání trombolýzy a to pouze, pokud nejsou přítomné 

kontraindikace 

• Primární PCI je indikována i v případě NSTEMI, pokud je pacient: 

o hemodynamicky nestabilní nebo trpí kardiogenním šokem 

o má recidivující nebo neustále probíhající bolest na hrudi, která nereaguje na léčbu 

o trpí život ohrožujícími arytmiemi nebo srdeční zástavou 

o má mechanické komplikace AIM nebo akutní srdeční selhání  

o trpí opakujícími změnami ST úseku nebo vln T, zejména při elevacích ST úseku, které 

se projevují intermitentně 

• Časné provedení angiografického vyšetření je doporučeno do 24 h, a také po úplném vymizení 

symptomů a kompletním ústupu ST elevací spontánně nebo po podání nitroglycerinu (pokud 

nedochází k znovuobnovení symptomů nebo elevací ST úseku) 
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• U pacientů, kteří splňují časový interval a od nástupu symptomů uběhlo méně jak 12 h je při 

přetrvávajících symptomech připomínajících ischemii, hemodynamické nestabilitě nebo život 

ohrožujících arytmiích rozhodně indikována primární PCI 

• Rutinní primární PCI by měla být zvážena u pacientů, kteří byli k ošetření dopraveni později, 

a to v dalších 12-48 hodinách od začátku příznaků akutního onemocnění  

• U asymptomatických pacientů není indikováno rutinní provedení PCI, jejichž časový interval 

od vzniku STEMI je více jak 48 h 

(Kala P. a kolektiv, 2017). 

Péče o pacienta se STEMI v PNP by měla být prováděna za kontinuální monitorace EKG a 

pacient by měl mít pohodlnou polohu, nejčastěji v polosedě (Fowlerova poloha). Dále je 

doporučena léčba bolesti, a to titrovaným podáváním opiátů (např. fentanyl 100 mg 

intravenózně (i.v.) s doplňováním dávky po 50 mg až do utlumení bolesti nebo podáním 

morfinu v dávce 3-5 mg i.v. s opakovaným podáním až do vymizení bolesti). Jsou podávány 

nitráty, pokud však systolický krevní tlak (sTK) není nižší, než 90 milimetrů rtuťového 

sloupce (mmHg), z důvodu rizika hypotenze. Co se týče aplikace kyslíku, je doporučeno, aby 

se kyslík podával pouze v případě hypoxie do cílové hodnoty saturace krve kyslíkem (SpO2) 

94-98 %. Základem léčby v PNP je kyselina acetylsalicylová (ASA), a to obvykle v dávce 

150-300 mg i.v. U pacientů s plánovanou primární PCI se podává dále klopidogrel 600 mg 

per os (p.o.) nebo tikagrelor v dávce 180 mg p.o., popřípadě prasugel a to v celkové dávce 70 

mg (p.o.). Dále probíhá antikoagulace pomocí heparinu (bolusová dávka 60-70 j/kg), nebo 

také přípravky enoxaparim nebo fondaparinuxem (Šeblová J., Knor J. a kolektiv, 2017). 

1.4.1.2.2 Akutní infarkt myokardu bez elevace ST úseku  

Jedná se o klinickou diagnózu při prvotním vyšetření pacienta na základě přítomnosti 

symptomů stejných jako u AIM STEMI a EKG změn ve smyslu depresí ST úseků více než 1 

mm ve 2 a více sousedících svodech nebo patologických změn vln T, jejich oploštění nebo 

inverze. Hlavním cílem léčby je zastavení a zmenšení trombu na poškozeném 

arterosklerotickém plátu, čímž zabráníme také progresi stavu do AIM STEMI. Dochází také 

k biochemicky detekovatelné nekróze myokardu (jak již bylo zmíněno, tento závěr není 

v silách posádky v PNP a je součástí nemocniční péče) (Šeblová J., Knor J. a kolektiv, 2013; 

Navrátil L. a kolektiv, 2017; Bulíková T., 2015). 
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1.4.1.2.2.1 Terapie NSTEMI 

Pokud jde tedy o AKS bez elevací ST úseku, je třeba se rychle rozhodnout, jak vysoké je 

riziko pro pacienta. V PNP se lze opřít o věk pacienta, jiná onemocnění, předchozí prodělané 

AIM, opakované stenokardie a nález na záznamu EKG. Pokud je riziko vyhodnoceno jako 

vysoké nebo má pacient již výše zmíněné komplikace, je doporučeno pacienta směřovat do 

kardiocentra k PCI, jako u AIM STEMI. Pokud riziko vyhodnotíme jako nízké, je doporučen 

transport do lokální nemocnice a stabilizace stavu s následnou koronarografií. Další léčba je 

zcela symptomatická, popřípadě obdobná, jako u AIM STEMI (Šeblová J., Knor J. a kolektiv, 

2013; Kala P. a kolektiv, 2017). 

1.4.1.2.3 Nestabilní angina pectoris  

Další forma AKS, která je definována jako ischemie nevedoucí ke vzniku nekrózy. Nedochází 

tedy k vzestupu srdečních enzymů a v nemocniční péči není prokázán AIM. Pod tento termín, 

tedy nestabilní angínu pectoris (NAP), řadíme klidovou AP, která je typická stenokardiemi, 

které vzniknou náhle a za naprostého fyzického klidu pacienta (oproti stabilní AP), nově 

vzniklou a také zhoršenou, tj. akcelerovanou (Navrátil L. a kolektiv, 2017). 

1.4.1.2.3.1 Léčba NAP 

V rámci PNP je nutné pacienta monitorovat po celou dobu transportu na koronární jednotku.  

Další léčba je symptomatická a zcela obdobná, jako u již zmíněných AKS (Češka R. a 

kolektiv, 2010).  

1.4.2 Myokarditida 

Myokarditida je infekční onemocnění myokardu. Jde o místní nebo difúzní zánět srdeční 

svaloviny a nekrózu myocytů, tady základních buněk svaloviny srdce. Stanovení diagnózy 

není jednoduché. Jde o složitý proces komplexních vyšetření, a především pak o vyřazovací 

metodu. Důležitým ukazatelem je EKG, kde můžeme pozorovat změny ST úseku a vlny T, 

které mohou napodobovat AKS a také raménkové blokády. Na ultrazvukovém (UZ) vyšetření 

je důležité si všimnout možného perikardiálního výpotku a systolické dysfunkce levé komory. 

Nejspolehlivější diagnostický nález nám zajišťuje v rámci nemocniční péče endomyokardiální 

biopsie (odběr živé tkáně ze svaloviny srdce) (Šeblová J., Knor J. a kolektiv, 2013; Navrátil 

L. a kolektiv, 2017). 
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Počátek tohoto onemocnění se projevuje především chřipkovými příznaky, únavou, slabostí, 

kašlem, bolestmi hlavy a teplotou. Po této fázi následují již specifičtější symptomy, a to 

bolesti na hrudi, arytmie a dušnost. Při závažné formě zánětu myokardu lze pozorovat i 

synkopy, závažné komorové arytmie až akutní srdeční selhání (Šeblová J., Knor J. a kolektiv, 

2013). 

1.4.2.1 Terapie myokarditidy 

Léčba pacienta s touto diagnózou v PNP je čistě symptomatická. Pokud má pacient jakékoliv 

závažné kardiální příznaky, změny na EKG a známky akutního srdečního selhání, je nutný 

rychlý transport do nemocnice, nejlépe do kardiocentra (Šeblová J., Knor J. a kolektiv, 2013). 

V další fázi (tedy nemocniční) se podávají antibiotika (ATB), u různých forem myokarditidy 

je potřeba pacienta napojit na umělou mechanickou srdeční podporu. Vzácnou, totální 

kauzální léčbou je transplantace srdce. Výše popsané postupy však nejsou v silách 

zdravotníka v PNP, a tudíž v prvotní péči o pacienta v terénu zcela nepoužitelné (Šeblová J., 

Knor J. a kolektiv, 2013). 

1.4.3 Perikarditida 

Perikarditida je charakterizována jako nahromadění tekutiny (exsudátu, krve) mezi zevním a 

vnitřním listem perikardu, tedy obalem srdce (osrdečníku). Většinou se jedná o virový zánět, 

ale může být způsoben i bakteriemi nebo autoimunitní reakcí (Navrátil L. a kolektiv, 2017). 

Perikarditida je dále dělena na několik fází: 

1.4.3.1.1 Suchá perikarditida 

Suchá perikarditida je provázena krutou bolestí na hrudi, která je vázaná na dýchání. 

V předklonu a v pronační poloze (poloha vleže na břiše) pacienti pociťují výraznou úlevu od 

bolesti. Fyzikálně může být slyšitelný tzv. třecí šelest, který se vytváří v důsledku pohybu 

listů osrdečníku s fibrinovými nálety. Onemocnění také doprovází horečka a změny na EKG 

ve smyslu elevace ST úseku ve všech svodech (Navrátil L. a kolektiv, 2017). 

1.4.3.1.2 Exudativní perikarditida 

Jde o progres suché perikarditidy, kdy se na EKG sníží voltáž z důvodu výpotku mezi listy 

perikardu a ústupem bolesti. V této fázi onemocnění dochází k exsudaci do osrdečníku, často 

k pohrudničnímu výpotku a k hypertrofii srdce. Pokud nastane situace, kdy dojde k velkému 

nahromadění tekutiny v osrdečníku, vzniká tamponáda srdeční, která je provázena tzv. 

triádou, tj. hypotenze, tachykardie a žilní městnání. Lze také nahmatat paradoxní pulz 
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(vymizení pulzu při nádechu) a též zvětšení náplně krčních žil při nádechu pacienta. Jediným 

řešením tamponády srdeční je perikardiocentéza, tedy punkce perikardu, která by však měla 

vždy probíhat za sonografické kontroly (Navrátil L. a kolektiv, 2017). 

1.4.3.1.3 Konstriktivní perikarditida 

Konstriktivní perikarditida je patologický stav, kdy po prodělaných zánětech dochází ke 

srůstům osrdečníkových listů a ukládání kalcia do vazivové tkáně. Může být způsobena 

hnisavým zánětem nebo krvácením do osrdečníku, které nazýváme hemoperikard. Klinicky se 

projevuje pravostranným srdečním selháním (Navrátil L. a kolektiv, 2017). 

1.4.3.2 Terapie perikarditidy 

V rámci PNP se lze opřít pouze o klinický stav pacienta, či anamnézu a léčit zcela 

symptomaticky. Definitivní diagnózu lze stanovit až v nemocniční péči, a to zejména pomocí 

počítačové tomografie (CT), magnetické rezonance (MR), echokardiografie (ECHO) a 

neméně důležitých laboratorních biochemických odběrů krve (Navrátil L. a kolektiv, 2017). 

1.5 DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA NEKARDIÁLNÍ BOLESTI NA 

HRUDI 

Nekardiální příčiny bolesti na hrudi zahrnují nespočet diagnóz a patologických stavů, které 

mohou být muskuloskeletální, pleurální, psychogenní, gastrointestinální či jiné etiologie. Tyto 

bolesti mají mnoho podob, které se s každým jednotlivým stavem mohou velmi lišit a bolest 

nelze definovat tak přesně, jako stenokardii, výše zmíněnou (Češka R. a kolektiv, 2010).  

1.5.1 Plicní embolie 

Akutní plicní embolie (PE) je náhlé onemocnění, které je způsobeno obstrukcí plicního řečiště 

jako následek pravostranného srdečního selhání. Příčinou, kvůli které může tento stav nastat, 

je trombembolus, nebo-li „vmetek“, který putuje žilním řečištěm z hlubokých žil dolních 

končetin nebo malé pánve až do plic. Mezi další, ale již vzácné, příčiny PE patří embolie 

způsobená maligními nebo tukovými buňkami, vzduchová embolie a v neposlední řadě také 

embolie plodovou vodou u těhotných žen (Remeš R., Trnovská S. a kolektiv, 2013). 

Mezi hlavní příznaky PE patří náhlá dušnost, tlaková bolest na hrudi, která je definována jako 

tlaková a šíří se po celém hrudníku, kašel (eventuelně hemoptýza, nebo-li vykašlávání 

narůžovělého sputa), hypotenze až šokový stav s možnou krátkodobou ztrátou vědomí, 

synkopou (Češka R. a kolektiv, 2010).  
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Klíčové jsou anamnestické informace, které by měly záchranáře v terénu k této pracovní 

diagnóze dovést. Patří mezi ně riziková imobilizace déle než 3 dny, prodělaná operace 

v posledním měsíci, aktivní maligní proces či jednostranná bolest dolní končetiny, která by 

mohla poukazovat na hlubokou žilní trombózu, tzv. flebotrombózu (Remeš R., Trnovská S. a 

kolektiv, 2013). 

1.5.1.1 Léčba PE 

Pacient, u kterého je pravděpodobné, že prodělal masivní PE, je indikován k rychlému 

rozpuštění krevní sraženiny, a to podáním trombolytika. V PNP je dostupné trombolytikum 

heparin, který má za úkol uvolnit obturované plicní řečiště, a tím i zmírnit kritický klinický 

obraz pacienta, než bude dopraven do ZZ ke kauzálnímu řešení akutního onemocnění, kterým 

je trombolýza. Dle stavu pacienta jsou i.v. aplikovány iontotropní látky (dopamin, dobutamin, 

noradrenalin) jako podpůrná oběhová léčba, podáván kyslík, sedativa ke zklidnění pacienta a 

opiáty jako analgezie (Češka R. a kolektiv, 2010). 

