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ANOTACE 

Práce přibližuje problém bolestí zad v přednemocniční péči, jejich léčbu a postupy 

zdravotnických záchranářů. Teoretická část se zabývá anatomií zad, bolestí zad a diferenciální 

diagnostikou bolestí zad. Praktická část je zaměřena na výzkum týkající se bolestí zad 

v přednemocniční péči s využitím výjezdových záznamů ze Zdravotnické záchranné služby. 
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TITLE 

Back pain in pre-hospital care 

ANNOTATION 

The bachelor's thesis describes the problem of back pain in pre-hospital care, their treatment 

and procedures of paramedics. The theoretical part deals with the anatomy of the back, back 

pain and differential diagnosis of back pain. The practical part is focused on research on back 

pain in pre-hospital care with using document of ambulance. 
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ÚVOD 

Tato práce se věnuje bolestem zad v přednemocniční péči. Ošetření pacientů s bolestmi zad 

nemusí být vždy jednoduché. Jak uvádí Rokyta (2017, s. 19) - klinické bolesti zad postihují za 

celý život 60 – 90 % dospělé populace. Bolesti v zádech jsou udávány jako jedna z 

nejčastějších příčin důvodu pracovní neschopnosti u osob pod 45 let. Zároveň se jedná o 

druhou nejčastější příčinu pro návštěvu lékaře a o třetí nejčastější příčinu nutnosti operačního 

řešení bolestí zad. Je nutné také zmínit, že se jedná o pátou nejčastější příčinu hospitalizace. 

Zároveň jsou bolesti v zádech nejčastěji volenou diagnózou praktických lékařů. Nejvíce se 

bolesti zad týkají bederní oblasti. Z toho všeho vyplývá, že je to velmi rozsáhlá a závažná 

civilizační choroba. 

Důležitá jsou i další nalezená fakta, uvedena v souhrnu ukončených případů pracovní 

neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice za rok 2013, která se objevila mezi 

informacemi od Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Těchto případů bylo 1,33 

milionu oproti roku 2007, kdy bylo případů pouze 1,22 milionu. Z nich 18 % bylo způsobeno 

nemocemi svalové a kosterní soustavy, kde největší zastoupení činila právě dorsalgie – bolest 

zad.  

Teoretická část práce obsahuje seznámení s anatomií a fyziologií zad. Dále se zabývá různými 

typy bolestí zad, případně jejich léčbou či řešením v přednemocniční péči. V neposlední řadě 

je v této části zahrnuta diferenciální diagnostika bolestí zad. Teoretická část práce obsahuje i 

další důležité kapitoly, které s problematikou bolestí zad úzce souvisí. 

V praktické části jsou uvedeny a zhodnoceny údaje z výjezdových záznamů jedné vybrané 

výjezdové základny s užitím retrospektivního průzkumu. Údaje jsou spolu dále porovnávány 

pro nalezení případné souvislosti, zda na sobě některé údaje závisí či nikoliv nebo zda mohly 

mít vliv na rozhodnutí záchranářů v dalším postupu.  

  



 

11 

 

1 CÍL PRÁCE 

1.1 Hlavní cíl 

Zjistit četnost neúrazových bolestí zad v přednemocniční péči za určité období a postup 

zdravotnických záchranářů, kteří se s touto diagnózou setkali. 

1.2 Cíl teoretické části 

1. Seznámit s bolestmi zad, jejich definicí a diferenciální diagnostikou. 

2. Seznámit se základní terapií bolestí zad v přednemocniční péči. 

1.3 Cíl praktické části  

1. Zjistit incidenci bolestí zad v souvislosti s věkem a pohlavím. 

2. Zjistit, jak často záchranáři v přednemocniční péči hodnotí bolest pomocí škály VAS. 

3. Zjistit, jaké NACA skóre přiřadili záchranáři pacientům s bolestmi zad, kteří nebyli 

transportováni. 

4. Ověřit, jak často záchranáři v přednemocniční péči tlumí bolest u pacientů, u kterých 

nedošlo k transportu. 

5. Zjistit, na jaké oddělení záchranáři nejčastěji směřují s pacienty trpícími bolestí zad. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Anatomie zad 

Tato kapitola popisuje základní anatomii zad, od jednotlivých kostí přes spoje na páteři, 

svaly a nervy, až po míchu a senzitivitu a motoriku zad. Bez znalosti základní anatomie a 

funkce zad nelze bolesti zad správně řešit.  

2.1.1 Kosti 

Columna vertebralis – páteř se skládá z 33–34 obratlů. Obratle jsou rozděleny na 

krční, hrudní, bederní, křížovou kost a kostrč. Páteř má dvojité esovité zakřivení v předozadní 

rovině (kyfóza – lordóza)(Čihák, 2011, s. 103; Hudák, 2017, s. 37).  

Páteř má základní 3 funkce – statická funkce (umožňuje rovnovážné udržení vzpřímené 

pozice těla); dynamická funkce (zajišťuje totéž, co statická, ale při pohybu); ochranná funkce 

(chrání nervové struktury – míchu a míšní kořeny) (Čihák, 2011, s. 103; Hudák, 2017, s. 37). 

Krční část páteře je složena ze 7 obratlů, které tvoří krční lordózu. Obratel C1 (nosič) má dva 

oblouky a chybí mu obratlové tělo. Tělo nosiče je spojeno s obratlem C2 (čepovec) a utváří 

jeho čep. Kraniálně (blíže k hlavě) se krční páteř spojuje s lebkou a umožňuje pohyby hlavy 

(Hudák, 2017, s. 38). 

Hrudní část páteře je tvořena z 12 obratlů, které utváří hrudní kyfózu. S hrudními obratli jsou 

propojena žebra, ta výrazně omezují pohyblivost hrudní páteře (Hudák, 2017, s. 39). 

Bederní část páteře utváří 5 mohutných obratlů, které tvoří bederní lordózu (Hudák, 2017, s. 

39). 

Křížová kost se skládá z 5 srostlých obratlů a vzniká tak křížová kyfóza. Srostlé obratle tvoří 

kostěný kanál. Na horním okraji křížové kosti se nachází promontorium, které je vyklenuté 

dopředu (Hudák, 2017, s. 40).  

Kostrč tvoří 4-5 srostlých zakrnělých obratlů (Hudák, 2017, s. 40). 
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2.1.2 Spoje na páteři 

Na páteři můžeme najít všechny druhy spojení. Vazivové spojení se dále dělí na 

dlouhé a krátké vazy. Chrupavčitým spojením jsou meziobratlové ploténky. Obratle původní 

křížové kosti a kostrče se spojily pomocí synostóz v křížovou kost a kostrč (Čihák, 2011, s. 

121; Hudák, 2017, s. 73).  

Dlouhé vazy primárně zabraňují vyhřeznutí meziobratlových plotének do páteřního kanálu. 

Krátké vazy jsou z elastického vaziva a mají podíl na vzpřímené poloze páteře (Čihák, 2011, 

s. 121; Hudák, 2017, s. 73). 

Meziobratlové ploténky (23) mají za úkol vyrovnávat tlaky při náklonech obratlů a zajišťovat 

stabilitu obratlů. Pokud se deformují, umožňují tím pohyb obratlům, kteří spolu sousedí. 

Ploténka se skládá z prstence, který je utvořen z vazivové chrupavky (hlavní materiál 

meziobratlové ploténky) a dřeňového jádra (kulovité těleso z nestlačitelné tekutiny uvnitř 

meziobratlové ploténky). Meziobratlová ploténka, která se nachází mezi křížovou kostí a 

kostrčí po 40. roce obvykle osifikuje. Během těhotenství se rozvolňuje, prosakuje a pomáhá 

odklopení kostrče dozadu pro průchod plodu pánevním východem. Meziobratlové ploténky se 

mají významný podíl na délce páteře a tím na celkové délce těla (Čihák, 2011, s. 121; Hudák, 

2017, s. 73).  

Meziobratlové klouby se nacházejí mezi horními a dolními kloubními výběžky obratlů, které 

spolu sousedí (Hudák, 2017, s. 74).  