1.5.2 Disekující aneuryzma aorty 

Disekce aorty je onemocnění, kdy dojde k nahromadění krve v medie aorty, která je často 

degenerativně změněná a v důsledku trhliny v intimě aorty se vytváří hematom (krevní 

výron), který se vyklenuje směrem ven (viz Příloha 3). Medie se trhá po obvodu a do délky 

tepny. Aneuryzma aorty je definováno jako dilatace aorty o více než 50 % jejího 

fyziologického průměru (Šeblová J., Knor J. a kolektiv, 2013; Navrátil L. a kolektiv, 2017). 

Disekující aneuryzma aorty je tzv. „němé“ onemocnění, které se léta nemusí klinicky 

projevovat a může být náhodným nálezem při různém zobrazovacím vyšetření hrudníku. 

Příznaky se často projeví, až v důsledku komprese okolních orgánů-dilatovaná aorta může 

tlačit na obratle, žebra, sternum nebo bronchy a tracheu, tím vyvolá u pacienta kašel a stridor 

(štěkavý kašel). Při utlačení jícnu může dojít i k dysfagii (poruše polykání). Pokud se však 

jedná o akutní formu disekujího aneuryzmatu aorty, projevuje se náhlou, krutou bolestí za 

sternem, která vystřeluje do zad. V některých případech může vzniknout i v epigastriu, 

vyzařovat mezi lopatkami a působit na více místech. Pokud dojde k ruptuře aneuryzmatu, 

dochází ke krvácení, hemoragickému šoku a pacient je ohrožen na životě. Objektivními 

ukazateli mohou být asymetrie pulsu a krevního tlaku na končetinách a také synkopa 

z důvodu tamponády srdeční nebo hypoperfuze centrální nervové soustavy (CNS). 

Diferenciálně diagnosticky se může jednat o celou řadu onemocnění (od AKS po akutní 

pankreatitidu), avšak při podezření na disekci aneuryzmatu aorty je nutné co nejrychleji 



34 

 

transportovat pacienta do kardiocentra s kardiochirurgií (Šeblová J., Knor J. a kolektiv, 2013; 

Navrátil L. a kolektiv, 2017). 

V PNP může EKG zobrazit AIM STEMI, avšak samotná disekce aneuryzmatu aorty je 

opravdu pouze diagnózou pracovní a v terénu ji nelze s jistotou prokázat. Definitivními 

ukazateli tohoto onemocnění jsou CT vyšetření, MR, UZ nebo angiografie (AG) (Šeblová J., 

Knor J. a kolektiv, 2013). 

1.5.2.1 Terapie disekujícího aneuryzmatu aorty 

V PNP jsou lékaři i záchranáři víceméně bezmocní. Může být pouze vysloveno podezření na 

aneuryzma aorty na základě fyzikálního vyšetření, avšak jakákoliv definitivní diagnostika 

nebo kauzální léčba není v silách zdravotníka v PNP. Zásadní pomoc spočívá v rychlém 

transportu pacienta do kardiocentra s kardiochirurgií. Hlavním cílem zdravotníků během 

transportu pacienta je snížit tlak, aby se oslabila pulzová vlna a nebyl na aortu vyvíjen 

zbytečně velký a život ohrožující tlak. Aby bylo docíleno takového stavu, je vhodné použít 

betablokátory, což je skupina léčiv, tzv. antihypertenziv, které snižují krevní tlak, popřípadě 

nitroglycerin, jehož účinek byl popsán již v předchozí kapitole. Mezi uspokojující tepovou 

frekvenci je považován puls od 60/min a sTK menší než 100 mmHg. Dále je na místě podat 

vhodnou analgezii (nejčastěji opiáty) (Šeblová J., Knor J. a kolektiv, 2013; Navrátil L. a 

kolektiv, 2017). 

Jediným kauzálním řešením disekce aneuryzmatu aorty je kardiochirurgický zákrok, který 

výrazně zvyšuje prognózu pacienta. I přesto je disekce aorty závažný a život ohrožující stav, 

na který do roka zemře až 90 % pacientů (při konzervativním postupu) (Šeblová J., Knor J. a 

kolektiv, 2013). 

1.5.3 Pneumotorax  

Pneumotorax (PNO) je život ohrožující stav, kdy dochází k přítomnosti vzduchu v pleurální 

dutině, která se nachází mezi viscerální a parietální pleurou, a tím dochází k útlaku plíce na 

postižené straně hrudníku (Šeblová J., Knor J. a kolektiv, 2018). 

Pneumotorax má několik typů: 

Traumatický pneumotorax je způsoben traumatem hrudní stěny, který může být penetrující, 

ale i nepenetrující, tedy uzavřený. Traumatický PNO může vzniknout např. při pádu z výšky 

nebo také při tupém nárazu hrudníku při autonehodě aj. (Šeblová J., Knor J. a kolektiv, 2018). 
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Spontánní pneumotorax je stav, kdy k PNO doje zcela nečekaně a bez traumatu. Primární 

PNO se může objevit u pacientů, kteří jsou zdraví, vyšší postavy a ve věkovém rozmezí 20-40 

let. Rizikovým faktorem primárního spontánního PNO je kouření a také je velmi 

pravděpodobné, že se pneumotorax bude v budoucnosti opakovat, tedy recidivovat. Se 

sekundárním PNO se lze setkat u pacientů, kteří trpí některým základním plicním 

onemocněním, jako je např. chronická obstrukční pulmonální nemoc (CHOPN), plicní 

tuberkulóza (TBC) nebo také bronchogenní karcinom (Šeblová J., Knor J. a kolektiv, 2018). 

Pokud dojde ke kolapsu plicního parenchymu z důvodu komplikací diagnostických a 

léčebných úkonů v oblasti hrudníku, jedná se o tzv. iatrogenní pneumotorax. Tato patologie 

může nastat např. při umělé plicní ventilaci (UPV), hrudní punkci či kanylaci centrálních žil 

v oblasti krku a hrudníku (Šeblová J., Knor J. a kolektiv, 2018). 

Posledním typem daného onemocnění je tenzní pneumotorax, nebo také ventilový. Jedná se o 

patologický stav, kdy se hromadí při každém nádechu pacienta vzduch v pleurální dutině, 

avšak při expiriu, výdechu, není možné vzduch z hrudníku opustit, a tím se vdechovaný 

vzduch pouze kumuluje a vzniká tím závažný, život ohrožující, pneumotorax (Šeblová J., 

Knor J. a kolektiv, 2018). 

Mezi hlavní příznaky PNO patří triáda příznaků: dušnost pacienta, suchý a dráždivý kašel a 

výrazná bolest na hrudi, která je charakterizována jako ostrá, někdy bodavá. Pokud se jedná o 

pneumotorax tenzní, je přítomný tzv. podkožní emfyzém, který je definován jako “třaskání, 

praskání“ na pohmat v podkoží v oblasti hrudníku a krku a také zvýšenou náplní krčních žil. 

V rámci fyzikálního vyšetření může záchranář PNO rozpoznat podle oslabeného dýchání na 

postižené straně hrudníku. Vyslovení definitivní diagnózy pneumotoraxu je však možné až 

v nemocniční péči, a to především zásluhou rentgenového (RTG) vyšetření, které patologii 

zcela potvrdí (Šeblová J., Knor J. a kolektiv, 2018). 

1.5.3.1 Terapie PNO 

Základní intervencí v PNP je podání kyslíku, tlumení bolesti a také kašle. Kyslík by měl být 

podán maskou, vyšším průtokem a měl by být podáván i pacientům, jejichž saturace krve 

kyslíkem se pohybuje ve fyziologických hodnotách. Při bolestech jsou vhodné opiáty, např. 

fentanyl (Šeblová J., Knor J. a kolektiv, 2018). 

U PNO menších rozsahů je výše zmíněná terapie v rámci PNP zcela dostačující. Výjimkou je 

progredující tenzní PNO, u kterého je zcela život zachraňujícím úkonem punkce hrudníku. Ta 

se provádí v 2. mezižebří v medioklavikulární čáře, a to zavedením 5-10 širokých i.v. kanyl. 
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Typický zvuk unikajícího vzduchu z pleurální dutiny může diagnózu v rámci PNP potvrdit a 

pacientův stav výrazně zlepšit. Poté, v rámci nemocniční péče, je poté třeba zavést do hrudní 

dutiny drén, který se po uvolnění přetlaku napojí na odsávačku s mírným sáním (Šeblová J., 

Knor J. a kolektiv, 2018). 

1.6 ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ 

1.6.1 Charakteristika 

„Za výkon povolání zdravotnického záchranáře se považuje činnost v rámci specifické 

ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče, a dále při poskytování 

akutní lůžkové péče intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu. Dále se zdravotnický 

záchranář podílí na neodkladné, léčebné a diagnostické péči.“ (ČESKO. Zákon č.96/2004 Sb. 

ze dne 3. března 2004 - zákon o nelékařských zdravotnických povoláních). 

1.6.2 Činnosti zdravotnického záchranáře s odbornou způsobilostí 

„Zdravotnický záchranář vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu a 

bez indikace vykonává činnosti v rámci specifické ošetřovatelské péče při poskytování 

přednemocniční neodkladné péče, a dále při poskytování akutní lůžkové péče intenzivní, 

včetně péče na urgentním příjmu. Přitom zejména může: 

• monitorovat a hodnotit vitální funkce včetně snímání elektrokardiografického záznamu, 

průběžného sledování a hodnocení poruch rytmu, vyšetření a monitorování pulzním 

oxymetrem 

• zahajovat a provádět kardiopulmonální resuscitaci s použitím ručních křísicích vaků, včetně 

defibrilace srdce elektrickým výbojem po provedení záznamu elektrokardiogramu 

• zajišťovat periferní žilní nebo intraoseální vstup, aplikovat krystaloidní roztoky a provádět 

nitrožilní aplikaci roztoků glukózy u pacienta s ověřenou hypoglykemií 

• přejímat, kontrolovat a ukládat léčivé přípravky, manipulovat s nimi a zajišťovat jejich 

dostatečnou zásobu 

• zavádět a udržovat inhalační a kyslíkovou terapii „ 

(ČESKO. Vyhláška č. 55/2011 Sb. podle §17 odstavec první ze dne 14. března 2011 – 

vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků). 

„Zdravotnický záchranář při poskytování přednemocniční neodkladné péče, a dále při 

poskytování akutní lůžkové péče intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu může bez 

odborného dohledu na základě indikace lékaře vykonávat činnosti při poskytování 

diagnostické a léčebné péče. Přitom zejména může: 
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• zajišťovat dýchací cesty dostupnými pomůckami, zavádět a udržovat inhalační kyslíkovou 

terapii, zajišťovat přístrojovou ventilaci s parametry určenými lékařem, pečovat o dýchací 

cesty pacientů i při umělé plicní ventilaci, 

• podávat léčivé přípravky“ 

(ČESKO. Vyhláška č. 55/2011 Sb. podle §17 odstavec druhý ze dne 14. března 2011 – 

vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků). 
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2 METODIKA 

K sepsání této teoretické práce byla zvolena rešerše článků v odborných časopisech a 

publikovaných studií. Postup byl proveden dle metodiky Joanna Briggs Institute (JBI), 

neziskové organizace, která se zabývá výzkumem zdravotní péče založené na důkazech. 

Nejprve jsem si stanovila kritéria, podle kterých se odvíjelo vyhledávání tématu. Sestavila 

jsem si review otázku dle vzorce PICO, tj. (P) – pacient/populace, (I) typ použité intervence, 

(C) – porovnání s jiným typem intervence, (O) – výstup. Svoji review otázku jsem sestavila 

tak, abych zjistila, jaké je riziko úmrtí pacienta v PNP, pokud záchranáři dle symptomů 

onemocnění, anamnézy a EKG nálezu rozpoznají akutní infarkt myokardu STEMI a 

v přednemocniční péči tento stav zaléčí, oproti pacientům, kteří také prodělali AIM STEMI, 

ale nebyl v PNP diagnostikován a léčen. Touto sestavenou review otázkou jsem chtěla zjistit, 

jak velký efekt na prognózu pacienta, s tímto daným akutním stavem, má podání 

medikamentů a zaléčení již v přednemocniční, prvotní péči a jak je v praxi záchranáře 

důležité, aby uměl správně interpretovat pacientovy symptomy a EKG vyšetření. Aby 

vyhledávání bylo, pokud možno, co nejkonkrétnější, vymezila jsem si následující kritéria (viz. 

Tabulka 1). 

Každý pacient, který měl být prvkem odborné studie, musel být dospělý, tj, starší 18 let, a měl 

trpět kardiální bolestí na hrudi. Dále také u něj musel být pravděpodobný akutní infarkt 

myokardu STEMI, a to již v přednemocniční péči. Jako použité intervence jsem zvolila 

diagnostiku a monitoraci během transportu do ZZ pomocí EKG, podání heparinu, kyslíku, 

kyseliny acetylsalicylové nebo klopidogrelu, nitrátů či aplikaci trombolýzy (fibrinolýzy). Jako 

porovnání jsem si zvolila postup, kdy záchranáři v PNP AIM STEMI u pacienta 

nediagnostikovali, pouze postiženého monitorovali, nepodali žádnou léčbu a infarkt byl 

diagnostikován až ve zdravotnickém zařízení. Výstupem jsem chtěla zjistit, jaká bude 

prognóza takových pacientů, a jaké by bylo riziko úmrtí, pokud by se infarkt STEMI v PNP 

nerozpoznal a tím i neléčil. 
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Tabulka 1- Kritéria dle vzorce PICO 

Populace Dospělý, kardiální bolest na hrudi, AIM, STEMI, přednemocniční  

Intervence Diagnostika, EKG, heparin, kyslík, kyselina acetylsalicylová, klopidogrel, 

trombolýza, nitráty 

Porovnání Monitorace, bez léčby 

Výstup Prognóza, riziko úmrtí 

 

K vyhledávání publikací jsem využila internetové zahraniční databáze CINAHAL, PubMed a 

českou databázi Medvik. Podle kritérií a přesně stanovených klíčových slov (viz. Tabulka 1 

pro českou databázi Medvik, Tabulka 2 pro databáze CINAHAL, PubMed) systém vyhledala 

odborné studie, které se měly týkat daného tématu. Vyhledávání bylo omezeno tím, že studie 

nesměly být starší než 10 let (studie tedy byly vyhledávány od roku 2009).  