Kraniovertebrální skloubení utváří kloub mezi týlní kostí a nosičem, dále potom klouby mezi 

nosičem a čepovcem. Tyto klouby jsou zpevněné pomocí soustavy vazů a umožňují jemné 

pohyby hlavou. (Hudák, 2017, s. 74) 

Lumbopelvické spojení napomáhá k udržení trupu ve vertikální pozici a významně se podílí na 

pohybu celého těla. Patří sem poslední tři bederní obratle, obratle křížové kosti a část kosti 

kyčelní (Repko et al., 2008, s. 19). 
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2.1.3 Svaly 

Musculi dorsi – svaly zad utvářejí čtyři vrstvy svalů. 1. vrstva svalů zad je spojená s 

horní končetinou, tyto svaly se nazývají spinohumerální. 2. vrstva je upnutá na lopatku, těmto 

svalům se říká spinoskapulární. 3. vrstva svalů je spojena s žebry a svaly se nazývají 

spinokostální. 4. vrstva (hluboké zádové svalstvo) patří mezi svaly epaxiální, které jsou 

inervovany ze zadních větví míšních nervů (Hudák, 2017, s. 116). 

1. Spinohumerální svaly – musculus trapezius je utvořen ze tří částí, a to dle průběhu a 

funkce vláken. Pokrývá téměř celou plochu zad spolu s musculus latissimus dorsi. 

2. Spinoskapulární svaly – musculi rhomboidei jsou jedny z dolních a musculus levator 

scapulae jeden z horních fixátorů lopatek. 

3. Spinokostální svaly – primárně jde o pomocné dýchací svaly. 

4. Epaxiální svaly – liší se od předchozích svalů jak vývojově, tak i stavebně. Jde o 

svaly, které vznikly z dorzálního oddílu myotomů. Hluboké zádové svaly se většinou 

upínají k obratlům. Hluboké zádové svaly mají společnou funkci, kterou je 

napřimování (extenze, retroflexe) páteře. Povrchové vrstvy  jsou uspořádány do 

sektorů (delší průběh) a jejich úkolem je udržet stabilitu jednotlivých sektorů. Hluboké 

vrstvy jsou uspořádány do segmentů a mají za úkol spojovat jednotlivé obratle a 

udržovat stabilitu mezi sousedícími obratli (Hudák, 2017, s. 116-119; Rohen, Lütjen-

Drecoll, 2018, s. 43-46; Čihák, 2011, s. 367, 370, 371). 

Fascie zad – fascia dorsi superficialis pokrývá celý povrch zad. Fascia thoracolumbalis se 

nachází v hloubce v dolní části zad, začínají od ní boční svaly stěny břišní a tvoří 

aponeurotický začátek pro musculus latissimus dorsi. Lamina media fasciae thoracolumbalis 

utváří hranici mezi epaxiálními a hypaxiálními svaly (Hudák, 2017, s. 123, Čihák, 2011, s. 

377). 
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2.1.4 Nervy 

Nervi spinales – míšní nervy odstupují od páteře jako 31 párů. Poté, co míšní nerv 

opustí páteřní kanál, rozděluje se na zadní a přední větev. Obě větve v sobě ukrývají 

dostředivé i odstředivé dráhy. Zadní větve jsou uspořádány do segmentů, zajišťují motorickou 

inervaci svalů zad a senzitivní inervaci šíje, zad a hýždí. Přední větve utvářejí pleteně pro 

končetiny a do segmentů jsou uspořádány jen nervi thoracici (Hudák, 2017, s. 339). 

Krční pleteň se skládá z míšních nervů C1–C4. Z oblasti punctum nervosum vystupují nervy 

zajišťující senzitivitu. Nachází se na zadním okraji musculus sternocleidomastoideus 

(přibližně v polovině jeho délky). Nervy zajišťující motoriku inervují přední skupinu krčních 

svalů a nervus phrenicus, který sestupuje mediastinem a jeho úkolem je inervace bránice 

(Hudák, 2017, s. 340). 

Pažní pleteň je složena z předních větví míšních nervů C5-C8. Spolu se spojkami ze segmentů 

C4 a T1 se spojují do tří kmenů, které probíhají nad sebou. Tyto kmeny prochází skrz fissura 

scalenorum do trigonum omoclaviculare. Každý kmen se dále dělí na zadní svazek (ze 

zadních větví) a mediální a laterální svazek (z předních větví) (Hudák, 2017, s. 342). 

Hrudní nervy utvářejí ze svých předních větví mezižeberní nervy. Mají uspořádání do 

segmentů a prochází v prostorech mezi žebry ve spojení s cévami jako nervově-cévní svazky 

(Hudák, 2017, s. 346). 

Bederní pleteň tvoří míšní nervy L1-L4. Je s nimi spojena spojka z míšního nervu T12. Po 

stranách v oblasti bederní páteře přechází tato pleteň v musculus psoas major (Hudák, 2017, s. 

346). 

Křížová pleteň je složena ze spojení nervů S1-S4 spolu se spojkami z nervů L4 a L5. Inervaci 

zajišťuje dolní končetině jak motorickou, tak senzitivní (Hudák, 2017, s. 348). 

Dermatom je oblast, která je inervovaná z jednoho zadního kořene míšního segmentu. 

Dermatomy, které spolu sousedí, se mohou vzájemně překrývat (Hudák, 2017, s. 350).  

Myotom je oblast svalů, která je inervována motoricky z jednoho předního kořene míšního 

segmentu (Hudák, 2017, s. 350). 
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2.1.5 Mícha 

Medulla spinalis – mícha se označuje jako fylogeneticky nejstarší část CNS. Její 

stavba se skládá z duté neutrální trubice s centrálním kanálem uvnitř. Uložena je v 

kostěném páteřním kanále a  navíc jí chrání její obaly (pleny). Mícha by byla stejně dlouhá 

jako páteřní kanál, ale páteř roste rychleji než mícha, proto kaudální část páteřního kanálu je 

vyplněna pouze míšními kořeny a samotná mícha má svůj konec v úrovni hranice obratlů L1-

L2. Mícha tvoří 31 segmentů (8 krčních, 12 hrudních, 5 bederních, 5 křížových a 1 kostrční) 

(Hudák, 2017, s. 398). 

2.1.6 Senzitivita 

Senzitivita napomáhá vnímat několik smyslů jako je hmat, bolest a polohocit. 

Povrchové čití má na starost hmat a bolest. Hluboké čití se stará o polohocit, pohybocit, 

hluboké tlakové a bolestivé čití. Podněty se šíří do senzitivní mozkové kůry a jejich větvení 

vede dále do mozečku, retikulární formace, k jádrům kmene a do limbického systému, který 

potřebuje neustálý přísun informací z periferních receptorů, aby mohl koordinovat pohyb 

(Hudák, 2017, s. 450). 

2.1.7 Motorika 

Příkaz k pohybu vychází z primární motorické oblasti v kůře mozku. Prostřednictvím 

nervů se dostává příkaz ke konkrétním svalům, které se stáhnou a následně vykonají pohyb. 

Opěrná motorika zajišťuje vzpřímený postoj, tělesnou rovnováhu a polohu těla v prostoru. 

Volní (cílená) motorika pomáhá provádět vůlí řízené pohyby, například uchopení, psaní a 

chůze. S ohledem na kvalitu se volní motorika dělí na hrubou motoriku (hybnost celého těla), 

jemnou motoriku (hybnost ruky) a motoriku mluvidel (Hudák, 2017, s. 456).  
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2.2 Bolest  

„S bolestí se dá žít zejména tehdy, pokud se jedná o bolest někoho jiného.“ (Hakl a kol., 2017, 

s. 12) 

Následující kapitola blíže přibližuje problematiku bolesti obecně. Kapitola je 

zaměřena na projevy bolesti, její základní dělení, lokalizaci a také druhy hodnocení bolesti, 

které je pro její léčbu velmi důležité.  

Bolest (dolor) je varovný signál, který upozorňuje na poškození v organismu a je 

nutné ji nemocnému vždy věřit. Vnímání bolesti probíhá dráhou bolesti, která vede z místa 

poškození do mozku, ve které jsou senzitivní nervy. V těle se nacházejí tkáně, ze kterých se 

bolest šíří pouze, pokud bolestivý podnět vychází z jejich vazivových obalů. Mezi tyto tkáně 

se řadí kostní tkáň, chrupavky, tkáň CNS a některé tkáně oka, jater a ledvin (Nejedlá, 2015, s. 

24). 

Bolest je subjektivní příznak, někdy se však dá objektivizovat. Mezi objektivní známky 

bolesti patří verbální projevy a neverbální projevy – bolestivé chování (grimasy, vzdechy, 

pláč, svíjení těla, držení se za bolestivou oblast, postoj, hledání úlevové polohy a jiné). Bolest 

je nejčastějším příznakem, který pacienty přivádí k lékaři nebo lékaře přivolává k nim 

(Dobiáš a kol, 2012, s. 599; Rokyta, 2017, s. 392-393). 