PICO review otázka 

Jaké je riziko úmrtí pacienta s kardiální bolestí na hrudi, u které byl diagnostikován a zaléčen 

AIM v PNP, oproti pacientům, kterým byl AIM diagnostikován až v nemocnici a nebyla 

provedena terapie v přednemocniční neodkladné péči? 
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Tabulka 2- PICO Keywords 

Population adult, cardiac chest pain, STEMI, ST elevation myocardial infarction, out of 

hospital, prehospital care 

Intervention diagnostics, electrocardiogram, electrocardiography, heparin, thrombolysis, 

oxygen therapy, acetylsalicylic acid, clopidogerl, nitrates 

Comparation without treatment, monitoring 

 

Outcomes risk of death, prognosis 

 

Do každé databáze jsem zadávala jednotlivá klíčová slova, a to pomocí Booleánských 

operátorů AND a OR a výsledky vyhledávání znázorňují následující tabulky (Tabulka 3, 

Tabulka 4, Tabulka 5). Jelikož žádná ze studií, které jsem vyhledala, nebyla vhodná a 

netýkala se přesně mnou stanovené review otázky, uzavřela jsem tuto review jako prázdnou a 

ve vyhledávání pokračovala jinou strategií.  
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Tabulka 3- Vyhledávání v databázi CINAHL dle vzorce PICO 

Vyhledávací strategie v databázi CINAHL 

Číslo Klíčové slovo Počet výsledků 

1. Adult 795 573 

2. Cardiac chest pain 647 

3. ST elevation myocardial infarction 4 741 

4. STEMI 2 497 

5. Out of hospital 8 038 

6. Prehospital care 7 012 

7. 1OR 2 OR 3 OR 4 OR 5 OR 6 811 386 

   

8. Diagnostics 130 373 

9. Electrocardiogram 5 510 

10. Electrocardiography 23 304 

11. Heparin 6 126 

12. Oxygen therapy 4 033 

13. Clopidogrel 3 004 

14. Thrombolysis 3 822 

15. Acetylsalicylic acid 476 

16. Nitrates 1 878 

17. 8 OR 9 OR 10 OR 11 OR 12 OR 13 OR 14 OR 15 OR 16 170 806 

   

18. Monitoring 75 121 

19. Without treatment 7 168 

20. 18 OR 19 82 026 

   

21. Prognosis 90 492 

22. Risk of death 17 190 

23. 21 OR 22 105 403 

   

22. 7AND 17 AND 20 AND 23 175 
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Tabulka 4- Vyhledávání v databázi PubMed dle vzorce PICO  

Vyhledávací strategie v databázi PubMed 

Číslo Klíčové slovo Počet výsledků 

1. Adult 2 570 095 

2. Cardiac chest pain 10 712 

3. ST elevation myocardial infarction 14 389 

4. STEMI 15 458 

5. Out of hospital 140 977 

6. Prehospital care 4 648 

7. 1OR 2 OR 3 OR 4 OR 5 OR 6 2 658 204 

   

8. Diagnostics 59 103 

9. Electrocardiogram 52 170 

10. Electrocardiography 45 206 

11. Heparin 23 247 

12. Oxygen therapy 45 702 

13. Clopidogrel 9 264 

14. Thrombolysis 13 032 

15. Acetylsalicylic acid 21 421 

16. Nitrates 11 792 

17. 8 OR 9 OR 10 OR 11 OR 12 OR 13 OR 14 OR 15 OR 16 224 603 

   

18. Monitoring 328 118 

19. Without treatment 3 915 806 

20. 18 OR 19 4 106 835 

   

21. Prognosis 868 523 

22. Risk of death 107 676 

23. 21 OR 22 940 127 

   

22. 7AND 17 AND 20 AND 23 24 484 
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Tabulka 5- Vyhledávání v databázi Medvik dle vzorce PICO 

Vyhledávací strategie v databázi Medvik 

Číslo Klíčové slovo Počet výsledků 

1. Dospělý 5269 

2. Kardiální bolest na hrudi 3 

3. AIM 11283 

4. STEMI 254 

5. Přednemocniční 1024 

6. 1 OR 2 OR 3 OR 4 OR 5 16590 

   

7. Diagnostika 13 222 

8. EKG 863 

9. Heparin 631 

10. Kyslík 1 029 

11. Kyselina acetylsalicylová 439 

12. Klopidogrel 58 

13. Trombolýza 166 

14. Nitráty 110 

15. 7 OR 8 OR 9 OR 10 OR 11 OR 12 OR 13 OR 14 16 126 

   

16. Monitorace 305 

17. Bez léčby 3152 

18. 16 OR 17 3440 

   

19. Prognóza 3880 

20. Riziko úmrtí 262 

21. 19 OR 20 4124 

   

22. 6 AND 15 AND 18 AND 21 7 

 

Dále jsem pozměnila svoji rešeršní otázku a formulovala ji podle „BACKGROUND“ modelu. 

Řídila jsem se pokyny dle publikace J. Marečkové, J. Klugarové a kol.- „Zdravotnictví 

založené na vědeckých důkazech“, kde je „BACKGROUND“ rešeršní otázka definována jako 

základní, tudíž hledá pouze obecné poznatky dané problematiky. 
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„BACKGROUND“ rešeršní otázka 

Jaká je role zdravotnického záchranáře při péči o pacienta s kardiální bolestí na hrudi? 

 

K vyhledávání publikací jsem opět využila databáze CINAHL, PubMed a českou databázi 

Medvik, kde jsem podle určitých základních klíčových slov (Tabulka 6) vyhledávala odborné 

texty.  

Tabulka 6- Klíčová slova k "BACKGROUND" rešeršní otázce 

Paramedic, rescuer, rescue squad 

Role, care, treatment, medical procedures 

Myocardial infarction, heart attack, coronary occlusion, cardiac chest pain 

 

Mým cílem bylo zjistit, jaká by měla být adekvátní péče a léčba o pacienta, kterého v rámci 

PNP postihne bolest na hrudi kardiální etiologie a to z pohledu zdravotnického záchranáře v 

terénu. Jelikož samotná kardiální bolest na hrudi je velmi rozsáhlý pojem a jeho podmnožinou 

je nespočet klinických diagnóz, zaměřila jsem se na léčbu a péči o pacienta konkrétně s AIM 

STEMI. 

Vyhledávání bylo omezeno časovým intervalem a to takovým, že publikace nesměly být 

vydány déle než před deseti lety. Vyhledávány byly tedy pouze texty, které byly napsány 

v roce 2009 nebo později. Výsledky vyhledávání jsou zobrazeny v následujících tabulkách 

(Tabulka 7, Tabulka 8, Tabulka 9). 
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Tabulka 7- Vyhledávání v databázi CINAHL dle vzorce "BACKGROUND" 

Vyhledávací strategie v databázi CINAHL 

Číslo Klíčové slovo Počet výsledků 

1. Paramedic 2 635 

2. Rescuer 7 610 

3. Rescue squad 9 

4. 1 OR 2 OR 3 3 015 

   

5. Treatment 641 600 

6. Role 288 897 

7. Care 723 373 

8. Medical procedures 2 197 

9. 5 OR 6 OR 7 OR 8 1 378 222 

   

10. Cardiac chest pain 418 

11. Coronary occlusion 1 193 

12. Heart attack 32 440 

13. Myocardial infarction 31 826 

14. 10 OR 11 OR 12 OR 13 32 812 

   

15. 4 AND 9 AND 14 91 
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Tabulka 8- Vyhledávání v databázi PubMed dle vzorce "BACKGROUND" 

Vyhledávací strategie v databázi PubMed 

Číslo Klíčové slovo Počet výsledků 

1. Paramedic 14 377 

2. Rescuer 321 

3. Rescue squad 11 

4. 1 OR 2 OR 3 14 568 

   

5. Treatment 3 929 964 

6. Role 1 184 979 

7. Care 1 121 331 

8. Medical procedures 1 231 518 

9. 5 OR 6 OR 7 OR 8 5 438 735 

   

10. Cardiac chest pain 10 743 

11. Coronary occlusion 9 093 

12. Heart attack 85 658 

13. Myocardial infarction 82 551 

14. 10 OR 11 OR 12 OR 13 97 437 

   

15. 4 AND 9 AND 14 139 
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Tabulka 9- Vyhledávání v databázi Medvik dle vzorce "BACKGROUND" 

Vyhledávací strategie v databázi Medvik 

Číslo Klíčové slovo Počet výsledků 

1. Záchranář 65 

   

2. Péče  

3. Role  

4.  Terapeutické postupy  

5. Léčba  

6. 2 OR 3 OR 4 OR 5 54 879 

   

7. Koronární okluze  

8. Infarkt myokardu  

9. Kardiální bolest na hrudi  

10. 7 OR 8 OR 9 1 167 

   

11. 1 AND 6 AND 10 1 

 

Celkem bylo vyhledáno 231 studií. Konkrétně 5 studií bylo vyhledáno jak v databázi 

CINAHL, tak i v PubMedu, byly tedy jako duplikáty vyřazeny. Dále jsem pracovala s 226 

studiemi, které však byly pouze abstraktní, neobsahovaly celý text, a tudíž jich bylo dalších 

176 vyřazeno, jako nevyhovujících. Vybraných 50 studí, které obsahovaly celý text, jsem 

zhodnotila a dle tématu vyřadila dalších 40 studií, které byly nevyhovující a neshodovaly se 

zcela s tématem mé rešeršní otázky. Konečným výsledkem bylo 10 studií, které jsem si 

vybrala ke zhodnocení a dalšímu zpracování. Celý postup vyhledávání studií je zobrazen 

v tzv. vývojovém diagramu (Obrázek č.1). 
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Obrázek 1- Vývojový diagram literárního přehledu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem jsem tedy zahrnula do literárního přehledu 10 studií (viz Tabulka č. 10), které byly 

napsány v anglickém jazyce a seřazeny podle dle roku publikování. Typy studií byly 

vyhodnoceny dle přehledu publikovaném v knize „Systematická review ve zdravotnictví“ 

autora Miloslava Klugara z roku 2015.  
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Tabulka 10- Zahrnuté studie 

Číslo Autor studie a rok vydání Typ studie 

1. Henry E. Wang, 2009 Analytická, kohortová, prospektivní 

2. Michael R. Le May, 2010 Analytická, kohortová, retrospektivní 

3. Dawayne R. Young, 2011 Analytická, kohortová, retrospektivní 

4. Henry P. Selker, 2012 Randomizovaná, dvojitě zaslepená 

5. Wareen J. Cantor, 2012 Randomizovaná 

6. Mary Meadows-Pitt, 2014 Analytická, kohortová, retrospektivní 

7. Jessica Heardman, 2014 Randomizovaná 

8. Dion Stub, 2015 Randomizovaná 

9. Jorg C. Brokmann, 2016 Randomizovaná 

10. Jan Mannsverk, 2017 Randomizovaná 

 

HODNOCENÍ VYBRANÝCH STUDIÍ 

1. Direct Paramedic Transport of Acute Myocardial Infarction Patients to Percutaneous 

Coronary Intervention Centers: A Decision Analysis 

Tato studie je nejstarší ze všech zahrnutých studií, a to z roku 2009. Byla napsána skupinou 

autorů z Pittsburghtské Univerzity-Henrym E. Wangem, Oscarem C. Marroquinem a 

Kennethem J. Smithem. Nastiňuje problematiku transportu a směřování pacientů se STEMI, a 

také tvrdí, že primární transport pacientů se STEMI na PCI má lepší prognostický výsledek 

(30denní přežití po prodělaném STEMI) než transport do bližší nemocnice k trombolytické 

terapii. 

Metody: Studie byla sestavená tak, že byli zkoumáni pouze ti pacienti, kteří byli ošetřeni 

záchranáři v terénu a byli transportováni pouze pozemními posádkami, do studie tak nebyla 

zahrnuta letecká zdravotnická služba (LZS). Předpokládalo se také, že PCI byla vzdálenější 

než oblastní nemocnice s dostupnou trombolýzou. Dalším kritériem byla nutnost vyhotovit 

EKG a diagnostikovat STEMI. Jako poslední kritérium byla zahrnuta nutnost včas rozpoznat 

případné kontraindikace trombolýzy. 

Bylo zkoumáno několik časových intervalů, během péče o pacienta se STEMI: čas od začátku 

příznaků po kontaktování tísňové linky (911), čas od hovoru na 911 po příjezd posádky na 

místo události, poté čas, který posádka strávila na místě, doba, která byla potřeba k transportu 
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do cílového zařízení (PCI nebo oblastní nemocnice s trombolýzou) a také přesný čas, kdy 

byla podána trombolýza, nebo byla provedena PCI. 