Důležité je, zjistit od pacientů lokalizaci, propagaci, intenzitu, charakter, průběh bolesti a 

závislost bolesti na poloze (Nejedlá, 2015, s. 25; Růžička, Šonka, Marusič, Rusina a kol., 

2019, s. 131; Polák, 2016, s. 574). 

2.2.1 Dělení bolesti  

Podle příčiny se bolest dělí do 6 skupin: 

a) Ischemická – způsobená nedokrvením orgánů  

b) Kolikovitá – způsobují ji spazmy (stahy) v hladkém svalstvu útrobních orgánů 

c) Zánětlivá – způsobená zánětem 

d) Úrazová – dochází k poškození tkání z vnější příčiny 

e) Nádorová – vyvolaná vzdálenými metastázemi nebo tlakem nádoru na okolní tkáň 

f) Fantomová – bolest amputované končetiny (Nejedlá, 2015, s. 24-25) 
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Podle trvání se bolest rozděluje na akutní a chronickou. 

Akutní – bolest, která nedávno začala a má ohraničené trvání (do 3 měsíců). Mívá známou 

příčinu a je důležitým ochranným mechanismem. Může být doprovázena pocitem strachu a 

úzkosti. Při odstranění příčiny bolest zmizí. Mnoho neléčených či neadekvátně léčených 

akutních bolestí přechází do bolesti chronické (Dobiáš a kol., 2012, s. 599-600; Drábková, 

Cheníček, Nekola, Pokorný, 2017, s. 15; Rokyta, 2009, s. 32; Rokyta, 2017, s. 11; Veverková 

a kol., 2019, s. 142; Souček, 2011, s. 1510). 

Chronická – trvá déle než nemoc nebo poranění, které ji vyvolalo (3 měsíce a déle). Často 

nemá jednoznačnou příčinu a ztrácí původní ochranný charakter. Při nedostatečné léčbě 

zasahuje do pacientova života, narušuje jeho spánek, chuť k jídlu, náladu, zhoršují se vztahy 

v práci, v rodině a může se přidružit i sekundární deprese (Dobiáš a kol., 2012, s. 599-600; 

Drábková, Cheníček, Nekola, Pokorný, 2017, s. 15; Rokyta, 2009, s. 32; Rokyta, 2017, s. 11; 

Veverková a kol., 2019, s. 142; Souček, 2011, s. 1510). 

2.2.2 Lokalizace bolesti 

Bolest patří k nejvýznamnějším příznakům, které nemocného mohou obtěžovat. 

Bolesti je třeba přikládat velký význam, protože může upozorňovat na nějaký orgán, který 

není v pořádku. Pro hodnocení bolesti je velmi důležité znát projekci jednotlivých orgánů na 

povrch těla. Projekce je závislá na inervaci, tudíž nemusí vždy odpovídat prostému přenesení 

orgánů na povrch. Místo bolesti ukazuje na část těla, ve které se nachází postižení. Výjimkou 

je bolest neurologického původu (Nejedlá, 2015, s. 25). 

2.2.3 Hodnocení bolesti 

Bolest lze hodnotit pomocí různých škál. Například vizuální analogová, verbální, 

numerická nebo pomocí obličejů či map bolesti. Znalost intenzity léčby je nejvýznamnější 

parametr pro zvolení vhodného léčebného postupu (Sláma, Kabelka, Vorlíček a kol., 2011, s. 

42).  

Vizuální analogová stupnice (VAS) je graficky znázorněná úsečka dlouhá 10 cm, která je 

označená číslem 0 na jednom konci a číslem 10 na konci opačném. Pacient svou bolest označí 

na úsečce v bodě, které náleží míře jeho bolesti. Nula znamená stav bez bolesti a deset je 

největší bolest, jakou si pacient dokáže představit (nemusí znamenat největší bolest, kterou 

právě prožívá). Po označení se změří vzdálenost od levého okraje úsečky (od čísla 0) – tato 

hodnota odpovídá intenzitě bolesti. Údaje o bolesti v podobě čísel se dají získávat v různě 

dlouhých intervalech (od minut po hodiny a dny) a sledovat tak trend. Dá se hodnotit rychlost 
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nástupu účinku analgetika, průběh bolesti při běžných aktivitách v domácnosti apod. Každý 

pacient má jinak nastavený práh bolesti, ale relativní výkyvy jsou u jednoho pacienta stejné. 

VAS se používá celosvětově (Dobiáš, 2013, s. 30; Hakl a kol., 2019, s. 33). 

Verbální škála bolesti předpokládá, že pacient rozumí významu stejně jako zdravotník. 

Pacient hodnotí intenzitu své bolesti pomocí kategorií: žádná – mírná – středně silná – silná – 

nesnesitelná (Sláma, Kabelka, Vorlíček a kol., 2011, s. 43; Hakl a kol, 2019, s. 34).  

Numerická škála je škála, kdy pacient verbálně přiřadí intenzitě své bolesti číslo v obvyklém 

rozmezí 0-10 nebo 0-100 (Sláma, Kabelka, Vorlíček a kol., 2011, s. 43; Hakl a kol, 2019, s. 

34). 

Škála obličejů bolesti je alternativa číselné stupnice a užívá se především u malých dětí, 

seniorů či pacientů s určitou poruchou komunikace (Veverková a kol., 2019, s 68-69). 

Mapa bolesti je obrázek lidského těla na papíře. Pacient na něm popisuje různé části těla a 

označuje intenzitu bolesti číslem nebo barvami (Veverková a kol., 2019, s 69).  
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2.3 Bolest zad 

Tato kapitola je zaměřena na konkrétní bolest, bolest zad. V kapitole lze nalézt 

informace, jak zásadním problémem je bolest zad v populaci. Dále se zde nachází vyšetření 

zad, které je u bolestí v této oblasti velmi důležité. V neposlední řadě je zde výčet 

nejčastějších rizikových faktorů bolestí zad, které byly podrobeny několika studiím. 

Podkapitola o poranění páteře a míchy, která okrajově seznamuje s problémem úrazových 

bolestí zad. Zásady úrazové bolesti zad je třeba znát a počítat s nimi při setkání s pacientem 

v PNP, kterého záda bolí.  

Bolest zad je velmi častý problém většiny dospělé populace. Vzniká následkem úrazu 

nebo z degenerativních onemocnění páteře, kam se řadí spondyloartrózy, léze nebo herniace 

meziobratlových plotének nebo atrofie paravertebrálního svalstva a ochabnutí svalstva při 

nízké fyzické aktivitě během života. Bolesti zad se ročně vyskytují u 15-45 % populace, 

celoživotní prevalence je 60-90 %. Nejčastěji se vyskytují obtíže v bederní krajině, poté 

v krční a hrudní, přibližný poměr mezi nimi je udáván 4:2:1. Bolesti bývají trvalého 

charakteru, občas se prudce a náhle zhorší intenzita, což svědčí pro akutní lumbago (Dobiáš, 

2013, s. 64; Dobiáš a kol., 2012, s. 608; Souček, 2011, s. 1520). 

Bolest má kořenový charakter, což znamená, že propaguje podél nervu a je provázena 

paresteziemi (brnění). Příčina většiny bolestí zad bývá označována jako idiopatická, bez 

identifikované příčiny. Na zádech se nacházejí tři hlavní struktury, které mohou bolest 

způsobovat.  Do těchto struktur se řadí meziobratlové klouby, které poskytují stabilitu a 

omezují hybnost páteře ve směru dozadu a při kroucení. Další strukturou jsou meziobratlové 

ploténky, které fungují jako „tlumiče“ a nacházejí se mezi každým obratlem. Poslední 

struktura je sakroiliakální kloub, který se nachází v oblasti hýždě a pomáhá přenášet váhu 

z horní části těla na nohy. S tím souvisí cervikobrachiální syndrom (bolest se šíří z krku na 

rameno a prsty, příp. se mohou objevit parestezie) a lumboischiadický syndrom (bolest se šíří 

ze zad do stehna, lýtka, až do prstů DK) (Nejedlá, 2015, s. 26-27; Helm, © 1996-2020). 