Dále byly porovnávány 3 skutečnosti: jaký efekt má standardní trombolytická terapie, 

standardní PCI a také nejlepší výsledek trombolýzy. 

Výsledky: Časové rozmezí od začátku příznaků, po konečnou intervenci je následující: 

pacienti transportováni k PCI (n=188 minut), pacienti transportování do bližší oblastní 

nemocnice k trombolýze (n=118 minut). Studie potvrdila, že v rámci 30denního přežití po 

STEMI mají lepší výsledky pacienti, kteří podstoupili PCI (n=95,8 %), než pacienti 

transportováni k trombolýze (n=93,8 %). Pokud studie porovnávala nejlepší případ (a 

výsledek) trombolýzy (n=97,8 %) oproti standardní PCI (n=95,8 %), bylo potvrzeno, že je 

výhodnější pro pacienta podání trombolýzy v bližší nemocnici. Srovnání nejlepšího výsledku 

trombolýzy (n=97,8 %) a nejlepšího výsledku PCI (n=97,8 %) bylo zcela totožné, nebyl tedy 

přítomný žádný náznak preference některé z metod léčby. 

Rozsah analýzy je však omezený-nepočítá se skutečností, že PCI je dostupnější a bližší než 

nemocnice s plánovanou trombolýzou, se špatnou interpretací EKG, chybami záchranářů 

nebo špatnou diagnostikou akutního onemocnění. 

Závěr: Primární transport pacientů se STEMI k PCI má malé, ale nejisté výhody než 

transport do bližší oblastní nemocnice k provedení trombolýzy z hlediska 30denního přežití 

pacientů. 
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2. The Role of Paramedics in a Primary PCI Program for ST-Elevation Myocardial 

Infarction 

Studie napsaná autory Michaelem R. Le Mayem, Richardem Dionnem, Justinem Maloneym a 

Pierrem Poirierem z Ottawské Univerzity byla vydána v roce 2010. Pojednává o problematice 

plošného zabezpečení a dostupnosti PCI pro všechny indikované pacienty, o doposud 

nevhodnému systému transportu těchto pacientů a posuzuje, jak moc je důležitá 

přednemocniční péče u pacientů se STEMI.  

Je jisté, že přednemocniční vyhotovení a interpretace EKG může dříve odhalit suspektní 

STEMI a tím i zkrátit čas reperfuze koronárních tepen. Je tedy možné diagnózu stanovit již 

v terénu a zkontaktovat příslušné centrum, které bude při příjezdu pacienta do nemocnice již 

připravené k intervenci. V roce 2007 se do registru NCDR ACTION (Acute Coronary 

Treatament and Intervention Outcomes Network) zapsalo 58,7 % pacientů, kteří byli 

transportováni Emergency Medical Services (EMS), ale pouze 27,4 % mělo platný 

přednemocniční záznam EKG. Kratší průměrný čas reperfuze měli pacienti, kteří měli 

přednemocniční EKG záznam, oproti těm, kterým EKG vyhotoveno nebylo.  

Denmark model o bezdrátovém přenosu přednemocničního EKG: model popisuje 

možnost, že přednemocniční EKG může být interpretováno a posláno příslušnému lékaři na 

Emergency Department (ED), a to z toho důvodu, že ne ve všech zemích je lékař 

v přednemocniční posádce dostupný. Pokud má tedy posádka záchranářů podezření na 

STEMI, odešle záznam EKG kardiologovi sloužícímu na ED, který doporučí rychlý transport 

pacienta do nemocnice a zároveň zaktivuje katetrizační laboratoř. 

Ottawa model v interpretaci EKG záchranářskými posádkami: od roku 2005 byli všichni 

pacienti se suspektním STEMI odesláni do vyššího kardiologického centra v Ottawě 

v primární PCI. Všechny posádky v Ottawě byly vybaveny přístroji, které umožňovaly 

provést přednemocniční EKG záznam. V tomto roce bylo v PCI odesláno zhruba 350-400 

pacientů, z toho cca 40 % přímo z terénu rozhodnutím záchranářů.  

V provincii Ontario jsou dostupní dva typy záchranářů-Advanced Care Paramedics (ACPs) 

vzdělávání v průběhu tří let, kteří mají vyšší kompetence, jako podávání léků a primárně léčí 

kardiální emergence a Primary Care Paramedics (PCPs) záchranáři vzdělávaní po dobu 2 let, 

kteří mají menší kompetence oproti ACPs. ACPs mohou vyhodnocovat EKG a také přímo 
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transportovat pacienta se STEMI k PCI, kdežto PCPs museli podstoupit trénink v interpretaci 

EKG a v tomto roce byli aktivně zapojeni do stejného systému, tedy okamžitému a přímému 

transportu pacientů s AIM STEMI k primární PCI.  

V červnu 2004 byla zahájena první fáze STEMI programu, která umožňovala ACPs třídit a 

transportovat pacienty se STEMI k primární PCI (pouze pacienti, kteří si zavolali na linku 

911 a byli v městě Ottawa). Pokud byli pacienti vyhodnoceni STEMI protokolem jako 

pozitivní (začátek příznaků netrval déle než 12 hodin, typický obraz STEMI na EKG), dostali 

rozžvýkat aspirin a byl jim s.l. (sublinguálně) aplikován nitroglycerin. Kardiocentrum bylo 

vzdáleno cca 18 kilometrů. Pacienti s čerstvou blokádou levého Tawarova raménka a 

nestabilním krevním oběhem byli z protokolu vyloučeni a transportováni do nejbližší možné 

nemocnice. Po roce bylo toto doporučení pozměněno, a i nestabilního pacienta záchranáři 

transportovali do kardiocentra. Během prvního roku bylo záchranáři ošetřeno a přímo 

transportováno k PCI 108 pacientů (93,5 % účinnost intervence). Průměrný čas transportu na 

PCI byl u pacientů přivezených EMS 63 minut, oproti kontrolované skupině, která pacienty 

transportovala k trombolýze, kde se čas pohyboval okolo 125 minut. Snížení mortality u 

pacientů transportovaných EMS bylo významné oproti kontrolované skupině (1,9 % oproti 

8,9 %).  

V roce 2005 byla zahájena druhá fáze STEMI protokolu. V tomto roce bylo záchranáři 

v terénu odesláno k PCI 135 pacientů a dalších 209 bylo odesláno k PCI z ED. Průměrný čas 

transportu pacienta z terénu byl 69 minut, což je výrazně kratší časový interval než u pacientů, 

kteří byli odeslání z ED oblastní nemocnice a transport do kardiocentra se prodloužil až na 

123 minut. Limitu (do 90 minut od začátku příznaků) doporučeného transportu k PCI dosáhlo 

80 % pacientů z terénu a pouze 12 % pacientů transportovaných z oblastní nemocnice. 

V nemocnici zemřely 3,0 % pacientů z terénu a 5,7 % pacientů převážených z ED oblastní 

nemocnice.  

V období 2004-2009 bylo celkově ošetřeno 1 572 pacientů se STEMI. 622 z nich bylo přímo 

odvezeno EMS do kardiocentra, 950 z ED oblastní nemocnice. Katetrizace srdce proběhla u 

99,6 % pacientů a byla úspěšná u 93 %. 4 % pacientů vyžadovalo bypass srdečních tepen 

během hospitalizace v nemocnici. Průměrný čas reperfuze byl po 5 letech studie výrazně nižší 

u pacientů, kteří byli transportováni přímo EMS než pacienti se STEMI, kteří byli k PCI 

transportováni z ED oblastní nemocnice. Přenos EKG selhal v 11-20 % případů, a to kvůli 

ztrátě signálu zapříčiněným chybou lidského faktoru. Co se týče špatné interpretace EKG 
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záchranářem, došlo k ní v 10-15 % případů, a to z důvodu záměny diagnózy-perikarditida, 

myokarditida, hypertrofie levé komory atd.  

Závěr: Je nutné, aby všichni pacienti s projevy kardiálního akutního onemocnění měli 

zhotoven a vyhodnocen záznam EKG. Je také dokázáno, že je pro pacienta vhodnější, aby byl 

transportován přímo posádkou EMS z terénu než z ED oblastní nemocnice. STEMI protokol 

výrazně snižuje čas reperfuze, proto je nutné rozšířit kompetence a možnosti záchranářů, aby 

pacienty mohli transportovat přímo z terénu bez předchozí konzultace EKG s lékařem na ED. 
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3. Paramedics as decision markers on the activation of the catheterization laboratory in 

the presence of acute ST-elevation myocardial infarction 

Tato studie byla napsána autory Dwaynem R. Youngem, Marcem Murinsonem, Charlesem 

Wilsonem a dalšími. Pojednává o vhodnosti aktivizace PCI center v městských a 

předměstských částech severní Karoliny, neprodleně již záchranáři, a to na základě EKG, bez 

předchozí konzultace s lékařem. 

Metody: V první části studie byla pozorovaná populace (n=91) rozdělena do 2 skupin: první 

skupina byli pacienti (n=47), kteří byli přivezeni EMS, a PCI centrum bylo aktivováno již 

záchranáři z terénu. Druhou skupinou byli ti pacienti (n=44), kteří byli k PCI indikováni až 

Emergency Department Physician (ED-MD).  

Další dělení první skupiny, již zmíněné výše, proběhlo na základě aktivace PCI centra pomocí 

EMS, avšak rozhodující byl transport. První „podskupinou“ byli pacienti (n=33), kteří byli 

transportováni pomocí EMS, druhá byla „podskupina“ pacientů (n=14), kteří se do nemocnice 

k PCI transportovali sami, ale již posádka EMS aktivovala PCI centrum. 

Druhá skupina, též zmíněná výše, se dále dělila na další dvě „podskupiny“ a to na populaci 

pacientů (n=32), kteří byli přivezeni pomocí EMS, ale PCI bylo aktivováno až sloužícím 

lékařem na urgentním příjmu a na pacienty (n=12), kteří na ED přijeli sami a až poté byla 

aktivována katetrizační laboratoř.  

Každý pacient, který do výzkumu byl zapojen, musel splňovat kritéria protokolu dané 

nemocnice. Tyto kritéria zahrnovaly především anamnézu pacienta, konkrétní příznaky a 

vyloučení ostatních diagnóz na základě EKG a fyzikálního vyšetření. Dále protokol obsahoval 

postupy, kterými se záchranáři v terénu měli řídit, dle aktuálních příznaků a patologických 

situací.  

Aby byla studie kompletní, musely být známy následující okolnosti: způsob transportu, datum 

a čas při příjezdu do nemocnice, datum a čas získání prvního EKG, datum a čas nafouknutí 

prvního balonku při PCI. Dále se také zaznamenával věk pacientů, jejich rasa, pohlaví a puls.  

Výsledky: Je jednoznačné, že pokud je katetrizační laboratoř aktivována EMS posádkou, 

pacienti se dříve dostanou k následné reperfuzi, než ti pacienti, u kterých je laboratoř 

aktivována až na ED (71 minut oproti 102 minutám). Je také jisté, že pacienti, kteří jsou 

transportováni do nemocnice EMS posádkou, se dostanou k PCI dříve než ti pacienti, kteří do 

nemocnice přijedou sami (95 minut oproti 121 minutám). Pokud je katetrizační laboratoř 
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aktivována EMS skupinou, je vhodné, aby pacienti byli záchranáři transportováni i do 

nemocnice. Pacienti, kteří se transportují do nemocnice sami a již je aktivován tým se 

zbytečně zdrží oproti pacientům, kteří přijedou s EMS posádkou (59 minut oproti 99 

minutám). Nebyl prokázán jakýkoliv negativní dopad ve smyslu věku, pohlaví, rasy a pulzu 

ke zpoždění PCI. 

Dále je důležité, aby interpretace EKG v terénu byla co nejpřesnější a aby laboratoř nebyla 

falešně zaktivována. U 75 % pacientů, kteří byli přivezeni do nemocnice k PCI, byl potvrzen 

AIM STEMI, avšak u 25 % byla katetrizační laboratoř aktivována falešně a u pacientů 

STEMI nebyl prokázán. 

Závěr: Pokud budou záchranáři adekvátně školeni, nebudou zaměňovat diagnózy a tím 

inaktivovat laboratoř falešně, je projekt realizovatelný a není třeba předchozí konzultace EKG 

s lékařem. V tu chvíli nebude přetěžován zdravotnický systém a laboratoř nebude nesprávně 

aktivována.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

4. Study design for the Immediate Myocardial Metabolic Enhancement During Initial 

Assessment and Treatment in Emergency Care (IMMEDIATE) Trial: A double-blind 

randomized cotrolled trial of intravenous glucose, insulin, and potassium for acute 

coronary syndromes in emergency medical services 

Studie provedená autory Harrym P. Selkerem, Jonim R. Beshanskym, Johnym L. Griffithem 

(a kol.) v roce 2012. Jedná se o studii, která se zabývá přednemocniční i.v. aplikací inzulinu, 

glukózy a draslíku (GIK) v infuzi. Vyhodnocovala benefity, které by měla infuze podaná již 

v PNP pro pacienta mít z hlediska prognózy a co nejmenšího poškození myokardu a činnosti 

srdce. Studie probíhala ve 13 městech Spojených států amerických. 

Metody: Dle studie je vhodný postup ten, aby záchranáři podávali GIK za co nejkratší dobu a 

pouze pacientům, kteří mají akutní příznaky AKS, ale ne již dokonaný STEMI, a to 

z jednoduchého důvodu. Pokud již pacient prodělal ireverzibilně akutní STEMI, infuze GIK 

není účinná, jako když se podá již v prvopočátku AKS a je schopna odvrátit progresi NAP do 

AIM a zajistit co nejmenší možné poškození myokardu. V této diagnostice mohl pomoct 

záchranářům softwarový systém uvnitř elektrokardiografu, který pomocí ACI-TIPI (acute 

cardiac ischemia time-insensitive predictive instrument) určil, kolik procentuálně trpí pacient 

AKS (GIK byla podávána při hodnotě 75 % a více) a TPI (thrombolytic predictive 

instrument), který určil, zda se jedná již o STEMI. 

Co se týče GIK infuze, byla sestavena tak, aby snížila počet volných tukových radikálů 

v arteriální krvi a snížila příjem těchto látek myokardem. Výsledkem by mělo být zvýšení 

činnosti srdce, snížené riziko komorových arytmií, a tudíž i snížení rizika úmrtí. Byla 

sestavena z 300 gramů (g) glukózy/l (30 %), 50 jednotek inzulinu/l a 80 miliekvivalentu 

(mEq) kalia/l. Tato infuze se měla podávat i.v. a to v dávce 1,5 ml/kg/h. 

Vhodní kandidáti k výzkumu byli dospělí pacienti od 30 let a více, kteří si zavolali na linku 

911, s vyhodnoceným 12 svodových EKG, bolestí na hrudi a příznaky nasvědčujícími na 

AKS.  V rozhodování, zda pacienti patří do výzkumu, pomáhaly záchranářům již výše 

zmíněné softwarové programy, které určili, zda se u pacienta jedná o AKS nebo STEMI. Byli 

vyloučeni ti pacienti, kteří měli renální selhání vyžadující dialýzu, byli hemodynamicky 

nestabilní, měli změněný mentální status nebo demenci, nebyli schopni souhlasu kvůli poruše 

vědomí nebo trpěli významným srdečním selháním (Killipova klasifikace 3 nebo 4- viz 

Příloha 4). Informovaný souhlas s výzkumem byl získán povětšinou až po stabilizaci stavu 

v nemocnici, ke kterému byl přidán též souhlas s odběrem krve v prvních 12 hodinách 
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akutního onemocnění a 30dennímu vyhodnocení ejekční frakce levé komory pomocí Single 

Photon Emission Commputered Tomography (SPECT) metody a odběru krve k určení 

natriouretického peptidu (BNP). Byla též hodnocena roční mortalita léčených pacientů a počet 

hospitalizací pro srdeční selhání za uplynulý rok. 

Speciálním centrem byly vyrobeny 2 druhy podávaných infuzí-první obsahovala GIK, druhá 

byla placebo. Ty byly rozlišeně označeny a rozvezeny po záchranářských základnách. 

Vypadly zcela identicky, avšak neobsahovaly žádné informace o tom, co se uvnitř infuze 

nachází (zda jde o placebo či GIK). K těmto informacím mělo přístup pouze koordinační 

centrum, pacienti ani záchranáři neměli jakékoliv tušení o složení infuze. 

Během 12 hodinové studie byly hodnoceny hladiny glukózy, draslíku a inzulinu, a to celkem 

třikrát: při příjezdu na ED, 6 hodin po začátku aplikace infuze a poté po skončení aplikace 

infuze, a to odběrem pacientovy krve.  

Výsledky: Do studie bylo zahrnuto 880 pacientů. 9 z nich nesouhlasili s výzkumem, takže 

celkově bylo zkoumáno 871 vhodných pacientů. Pouze 143 jich trpělo AKS a byli zahrnuti do 

výzkumu. Žádné další výsledky nebyly ve studii zmíněny a benefity podloženy. 

Závěr: Tato experimentální studie je rozsahově velmi obsáhlá a poukazuje na fakt, že 

přednemocniční podání infuze s draslíkem, glukózou a inzulinem má pozitivní dopad na 

poškozený myokard, zabraňuje progresi AP do AIM, zabraňuje komorovým arytmiím a 

zmírňuje mortalitu v prvních hodinách akutního onemocnění. Žádné podložené důkazy však 

ve studii nebyly zahrnuty a výsledky zmíněny. Studii tak uzavírám pouze jako informační a 

možnou, avšak nepoužitelnou. 
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5. Prehospital diagnosis and triage of ST-elevation myocardial infarction by paramedics 

without advanced care training 

Studie z roku 2012 napsána Warrenem J. Cantorem, Paulem Hoogeveenem, Andrewem 

Robertem a dalšími porovnává rozdíl mezi ošetřením pacientů se STEMI pomocí ACPs, což 

jsou záchranáři s většími kompetencemi, avšak nejsou dostupní ve všech regionech v Kanadě, 

s  PCPs, kteří mají méně kompetencí, ale jsou dostupní. 

Metody: PCPs jsou záchranáři, kteří jsou trénováni v destinaci Ontario a v jejich kompetenci 

je defibrilace, získání a interpretace EKG a podávání některých léků (např. nitroglycerinu a 

kyseliny acetylsalicylové při bolestech na hrudi). Někteří z nich jsou trénování i v zajišťování 

i.v. vstupu a mohou podávat bolusově tekutiny. Nemohou však podávat antiarytmika, 

vasopresory nebo provádět synchronizovanou kardioverzi, kardiostimulaci nebo 

endotracheální intubaci. 

Výzkum probíhal v destinace Ontario, kde bylo dostupných 26 záchranářských posádek, 288 

záchranářů, většina z nich PCPs, a každá posádka měla k dispozici defibrilátor, který uměl 

vyhotovit a zhodnotit 12 svodové EKG.  

Postupovalo se dle přednemocničního STEMI protokolu, který byl vytvořen v roce 2007 a byl 

dále zdokonalován. Měl být určen pro pacienty se STEMI, kteří neměli být transportováni do 

nejbližší nemocnice, ale k PCI do specializovaného centra. Protokol zahrnoval následující 

kritéria-bolest na hrudi, která trvala méně než 12 hodin, automatický defibrilátor vyhodnotil 

EKG křivku jako suspektní STEMI, tep byl 60 nebo více/min a 160 nebo méně/min, krevní 

tlak byl 100 nebo více mmHg (po konzultaci s nemocničním lékařem i 90 mmHg), čas 

transportu pacienta k PCI neměl přesahovat 60 minut. Pacienti byli vyřazeni z protokolu a 

byli transportováni do nejbližší nemocnice v případě, že nesplňovali výše zmíněná kritéria 

protokolu, nebo byli hemodynamicky nestabilní. Pacienti s blokádou levého Tawarova 

raménka nebo s komorovým rytmem byli též vyloučeni z protokolu. 

Pokud však pacienti byli způsobilí k protokolu a byl vysloven suspektní STEMI, záchranáři 

kontaktovali telefonicky příslušné PCI centrum. V centru byl zaktivován katetrizační tým 

s kardiologem a pacient byl mezitím již transportován na místo definitivního ošetření. Všichni 

pacienti museli provést informovaný souhlas. 

Výsledky: Od září roku 2007 do srpna 2011 bylo odvezeno PCPs k PCI 134 pacientů. Pouze 

1 pacient měl během transportu komplikace, které vyžadovaly ACPs zručnosti (nutnost 
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synchronizované kardioverze při rychlém flutteru síní). 133 pacientů ze 134 podstoupilo 

urgentní koronární angiografii (1 pacient měl negativní výsledky kardiomarkerů, tudíž jeho 

stav toto vyšetření nevyžadoval). 20,9 % pacientů (n=28) nemělo zvýšenou hladinu 

kreatinkinázy a důvod jejich bolesti na hrudi byla jiné příčiny než STEMI (předchozí AIM, 

perikarditida, hypertrofie levé komory aj.). 5 z těchto pacientů mělo diagnostikovanou NAP a 

byli indikování k PCI. Zbylých 70,1 % pacientů (n=106) mělo kritéria poukazující na STEMI, 

100 z nich podstoupilo PCI, 4 pacienti byli léčeni pouze symptomatologicky a 2 z nich 

podstoupili bypass srdečních arterií. 

Automatický defibrilátor LifePak vyhodnotil, že suspektní AIM má 98 z již výše zmíněných 

106 pacientů. Vyhodnotil také, že 17 z 28 pacientů, kterým STEMI nebyl potvrzen, AIM 

rozhodně netrpí a nález je v tomto směru negativní a falešně pozitivní. Pouze dle názoru 

kardiologa, kterému bylo EKG pacientů zobrazeno (aniž by měl možnost nahlédnout na 

výsledky angiografie či kardiomarkerů), doporučil aktivaci STEMI protokolu 103 pacientům 

ze 106 se STEMI a 18 z 28 pacientů s falešně pozitivním STEMI. Kardiolog tedy souhlasil se 

STEMI protokolem celkem u 90 % pacientů (n=121). Pokud by PCI nebyla dostupná, 

doporučil dle nálezu na EKG pacientům trombolýzu celkově v 82 % případů (n=110). 

Co se týče časových intervalů, z celkem 104 pacientů, kteří podstoupili PCI (nezahrnuje 2 

pacienty, kteří podstoupili bypass), se dostalo do nemocnice v limitu 90 minut 49 % pacientů 

(n=51) a do limitu 120 minut 80 % (n=83). Tento časový interval zahrnuje dobu od prvního 

kontaktu pacienta se záchranáři, až po samotný začátek intervence v nemocniční péči. 

Průměrný čas, za který se pacient dostal k samotné intervenci byl 91 minut a průměrný počet 

kilometrů do nemocnice byl 52. Nejdelší transport trval 112 km. Následujících 30 dní po 

začátku akutního onemocnění zemřelo 7 pacientů (2 se STEMI a 2 s falešně pozitivním 

STEMI na nekardiální příčinu), 7 pacientů podstoupilo během hospitalizace bypass srdce, 1 

pacient měl zjištěnou ischemický iktus po bypassu, u dalšího pacienta bylo zjištěno fatální 

intrakraniální krvácení po podstoupené dialýze. 1 pacient vyžadoval opakované PCI kvůli 

trombóze stentu v prvních 24 hodinách a byl také zmíněn pacient, který měl recidivu STEMI 

v následujícím měsíci.  
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Závěr: Výše zmíněné výsledky poukazují na fakt, že PCPs záchranáři bez speciálního 

výcviku jsou schopni bezpečně a adekvátně transportovat hemodynamicky stabilního pacienta 

k PCI, což je také základem celého STEMI protokolu pro PCPs. Je také dokázáno, že 

předchozí aktivace PCI centra výrazně snižuje dobu dostupnosti léčby a snižuje mortalitu. 

STEMI protokol je vhodný a může být rozšířený do více regionů Severní Ameriky, kde se 

pohybují převážně PCPs, tedy záchranáři bez pokročilého tréninku.   
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6. The impact of prehospital 12 - lead electrocardiograms on door-to-balloon time in 

patients with ST-elevation myocardial infarction 

Dvojice autorek-Mary Meadows-Pitt a Willa Fields ze San Diega, Kalifornie, napsaly studii 

zabývající se problematikou transportu pacientů se STEMI do nemocničního zařízení. Tato 

studie tvrdí, že pacienti, kteří byli transportováni EMS se dostali dříve k reperfuzní intervenci 

než ti, kteří na ED přijeli sami, tedy bez přednemocniční péče. Výzkum probíhal od roku 

2006 do roku 2009. 

Metody: Do studie byli zahrnuti pacienti, kteří trpěli AIM STEMI a byli indikováni k PCI. 

Pacienti, kteří byli transportováni měli zhodnocený 12 svodový záznam EKG a byla 

zaktivována katetrizační laboratoř s kardiologem ještě před příjezdem posádky do 

zdravotnického zařízení. Pacienti, kteří se transportovali sami, podstoupili stejnou proceduru, 

ale až na ED. Mezi data, která se zahrnovala do výzkumu patřil věk a pohlaví pacientů. Též se 

zahrnoval časový interval mezi začátkem obtíží a provedením reperfuzní intervence. 

Z výzkumu byli vyřazeni ti pacienti, kteří měli negativní nález STEMI na EKG záznamu, u 

nichž se objevil STEMI až během pobytu na ED, pacienti, kteří měli srdeční zástavu, odmítali 

nebo byli kontraindikováni k PCI nebo také pacienti, kteří měli atypickou bolest na hrudi a 

záchranáři v terénu nevyhotovili EKG záznam. 

Výsledky: Celkově bylo zkoumáno 367 pacientů, 62 % z nich (n=228) bylo na ED přivezeno 

záchranáři a byla jim poskytnuta přednemocniční péče, 38 % (n=139) pacientů přijelo na ED 

samo. Z celkového počtu pacientů 74 % (n=273) byli muži, 26 % (n=94) představovaly ženy. 

Průměrný věk pacientů, kteří přijeli záchranářskou posádkou byl 62 let, věkový průměr u 

pacientů, kteří do nemocnice přijeli vlastní cestou byl 58 let. Pokud byli pacienti 

transportování záchranářskou posádkou, doba, která uplynula od začátku příznaků, po příjezd 

na ED byla od 15 minut do 240 hodin (průměrně tak 5,87 h), oproti tomu pacienti, kteří do 

nemocnice přijeli sami, se pohybovali v časovém intervalu od 15 minut do 336 hodin 

(průměrně 14,52 hodin). Obě skupiny pacientů však ukázaly, že s vyhledáním pomoci od 

začátku příznaků velmi otálejí. 
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Závěr: Pacienti, kteří jsou transportováni do nemocnice záchranáři, se k péči a reperfuzi 

dostanou mnohem dříve než pacienti, kteří na ED přijedou sami. Výhodou přednemocniční 

péče je včasná diagnostika STEMI a možnost aktivace katetrizačního týmu společně 

s kardiologem ještě před příjezdem posádky s pacientem na místo. Je také vhodné, aby sestry 

edukovaly rizikové pacienty, jejich příbuzné a rodiny, že pokud trpí akutními problémy, měl 

by ihned zavolat na linku 911 a nechat se včas transportovat posádkou záchranářů do 

nemocnice. 
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7. Treating with people with cardiac chest pain: role of paramedics 

Tato studie byla napsána anglickou autorkou Jessicou Heardman v roce 2012 a zkoumá, jak 

se záchranáři starají o pacienty v terénu, kterým byl později v nemocnici diagnostikován 

AIM.  