2.3.1 Vyšetření zad 

Pokud není podezření na úraz páteře, její vyšetření se provádí primárně vestoje a vsedě 

a to jak zepředu, zezadu, tak i zboku pacienta, který je svlečený do půl těla. Páteř se vyšetřuje 

hlavně pohledem a pohmatem (Nejedlá, 2015, s. 105; Růžička, Šonka, Marusič, Rusina a kol., 

2019, s. 132). 
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Pohledem se hodnotí zakřivení a dynamika páteře. U zakřivení páteře lze v předozadním 

směru při pohledu z boku vidět kyfózu či lordózu. Kyfóza (prohnutí páteře dozadu) je 

fyziologicky mírná, pokud je zvýšená, nazývá se hyperkyfóza. V oblasti hrudní páteře může 

být viděn případný gibbus (hrb). Lordóza (prohnutí páteře dopředu) je fyziologicky mírná, 

pokud dojde k jejímu zvýšení, nazývá se hyperlordóza. Dále u zakřivení páteře ve směru 

pravolevém při pohledu na předkloněného pacienta zezadu může být vidět skolióza (vybočení 

páteře do strany). Na straně skoliózy je zpravidla nápadně zvednutá lopatka nebo vyvýšení a 

asymetrie linie pasu. Dynamika se vyšetřuje mírou pohyblivosti v jednotlivých úsecích páteře. 

Vyšetření dynamiky se provádí v předklonu, záklonu nebo úklonu a může být diagnostikován 

funkční blok nebo porušení hybnosti celé páteře. O funkční blok se jedná tehdy, kdy je 

narušena hybnost určitého oddílu páteře. Porucha hybnosti celé páteře se vyskytuje výhradně 

u zánětu meziobratlových kloubů (Nejedlá, 2015, s. 105; Růžička, Šonka, Marusič, Rusina a 

kol., 2019, s. 132). 

Pohmatem lze vyšetřit bolestivost trnových výběžků či přítomnost svalových spazmů. 

Bolestivost trnových výběžku ukazuje na degenerativní změny na páteři. Přítomnost 

svalových spazmů se vyskytuje po stranách páteře a je typickým příznakem blokád 

jednotlivých částí páteře (Nejedlá, 2015, s. 105; Růžička, Šonka, Marusič, Rusina a kol., 

2019, s. 132). 

Při podezření na úraz páteře je třeba zkusit citlivost a sílu končetin pomocí stisku prstů  

ruky pacientem nebo tlačení nohama proti ruce vyšetřujícího. Pro správné vyšetření zad je 

třeba pacienta otočit na jednu i druhou stranu a nemálo důležité je i zkontrolovat záda při 

podezření na poranění. Důležité je zjistit mechanismus úrazu, na jehož základě se s pacientem 

manipuluje, a to i bez přítomnosti klinických příznaků. Mezi rizikové příčiny se řadí  

decelerační a akcelerační síly, nárazy, pády, velká poranění nad úrovní klavikuly a sportovní 

úrazy (Dobiáš, 2013, s. 142). 

Každý, kdo trpí bolestmi zad, musí být neurologicky vyšetřen, alespoň v rozsahu kompetencí 

urgentní medicíny. Zvýšení pozornosti se upíná na palpační citlivost páteře a zvýšené napětí 

svalstva (Dobiáš, 2013, s. 172). 
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Varovné příznaky svědčící pro zlomeninu páteře: 

 náhlá bolest páteře s úlevou v poloze vleže, 

 vážný úraz – dopravní nehody, pád z výšky, 

 menší úraz anebo zvedání břemene u starších osob a při osteoporóze, 

 deformita páteře (Dobiáš, 2013, s. 180). 

Manévry při vyšetření neúrazové bolesti: 

 Lasēgueův manévr – flexe v kyčli s nataženým kolenem, 

 Wassermanův manévr – hyperextenze v kyčli, 

 Wartenbergův manévr – zvedání dolní končetiny a její současná rotace, 

 Thomayerův-Neriho manévr – při předklonu dochází současně k flexi v koleni, 

 Chirayův manévr – nelze se postavit na špičku postižené dolní končetiny (Polák, 2016, 

s. 102). 

2.3.2 Rizikové faktory bolestí zad 

V rozvoji bolestí zad hraje významnou roli více faktorů než jen anatomické změny, 

jsou to například pohlaví, věk, výška, váha, genetika, fyzická aktivita, mechanické 

přetěžování, fyzická kondice, předešlá anamnéza bolestí zad a psychosociální faktory. Žádný 

z těchto faktorů však nemá s bolestí zad tak silnou spojitost, aby se daly výsledky všech již 

provedených studií považovat za jednoznačné (Hakl a kol., 2017, s. 22; Polák, 2016, s. 102). 