Metody: Ve studii je popisováno, že je nutné při příjezdu pacienta na ED zjistit, z jaké 

příčiny jsou bolesti na hrudi u pacienty vyvolány (kardiální, respirační nebo atypické). Dále je 

popsána diferenciální diagnostika a projevy jednotlivých příčin bolesti na hrudi.  

Studie obsahuje případ 52leté ženy, která je přivezena záchranáři na ED poté, co se u ní 

objevila náhlá a prudká bolest na hrudi. Byla jí odebrána anamnéza, vyhotovenou EKG 

s pravděpodobným nálezem AIM STEMI a byla transportována k PCI do nemocnice. 

Dále je popsáno několik důležitých bodů, kterými by se měli záchranáři při péči o pacienta 

s bolestí na hrudi řídit, pokud však pacient péči neodmítá nebo nenastanou jiné komplikace 

(alergie na léky, kontraindikace léku, nepřítomnost chtěného vybavení aj.). Každý bod je 

sestaven z několika jiných studií, které jsou ve vzájemném souladu a vyhodnocují, jaký 

postup je pro pacienta pravděpodobně nejvhodnější.  

Je důležité, aby pacient byl ihned zpočátku vyšetřen. Je nutné předpokládat jakékoliv 

komplikace a vyhnout se jim, tudíž je na místě zhodnotit průchodnost dýchacích cest, 

dýchání, krevní oběh a odhalit možné neurologické postižení. Jiné zmiňované studie tvrdí, že 

v rámci vyšetření by záchranář měl zjistit i pacientovu anamnézu, měl by znát popis obtíží, 

nebo také zhodnotit, zda pacient hospitalizaci vůbec potřebuje a pokud ano, tak zda bude 

transportován do bližší nemocnice nebo k PCI. Pomyslný trojúhelník, vztahující se 

k vyšetření pacienta zahrnuje celkový vzhled pacienta, dýchání a barvu kůže nemocného. 

Dalším bodem je anamnéza. Je velmi důležité odebrat od pacienta podrobnou a komplexní 

anamnézu, pokud je to možné. Klíčové je umět s pacientem komunikovat, a to verbálně, i 

neverbálně. Nedůvěra ve zdravotníka vede k neúspěšné komunikaci a tím i nedostatečným 

informacím, které pro záchranáře mohou být velmi cenné.  

Třetí oblastní v rámci péče o pacienta je pozorování. Primární pozorování provádí záchranáři 

již při vyšetřování a měli by dále v pozorování pokračovat až do předání pacienta do 

nemocnice, a to z toho důvodu, že může odhalit celou řadu patologických procesů organismu, 

které se k AIM STEMI vztahují-vasokonstrikce, tachykardie, nauzea a zvracení aj.  
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Je nutné myslet na patofyziologii onemocnění a vědět, co se během akutního onemocnění 

v těle pacienta odehrává a proč je tak důležité pacienta co nejdříve dopravit do nemocnice. 

V rámci PNP je vhodné pacientovi ulevit od prudké bolesti pomocí medikamentů. Je nezbytné 

vědět charakteristiku bolesti-kdy začala, jakého je charakteru, kam vyzařuje atd. Vhodné je 

poskytnout pacientovi kyslík, nitráty a analgetika (např.morfin). Zdržení analgezie by mohlo 

být nechtěný a negativní dopad na pacientův stav. 

Podávání kyslíku je velmi diskutovatelné téma. V této studii je upřednostňováno podávání 

kyslíku pouze u hypoxických pacientů (pokud mají SpO2 méně než 94 %), pacientům, kteří 

mají SpO2 96 % a více by kyslík neměl být podáván. 

Léky podávané pacientům se STEMI by měly rozhodně zahrnovat aspirin a také 

nitroglycerin. 

Závěr: Rychlé rozhodnutí a kvalitní péče záchranářů o pacienty se STEMI vede ke zlepšení 

prognózy a kvality života pacientů. Tato studie, která obsahuje již dříve vyzkoumané závěry, 

odhaluje vhodný management při péči o pacienty s bolestí na hrudi. Jako klíčové označuje 

uvědomění si, jaké patofyziologické příčiny je bolest na hrudi způsobena. 
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8. Air versus oxygen in ST-segment-elevation myocardial infarction 

Tato studie byla napsána v roce 2015 a jejími autory jsou Dion Stub, Karen Smith, Stephen 

Bernard a další. Pojednává o problematice podávání kyslíku u pacientů s AIM STEMI. 

Výzkum byl prováděn v Ambulanci Victoria a dalších 9 nemocnicích, které měly 24 hodin 

dostupnou PCI v Melbourne, Austrálii, a to v období 2011-2014. 

Metody: Celkový počet pacientů (n=836), kterým byl na základě EKG v PNP diagnostikován 

AIM STEMI, byl zredukován z důvodu nesouhlasu s výzkumem, nebo z toho důvodu, že 

pacienti nebyli vybráni (n=638). Tato populace pacientů byla záchranáři již v PNP náhodně 

rozdělena do dvou skupin. První skupinou (n=318) byla skupina pacientů, kterým měl být 

podáván kyslík, a to maskou a průtokem 8 l/min (OXYGEN GROUP-OG). Tato terapie měla 

pokračovat i v nemocničním prostředí, během intervence a při pobytu pacienta na koronární 

jednotce. Pacienti, kteří byli zařazeni do druhé skupiny (n=320), měli dostávat kyslík, pouze 

pokud saturace krve hemoglobinem (SpO2) klesla pod 94 % a to titrovaně, tudíž po dosáhnutí 

žádoucí hodnoty se mělo podávání kyslíku přerušit (NO OXYGEN GROUP-nOG). Kyslík 

byl podáván nosními brýlemi o průtoku 4 l/min nebo maskou o průtoku 8 l/min. Všichni 

zkoumaní pacienti dostali 300 mg aspirinu per os. 

Pacienti z daných 2 skupin byli dále selektováni dle daných kritérií a mnozí z nich vyloučeni 

z výzkumu z různých důvodů-špatná interpretace EKG v terénu, bolesti trvaly déle než 12 

hodin, nejednalo se o dospělého pacienta nebo měli SpO2 vyšší než 94 %. Celkový počet 

zkoumaných pacientů byl tedy 441 (OG=218, nOG=223). 

U všech pacientů byly v rámci nemocniční péče provedeny odběry krve, a to ihned při příjmu, 

každých 6 hodin v prvních 24 hodinách od příjmu a každých 12 hodin do celkových 72 hodin 

od příjmu pacienta. Krevní odběry vyhodnocovaly hladiny troponiny a kreatinkinázy. Dále 

měl být zhodnocen výskyt kardiálních arytmií a také provedena MR srdce po uplynutí 6 

měsíců od AIM, a to z důvodu zhodnocení opakovaného IM, rozsahu poškození myokardu a 

velikosti levé srdeční komory. 

Výsledky: Co se týče výsledků nejvyšší hodnoty troponinu, nebyl zaznamenán významný 

rozdíl v některých ze skupin, výsledek byl tedy téměř totožný (OG 57,4 µg/l oproti nOG 48,0 

µg/l). Významný rozdíl u nejvyšší hodnoty kreatinkinázy byl zaznamenán v OG oproti nOG 

(1948 versus 1543). Byl též zaznamenán větší výskyt opakujících se AIM v OG (5,5 % oproti 

0,9 % v nOG), též zvýšení srdečních arytmií (OG 40,4 % versus 31,4 % nOG). Dle výsledků 

MR bylo pozorováno výrazné zvýšení průměrné hodnoty velikosti infarktu v OG (20,3 g 
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oproti 13,1 g nOG) a také byla zaznamenána větší průměrná hodnota hmotnosti srdce po AIM 

(OG 12,6 g oproti 9,0 g nOG). MR se však nezúčastnili všichni pozorovaní pacienti (n=139) a 

to z důvodu kontraindikace nebo nedostupnost místa vyšetření. 

Závěr: Tato studie neprokázala žádný bendit u rutinně aplikovaném kyslíku pacientům, kteří 

tuto léčbu nepotřebují (netrpí hypoxií). Kyslík nezmírňuje poškození myokardu, nemá vliv na 

zlepšení hemodynamiky pacienta a ani nezmírňuje příznaky doprovázející tento patologický 

stav. Místo toho tato studie objevila, že aplikace kyslíku u pacientů, kteří mají fyziologickou 

SpO2, může zvýšit poškození myokardu. 
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9. Treatment of acute coronary syndrome by telemedically supported paramedics 

compared with physician-based treatment: A prospective, interventional, multicenter 

trial 

Následující studie byla zveřejněna v roce 2016 a zkoumána od roku 2012 do roku 2013 

v Německu. Byla napsána Jorgem C. Brokmannem, Clemensem Conradem, Rolfem 

Rossaintem a dalšími. Výzkum se týkal 5 ambulancí a 4 okresů v Německu (3 venkovské-

Heinsberg, Dueren, Euskirchen a jeden městský, Aachen). Studie porovnávala, zda záchranáři 

v terénu jsou schopni po konzultaci s lékařem sami zaléčit pacienta s AKS stejně, jako kdyby 

lékařská posádka byla také na místě události. 

Metody: Celkem se výzkumu zúčastnilo 178 záchranářů, kteří prošli 8 hodinovým školením a 

lékaři, kteří měli alespoň tříletou praxi v oboru anesteziologie a intenzivní péče. Posádky byly 

vybaveny telekomunikačním vybavením (defibrilátor, který přenášel informace o vitálních 

funkcích pacienta a zobrazoval EKG křivku, mobilní telefon se sluchátky, který umožňoval 

konzultaci s lékařem a kameru dostupnou přímo v sanitce, která zobrazovala videozáznam 

lékaři). 

Do výzkumu byly zahrnuty pouze ty výjezdy, kdy první oznámení nenasvědčovalo, že by se u 

pacienta mohlo jednat o AKS nebo je posádka záchranářů na místě události dříve než posádka 

s lékařem, a to z toho důvodu, že pokud je oznámen a předpokládán případ AKS, je vždy 

k výjezdu indikován lékařská posádka, bez výjimek. Konzultace s lékařem byla možná 

v každý pracovní den od 7:30 do 16:30 první čtyři měsíce studie, poté od 7:30 do 20:00.  

Co se týče informovaného souhlasu, podle etické komise v Německu nebyl kvůli 

přednemocničnímu prostředí nutný, avšak všichni bdělí pacienti byli s výzkumem seznámeni 

a verbálně s výzkumem souhlasili. 

V průběhu výzkumu bylo nutné dodržovat následující opatření a doporučení: všichni pacienti 

měli mít zhotovený a vyhodnocený 12 svodový záznam EKG, všem měla být podána ASA, a 

to v dávce více než 250 mg i.v. (i u pacientů, kteří ji užívají chronicky), měl být podán 

heparin v dávce 70 j./kg i.v., avšak ne více než 5 000 j. (ne u pacientů, kteří jsou léčeni 

antikoagulancii dlouhodobě), dále měl být podán morfin, pokud pacientova škála bolesti 

přesahovala numerologickou hodnotu více jak 3 (opakované podávání 3-5 mg morfinu až do 

požadované hodnoty škály bolesti- méně nebo 3) a také měl být podán kyslík pacientům, kteří 

měli SpO2 95 % nebo méně. Zmíněná léčba nebyla použita u pacientů, kteří byli 

kontraindikováni nebo byli na jakýkoliv medikament alergičtí. 
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Do výzkumu byli zahrnuti všichni pacienti, kteří byli starší 18 let, byl jim diagnostikován 

AKS a verbálně souhlasili s výzkumem. Skupina pacientů byla rozdělena do kategorií-studijní 

skupina (study group-SG) a kontrolovaná skupina (control group-CG). V každé této skupině 

byli téměř totožní jedinci s podobnou anamnézou, oba srovnávaní pacienti byli ze stejného 

okresu, byli stejně staří (nebo věkový rozdíl nepřesahoval deset let), měli stejné pohlaví 

(muži, ženy) a měli stejné příznaky (typickou bolest na hrudi, atypickou bolest na hrudi, 

ostatní příznaky jako zvracení nebo nauzeu, nebo byli bez příznaků), tvořili tzv. pár. Studijní 

skupina (SG) obsahovala pacienty, kteří byli léčeni záchranáři v terénu po konzultaci 

s lékařem a kontrolovaná skupina (CG) se týkala pacientů léčených adekvátním lékařem, byly 

tedy porovnávány mezi sebou. 

Výsledky: Záchranáři celkově konzultovali s lékařem v 425 případech, z čehož 150 pacientů 

mělo kardiovaskulární problém. Pouze 39 pacientů mělo AKS (STEMI). V každé skupině 

bylo 14 žen a 25 mužů. Výborným výsledkem byl fakt, že v obou skupinách proběhlo 

jednoznačně správné provedení a zhodnocení EKG (SG, n=38, CG, n=39). Podobné výsledky 

byly zjištěny i u i.v. aplikace kyseliny acetylsalicylové (SG, n=31, CG, n=33), podávání 

heparinu (SG, n=34, CG, n=33) a i.v. aplikaci morfinu (SG, n=29, CG, n=27). Významný 

rozdíl však nastal při aplikaci kyslíku. Studijní skupina (SG) aplikovala správně kyslík ve 

vyšší míře (n=29), než skupina kontrolovaná (n=18). Tento výsledek však má vysvětlení 

takové, že záchranáři se drželi striktně doporučení a kyslík aplikovali i pacientům, kteří měli 

SpO2 95 % nebo méně, kdežto lékaři v kontrolované skupině aplikovali kyslík i těm 

pacientům, kteří měli SpO2 vyšší než 95 %, což ovšem nebyl správný postup. Tento rozdíl 

však měl dokázat, že se zlepšovalo dodržování doporučených postupů. 

Závěr: Přednemocniční diagnostika a léčba pacientů s AKS (STEMI) provedená záchranáři 

po předchozí konzultaci s lékařem je proveditelná a zdá se být efektivní a bezpečná. Avšak 

kvůli malé skupině zkoumané populace není možné toto tvrzení bezpečně, kompletně 

prohlásit. Jsou nutné další studie, které budou obsahovat širší populaci zkoumaných pacientů 

a toto tvrzení definitivně potvrdí. 
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10. Trends with clinical outcomes and survival following prehospital thrombolytic 

therapy given by ambulance clinicians for ST-elevation myocardial infarction in rural 

sub-artic Norway 

Nejnovější dostupná studie z roku 2017 byla napsána Janem Mannsverkem, Terjem Steignem, 

Haraldem Wangem a dalšími. Tato studie pochází ze Severního Norska, z venkovských 

oblastí, kde se zdá být lepší podání trombolýzy již v přednemocniční péči, než dlouhý 

transport pacienta se STEMI k PCI do těžko dostupné a velmi vzdálené katetrizační 

laboratoře. 

Metody: Výzkum byl rozdělen do tří časových intervalů: 2000-2003, 2004-2007 a 2008-

2011. V rámci studie bylo trénováno kolem 48 pozemních posádek, 3 lodních záchranných 

posádek, všechny dostupné letecké záchranné služby i nemocniční personál k vhodné 

diagnostice a léčbě ACS/STEMI (vyhotovení a zhodnocení EKG, podání morfinu, kyslíku, 

nitroglycerinu, kyseliny acetylsalicylové a podání trombolýzy). Všechny přednemocniční 

posádky byly vybaveny sadou pro trombolýzu. Ihned ze začátku studie byl vyměněn 

fibrinolytický lék-Rapilysin byl vyměněn za Metalyse. 

Během studie se předpokládalo, že pacienti si zavolali pomoc na tísňové lince 113. Po 

příjezdu posádky ihned dostali morfin, kyslík, nitroglycerin, kyselinu acetylsalicylovou a byly 

jim nalepeny defibrilační pádla k zhotovení EKG, které bylo dále posláno k vyhodnocení do 

nemocnice. Rozhodnutí k trombolýze mohl vyslovit pouze lékař v terénu nebo lékař 

vyhodnocující EKG v nemocnici. Pacienti indikovaní k trombolýze dostali na základě 

hmotnosti dávku Metalyse a následně antikoagulancium Enoxaparin 30 mg i.v. (avšak pouze 

u pacientů do 75 let). Poté byli pacienti transportováni na koronární jednotku nebo 

k následující, opožděné, PCI. Byli vyloučeni pacienti, kteří byli starší 80 let, nebo byli 

k trombolýze kontraindikováni. Byla zahrnuta následující data: čas od začátku obtíží, příjezd 

záchranářů na místo události, počet pacientů, kterým se zastavilo srdce, příjezd posádky 

s pacientem na koronární jednotku nebo ED a čas provedení koronární angiografie a PCI. 

Byly též zaznamenány vhodné případy k trombolýze, nepříznivé události při trombolýze, UZ 

vyšetření srdce v nemocničním prostředí, EKG, kardiomarkery a diagnóza, se kterou byl 

pacient propuštěn.  

Výsledky: Do výzkumu bylo zahrnuto 385 pacientů s potencionálním STEMI. Úspěšná 

interpretace EKG ze sanity do nemocnice se povedla 98,7 % posádkám. Dle nálezu na EKG 

mělo 92,7 % pacientů pravděpodobně STEMI (n=357), 6,2 % pacientů (n=24) zřejmě 
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netrpělo AIM STEMI (u 6 z nich se vůbec nejednalo o AKS) a zbylým 1,1 % pacientům 

(n=4) nebylo EKG vůbec v přednemocniční péči vyhotoveno.  Trombolýza byla ¼ pacientů 

podána pouze záchranářskou posádkou, bez přítomnosti lékaře, a to na indikaci kardiologa 

z nemocnice, se kterým byli záchranáři v kontaktu.  

Později byl 46 % pacientů (n=177) diagnostikován AIM STEMI přední stěny, 43 % (n=167) 

spodní infarkt, 3 % pacientů NAP a 7,8 % (n=30) ze všech pacientů netrpělo AKS, tudíž 

nedostali trombolýzu. Průměrný věk všech pacientů byl 61,2 let a 77 % z nich byli muži. 

Průměrný čas od začátku obtíží pacientů a zhotovení EKG bylo 110 minut. Časový interval 

od zhotovení EKG a podáním trombolýzy byl průměrně 36 minut. Čas od začátku obtíží po 

podání trombolýzy byl průměrně 150 minut a 31 % pacientů dostalo trombolýzu do 120 

minut. Průměrný čas transportu pacienta, kterému byla aplikována trombolýza byl 93 minut. 

Průměrně 7,4 hodin trvalo, než záchranáři transportovali pacienta na koronární angiografii od 

prvního kontaktu s ním. 82 % pacientů podstoupilo koronární angiografii do 24 hodin. 

Z celkových 69 % pacientů, kteří byli indikováni k PCI muselo 10 % z nich podstoupit 

koronární arteriální bypass během hospitalizace v nemocnici. Průměrný časový interval mezi 

příjezdem pacienta do nemocnice a provedením PCI byl odhadem 38 minut. 3 % pacientů 

měli srdeční zástavu (n=13) z důvodu komorové fibrilace, u všech však byl krevní oběh 

úspěšně obnoven defibrilací a 12 z nich bylo z nemocnice v budoucnu propuštěno. Tři 

pacienti (0,8 %), kteří dostali trombolýzu v PNP utrpěli kardiogenní šok a před příjezdem do 

nemocnice zemřeli. 10 pacientů (2,6 %) mělo masivní krvácení, 8 z nich po PCI intervenci (z 

GIT nebo tříselné krvácení), 2 pacienti (0,5 %) krváceli do mozku. Nevhodně dostalo 

trombolýzu 30 pacientů (8 %) a to z důvodu chybné diagnózy. Ta byla následkem špatné 

interpretace EKG a záměty STEMI s perikarditidou, starým STEMI, brzké repolarizace aj. 

Postinfarktové selhání srdce bylo během studie sníženo až o 58 % a roční úmrtnost o 50 %. 

Dřívější zahájení trombolýzy v přednemocničním prostředí tak urychlilo reperfuzní terapii o 2 

hodiny a 11 minut.  

Výše zmíněné výsledky jsou zahrnuty za všechny tři období výzkumu (tedy od roku 2000 do 

roku 2011). Během zdokonalování studie byl zaznamenán velký pokles ve všech 

hodnocených oblastech-v období od r. 2000-2003 celkem 19,4 % pacientů (n=21) mělo 

ejekční frakci levé komory pod 40 %. V období 2004-2007 už se jednalo pouze o 9,8 % 

(n=13) pacientů a ve třetí fázi výzkumu, od roku 2008 do 2011 hovoříme pouze o 8,1 % 

(n=6). Co se týče roční mortality, nejvyšších hodnot bylo dosaženo opět v prvopočátku 

výzkumu, v období od 2000-2003, kdy se jednalo o 11,4 % pacientů (n=16), postupné 
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zlepšení bylo možné pozorovat v následující fázi výzkumu, od r. 2004-2007, kdy do roka 

zemřelo 6,5 % pacientů (n=10) a nejlepších výsledků bylo opět dosaženo v poslední 

zkoumané etapě, od r. 2008-2011, kdy zemřelo 5,6 % pacientů (n=5). 

Závěr: Studie, která byla vyvíjena 11 let pozitivně dokazuje, že brzká přednemocniční 

diagnostika STEMI provedena záchranáři a lékařem spojeným s posádkou zlepšuje prognózu 

a zdravotní stav pacienta, a také je provedena rychlejší reperfuze. Přednemocniční trombolýza 

je realizovatelná, bezpečná a vhodně použitelná ve venkovských oblastech, kde je transport na 

PCI až příliš dlouhý.  
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3 DISKUZE 

Mým cílem bylo zjistit, jaká je možná péče o pacienta se suspektním STEMI v terénu a jaká 

možnost zmíněných intervencí je pro pacientovu prognózu nejvhodnější. V diskuzi bych ráda 

porovnala výsledky zahrnutých studií mezi sebou a také s doporučenými postupy, které v roce 

2017 vydala Česká kardiologická společnost. 

Ve všech zmíněných studiích měli záchranáři v PNP možnost zhotovení EKG, a tudíž mohli i 

patologii v záznamu vyhodnotit. Některé studie zmiňují, že záchranáři jsou také schopni 

interpretovat EKG záznam s lékařem sloužícím na ED (v ČR urgentní příjem) a konzultovat 

případné patologie (především Brokmann, 2016). Oproti tomu, ve studii Young, 2011 jsou 

záchranáři vedeni k tomu, aby byli více edukováni a EKG v terénu interpretovali sami, bez 

předchozí konzultace s lékařem. Obě tyto možnosti mají i záchranáři v ČR. Co se týče 

konzultace s kardiocentrem, je možná na přístrojích LifePak i Corpuls, které jsou posádkami 

v České republice využívány. Mohou také STEMI diagnostikovat sami, avšak při správném 

postupu by měli mít i přesto na místě události lékaře k dalším intervencím. 

Všechny zmíněné studie se shodly na tom, že je nutné, aby se pacient do nemocničního 

zařízení dostal co nejdříve a snížilo se tím „časové okno“, než se u pacienta provede reperfuze 

postižené oblasti myokardu. Studie Young, 2011 a Meadows-Pitt, 2014 podotýkají, že 

nejlepších výsledků, co se týče prognózy a co nejrychlejší reperfuze myokardu, dosáhnou ti 

pacienti, kteří jsou transportováni posádkou EMS. Je to z toho důvodu, že záchranáři v PNP 

jsou schopní suspektní AIM STEMI diagnostikovat, včas zaktivovat katetrizační laboratoř a o 

pacienta se po dobu transportu řádně postarat a stabilizovat jeho stav. Při příjezdu do 

nemocnice je již katetrizační tým s kardiologem na příjezd pacienta připraven a pacient je 

schopen ihned podstoupit řádné intervence. Pokud se pacienti do nemocnice dopraví sami, 

nebo záchranáři v PNP nezkontaktují katetrizační laboratoř, čas reperfuze se výrazně 

prodlouží. 

Ve studiích R. Le May, 2010, J. Canntor, 2012, Heardman, 2012, Stub 2015, Brookman, 

2016, Mannsverk, 2017 jsou zmiňované používané medikamenty v PNP, které mohou být 

pacientovi se STEMI na místě události aplikovány. Kromě studie Stub, která se zabývá pouze 

aplikací kyslíku, se ve všech studiích autoři shodují na i.v. nebo p.o. aplikaci kyseliny 

acetylsalicylové, která je základem léčby v PNP. Mezi dále aplikované léky patřil heparin, již 

zmiňovaný kyslík, jako analgetika se ve všech výše uvedených studiích používal morfin. Co 

se týče medikamentů, v žádné ze studií nebyl zmíněn žádný takový lék, který by nebyl 



73 

 

používán i v ČR. Výjimkou je studie Selker, 2012, která v PNP používá infuzi s draslíkem, 

inzulinem a glukózou, která v ČR aplikována není. Farmakologická léčba je vesměs ve všech 

zkoumaných státech totožná s doporučenými postupy v naší republice, rozdíl může ovšem 

nastat v aplikované dávce léku, nebo v cestě podání medikamentu. Například ve studii 

Brokmann, 2016 jsou podávané dávky léků v PNP pacientům se STEMI víceméně totožné, 

s těmi doporučenými v naší republice. Oproti tomu v jiných, výše uvedených studiích, které 

zmiňovali aplikaci daných medikamentů, dávky pro pacienty se STEMI nejsou dostupné, 

tudíž by se gramáž mohla s našemi doporučenými postupy lišit.  

Podávání kyslíku v PNP je velmi diskutabilním tématem. Dle studie Stub, 2015 není vhodné, 

aby byl kyslík podáván pacientům se STEMI, kteří nejsou hypoxičtí a mají fyziologickou 

saturaci krve hemoglobinem. Stejného názoru byli autoři ze studie Brokemann, 2016. S 

Heradman, 2012 též popisuje nutnou aplikaci kyslíku, avšak nezmiňuje podmínky, jakým 

pacientům, co se týče fyziologických funkcí, konkrétně hladiny SpO2, kyslík podávat. Výše 

popsané závěry se naprosto shodují s doporučenými postupy užívanými v naší republice. 

Jako jediný zástupce trombolýzy byla zmíněna Metalyse, která byla používána záchranáři ve 

studii Mannsverk, 2017. V našich podmínkách je používaná Actylise, která je však v PNP 

dostupná u LZS a je možné se s ní setkat i v některých RV posádkách, dle kraje a uzpůsobení 

dané ZZS. Aplikace trombolýzy je na uvážení vedoucího lékaře výjezdu. Problematiku 

trombolýzy a PCI řešily studie Wang, 2009 a Mannsverk 2017. Studie Wang tvrdí, že 

transport na PCI má menší, ale nejisté benefity, oproti transportu pacientů do bližší 

nemocnice k trombolýze. Tato studie byla vydána v roce 2009 a je zřejmé, že výzkumy 

ohledně PCI a její dostupnost nebyla možná tak, jak je tomu v dnešní době. Mannsverk, 2017 

ve své studii tvrdí, že přednemocniční trombolýza je bezpečná a aplikovatelná. Tato studie je 

napsána skupinou autorů v Norsku a pravděpodobně je pro místní pacienty daný postup 

vhodný z toho důvodu, že dostupnost PCI v severských sub-arktických horských oblastí není 

možná v určitém časovém intervalu a trombolýza je tak vhodným prostředkem reperfuze 

v PNP, než pacient bude předán v nemocnici buď k následné stabilizační léčbě, nebo následné 

(zpožděné) PCI. Co se týče našich doporučených postupů, pokud je PCI dostupná do 

maximálně do 120 minut, pacient je do katetrizační laboratoře primárně transportován. 

Jelikož rozloha našeho státu není oproti jiným zemím tak velká, dostupnost PCI je velmi 

dobře dosažitelná.  
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Důležitou roli v péči o pacienta se STEMI také hraje vzdělání a kompetence záchranářů. Ve 

studiích May, 2010 a Cantor, 2012 jsou popisovány kompetence záchranářů PCPs a ACPs. 

Tyto dvě skupiny záchranářů se liší tím, že ACPs jsou tzv. „lepší“ záchranáři a mají daleko 

více kompetencí a možností v terénu než PCPs. Problém nastává ovšem v tom, že ACPs 

nejsou dostupní na všech místech, kde by bylo třeba. Studie odhalily, že pokud budou PCPs 

(záchranáři s omezenějšími kompetencemi) více vzděláváni, jsou schopní se o pacienta se 

STEMI správně postarat a transportovat ho stejně tak kvalitně, jako ACPs. Nesmí však nastat 

nepředpokládané komplikace. V ČR se situace taková, že záchranáři mají též omezené 

kompetence oproti lékaři, avšak jsou schopni kvalitně stabilizovat a zajistit pacienta, podat 

mu po konzultaci s lékařem potřebná farmaka a pacienta do nemocnice co nejdříve dopravit, 

v případě zástavy oběhu adekvátně oživovat. Ačkoliv vzdělání záchranářů v ČR je dostatečné 

a kompatibilní k tomu, aby mohli pacienta se STEMI řádně zajistit a transportovat, při takto 

závažném akutním stavu je nutné, aby na místo události přijel i lékař ZZS, který je jistotou na 

místě události, pokud by došlo k nechtěnému zhoršení již tak vážného zdravotního stavu 

pacienta.  

Nejvhodnějším a dle studií nejefektivnějším postupem, při péči o pacienta s bolestí na hrudi je 

dostupnost ZZS, vhodná edukace personálu, primární vyšetření pacienta a odebrání 

anamnézy, získání a interpretace kvalitního EKG (popřípadě konzultace s lékařem). V druhé 

fázi vhodná poloha pacienta (polosed) a i.v. (popř. p.o.) aplikace kyseliny acetylsalicylové, u 

hypoxických pacientů kyslík, antikoagulancia, analgézie (nejčastěji zmiňovaný morfin) a 

nitráty. Dále pak dle časového intervalu transport pacienta k primární PCI, sekundárně při 

nedodržení časového limitu, k systémové trombolýze.  

Dle vyhledaných studií se s výše zmíněným nejvhodnějším způsobem léčby shodují všechny 

studie z určité části. Žádná z nich není stoprocentně směrodatnou, avšak navzájem se doplňují 

a každá z nich je dílek, který vytváří komplexnost celého daného postupu. 
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4 ZÁVĚR 

V této bakalářské práci bylo dosaženo všech stanovených cílů. Prvním mým cílem bylo 

shrnutí anatomie a fyziologie kardiovaskulárního systému, které byly popsány obecně, ale 

dostatečně. Druhým cílem v rámci teoretické části byla diferenciální diagnostika kardiální i 

nekardiální bolesti na hrudi a jejich diagnostika v PNP. Byly popsány nejčastější akutní 

onemocnění, jejich příznaky, vhodná diagnostika a také léčba v PNP, ojediněle byla dále 

popsána i následná léčba v nemocničním prostředí, pokud to bylo nutné pro komplexnost 

daného stavu. Třetím cílem této práce a posledním cílem teoretické části byl popis 

zdravotnického záchranáře, jako nelékařského zdravotnického pracovníka, v naší republice a 

také jeho kompetence. Dle citovaného zákona č.96/2004 Sb. ze dne 3. března 2004 byla 

zmíněna definice zdravotnického záchranáře a déle dle vyhlášky č. 55/2011 Sb. podle §17 

odstavec druhý ze dne 14. března 2011 i jeho kompetence v přednemocniční i nemocniční 

péči. Čtvrtým cílem, který se týkal praktické části této práce, bylo vyhodnocení vybraných 10 

odborných studií, ve kterých byly popisovány různé postupy a metody léčby AIM STEMI. 

Těchto 10 studií bylo vybráno na základě určitých klíčových slov v českém a anglickém 

jazyce ve třech různých databázích, z toho dvou zahraničních. Posledním cílem bylo v rámci 

diskuze vyhodnotit, jaký postup péče zdravotnického záchranáře o pacienta se STEMI se zdá 

být pro pacientovo přežití a prognózu nejvhodnější. Obecně je zřejmé, že již výše zmíněná 

strategie dle doporučených postupů ČKS z roku 2017 při péči o pacienta s bolestí na hrudi, 

jejíž příčina je pravděpodobně STEMI, je efektivní, adekvátní a v praxi již nějakou dobu 

skvěle realizovatelná. V mnohém se shoduje s postupy v jiných zemích Evropy i světa a je 

dokázáno, že pokud je to možné a je splněn časový interval, je vhodné pacienta transportovat 

na PCI k dalším intervencím.  

 

 

 

 

 

 



76 

 

5 POUŽITÁ LITERATURA 

ŠEBLOVÁ, Jana a Jiří KNOR. Urgentní medicína v klinické praxi lékaře. Praha: Grada, 

2013. ISBN 978-80-247-4434-6. 

ŠEBLOVÁ, Jana a Jiří KNOR. Urgentní medicína v klinické praxi lékaře. 2., doplněné a 

aktualizované vydání. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0596-0. 

ČEŠKA, Richard, TESAŘ, Vladimír, Petr DÍTĚ a Tomáš ŠTULC, ed. Interna. Praha: 

Triton, 2010. ISBN 978-80-7387-423-0. 

KLUGAR, Miloslav. Systematická review ve zdravotnictví. Olomouc: Univerzita Palackého 

v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4785-8. 

BULÍKOVÁ, Táňa. EKG pro záchranáře nekardiology. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-

247-5307-2. 

REMEŠ, Roman a Silvia TRNOVSKÁ. Praktická příručka přednemocniční urgentní 

medicíny. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4530-5.  

BULAVA, Alan. Kardiologie pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Grada, 2017. ISBN 

978-80-271-0468-0. 

ROKYTA, Richard, Dana MAREŠOVÁ a Zuzana TURKOVÁ. Somatologie: učebnice. 7. 

vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-306-8. 

MAREČKOVÁ, Jana a Jitka KLUGAROVÁ. Evidence-based health care: zdravotnictví 

založené na vědeckých důkazech. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 

978-80-244-4784-1. 

KNOR, Jiří a Jiří MÁLEK. Farmakoterapie urgentních stavů. 2. doplněné a rozšířené 

vydání. Praha: Maxdorf, [2016]. Moderní farmakoterapie. ISBN 978-80-7345-514-9. 

P. Kala, et al., 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in 

patients presenting with ST-segment elevation: Summary of the document prepared by the 

Czech Society of Cardiology, Cor et Vasa 59 (2017) e613–e644, jak vyšel v online verzi Cor 

et Vasa na https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010865017301674. 

HEARDMAN, J. 2014, 'Treating people with cardiac chest pain: role of paramedics', 

Emergency Nurse, Volume 21, Number 10, pp. 30-34, ISN 1354-5752. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010865017301674


77 

 

CANTOR, Warren J., Paul HOOGEVEEN, Andrew ROBERT, et al. „Prehospital 

diagnosis and triage of ST-elevation myocardial infarction by paramedics without advanced 

care training“,  American Heart Journal [online]. 2012, Volume 164, Number 2, pp. 201-206 

[cit. 2019-04-30]. DOI: 10.1016/j.ahj.2012.05.009. ISSN 0002-8703. Dostupné z: 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0002870312003651. 

WANG, Henry E., Oscar C. MARROQUIN a Kenneth J. SMITH. „Direct Paramedic 

Transport of Acute Myocardial Infarction Patients to Percutaneous Coronary Intervention 

Centers: A Decision Analysis“, Annals of Emergency Medicine [online]. 2009, Volume 53, 

Number 2, pp. 233-240 [cit. 2019-04-30]. DOI: 10.1016/j.annemergmed.2008.07.020. ISSN 

0196-0644. Dostupné z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0196064408015084. 

LE MAY, Michel R., Richard DIONNE, Justin MALONEY a Pierre POIRIER. „The 

Role of Paramedics in a Primary PCI Program for ST-Elevation Myocardial 

Infarction“, Progress in Cardiovascular Diseases [online]. 2010, Volume 53, Number 3, pp. 

183-187 [cit. 2019-04-30]. DOI: 10.1016/j.pcad.2010.08.003. ISSN 0033-0620. Dostupné z: 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0033062010001520. 

STUB, Dion, Karen SMITH, Stephen BERNARD, et al. „Air Versus Oxygen in ST-

Segment–Elevation Myocardial Infarction“, Circulation [online]. 2015, Volume 131, Number 

24, pp.  2143-2150 [cit. 2019-04-30]. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.114.014494. ISSN 

0009-7322. Dostupné z: 

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.114.014494. 

MANNSVERK, Jan, Terje STEIGEN, Harald WANG, Pål Morten TANDE, Birgitte 

Mannsverk DAHLE, Maret Lajla NEDREJORD, Ida Olsen HOKLAND a Mads 

GILBERT. „Trends in clinical outcomes and survival following prehospital thrombolytic 

therapy given by ambulance clinicians for ST-elevation myocardial infarction in rural sub-

arctic Norway“, European Heart Journal: Acute Cardiovascular Care [online]. 

2017, Volume 8, Number 1, pp. 8-14 [cit. 2019-04-30]. DOI: 10.1177/2048872617748550. 

ISSN 2048-8726. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2048872617748550. 

 

BROKMANN, Jörg C, Clemens CONRAD, Rolf ROSSAINT, Sebastian BERGRATH, 

Stefan K BECKERS, Miriam TAMM, Michael CZAPLIK a Frederik HIRSCH. 

„Treatment of Acute Coronary Syndrome by Telemedically Supported Paramedics Compared 



78 

 

With Physician-Based Treatment: A Prospective, Interventional, Multicenter Trial“, Journal 

of Medical Internet Research [online]. 2016, Volume 18, Issue 12 [cit. 2019-04-30]. DOI: 

10.2196/jmir.6358. ISSN 1438-8871. Dostupné z: http://www.jmir.org/2016/12/e314/. 

YOUNG, Dwayne R., Marc MURINSON, Charles WILSON, et al. „Paramedics as 

decision makers on the activation of the catheterization laboratory in the presence of acute 

ST-elevation myocardial infarction“,  Journal of Electrocardiology [online]. 2011, Volume 

44, Number 1, pp. 18-22 [cit. 2019-04-30]. DOI: 10.1016/j.jelectrocard.2010.06.010. ISSN 

00220736. Dostupné z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0022073610002748. 

SELKER, Harry P., Joni R. BESHANSKY, John L. GRIFFITH, et al. „Study design for 

the Immediate Myocardial Metabolic Enhancement During Initial Assessment and Treatment 

in Emergency Care (IMMEDIATE) Trial: A double-blind randomized controlled trial of 

intravenous glucose, insulin, and potassium for acute coronary syndromes in emergency 

medical services“, American Heart Journal [online]. 2012, Volume 163, Number 3, pp. 315-

322 [cit. 2019-04-30]. DOI: 10.1016/j.ahj.2012.02.002. ISSN 00028703. Dostupné z: 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0002870312000865. 

MEADOWS-PITT, Mary a Willa FIELDS. „The Impact of Prehospital 12-Lead 

Electrocardiograms on Door-to-Balloon Time in Patients With ST-Elevation Myocardial 

Infarction“, Journal of Emergency Nursing[online]. 2014, Volume 40, Issue 3, pp. 63-68 [cit. 

2019-04-30]. DOI: 10.1016/j.jen.2013.01.006. ISSN 00991767. Dostupné z: 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0099176713000081. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

6 PŘÍLOHY 

Příloha 1- Elektrokardiograf ..................................................................................................... 80 

Příloha 2- Umístění EKG svodů ............................................................................................... 80 

Příloha 3- Disekující aneuryzma aorty ..................................................................................... 81 

Příloha 4- Killipova klasifikace ................................................................................................ 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

Příloha 1- Elektrokardiograf 
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