Pohlaví – ve většině studií, které byly v souvislosti s bolestmi zad provedeny, se objevovaly 

ve větší míře bolesti zad u žen. Prokázalo se vyšší riziko vzniku bolestí krční páteře u žen, 

které profesně užívají počítač, než u mužů (Hakl a kol., 2017, s. 22; Polák, 2016, s. 102). 

Věk – existuje obecný předpoklad, že s narůstajícím věkem narůstá i pravděpodobnost rozvoje 

bolestí zad, převážně z důvodu degenerativních změn páteře. Tento předpoklad se potvrdil 

zejména u mužů, u kterých je vyšší věk zároveň vyšším rizikem rozvoje bolesti zad (Hakl a 

kol., 2017, s. 22; Polák, 2016, s. 102). 

Výška – byla zatím sledována pouze v několika málo studiích, proto je průkaz jejího vlivu 

zatím poměrně limitován. V jedné studii bylo však prokázáno menší riziko vzniku bolestí 

krční páteře u lidí s výškou pod 20. percentilem populace, kteří užívají počítač, než u lidí 

vyššího vzrůstu (Hakl a kol., 2017, s. 23; Polák, 2016, s. 102). 
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Váha – mnohé studie prokázaly, že  lidé s nadváhou či obezitou častěji trpí bolestmi zad 

v bederní krajině (Hakl a kol., 2017, s. 23; Polák, 2016, s. 102). 

Genetika – přibližný podíl vlivu genetiky na rozvoj bolestí zad a degeneraci meziobratlových 

plotének je 30-45 %. Genetické faktory se mohou projevit i na výsledném stavu pacienta po 

operacích páteře (Hakl a kol., 2017, s. 23; Polák, 2016, s. 102).  

Fyzická aktivita – riziko rozvoje bolestí zad je vysoké v případě velmi nízké či žádné tělesné 

aktivity, avšak stejné riziko hrozí u příliš vysoké fyzické zátěže (Hakl a kol., 2017, s. 23; 

Polák, 2016, s. 102). 

Mechanické přetěžování – je prokázána souvislost vzniku akutní bolesti zad s jednorázově 

zvýšenou nebo atypickou zátěží, tyto bolesti většinou spontánně odezní. Dlouhodobá 

specifická mechanická zátěž, práce v nepřirozené poloze nebo ve stoje či za chůze však má 

vliv na dlouhodobě trvající bolesti zad. Různé druhy manuální práce nebo ošetřovatelská 

péče, kdy dochází k častému tlaku a tahu, ohýbání se a otáčení, zvedání nebo přenášení 

předmětů či pacientů také nemají příznivý vliv na bolesti zad. U spousty povolání závisí 

hlavně na jejich typu, trvání a intenzitě příslušné zátěže (Hakl a kol., 2017, s. 23-24; Polák, 

2016, s. 102). 

Fyzická kondice – špatná fyzická kondice je v přímé souvislosti s nízkou nebo úplně chybějící 

fyzickou aktivitou. Osoby se zhoršeným zdravotním stavem mají vyšší riziko vzniku bolestí 

zad. Není však zcela jednoznačné, zda je zhoršená fyzická kondice ve vztahu s bolestmi zad 

spíše příčinou či následkem (Hakl a kol., 2017, s. 24; Polák, 2016, s. 102). 

Anamnéza – předcházející epizody bolesti zad nebo předchozí poranění páteře jsou 

jednoznačným rizikovým faktorem pro rozvoj bolestí zad (Hakl a kol., 2017, s. 24; Polák, 

2016, s. 102). 

Psychosociální faktory – výrazně ovlivňují reakci na bolest a její terapii. Například bolest 

krční či bederně páteře výrazně ovlivňují i vztahy na pracovišti a vysoké pracovní nároky. Ale 

i zruční manuální pracovníci, především muži, mohou zvýšeně trpět bolestmi zad v krční 

oblasti (Hakl a kol., 2017, s. 24; Polák, 2016, s. 102). 
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2.3.3 Poranění páteře a míchy 

Poranění páteře bývá ve většině případů zapříčiněno nepřímým mechanismem. Často 

dochází k porušení obratlů, okolních měkkých tkání či míchy. Nejčastěji dochází k poranění 

páteře v úseku krčním a na přechodu hrudní a bederní páteře. Mezi nejčastější příčiny 

poranění páteře patří dopravní nehody, pracovní úrazy a úrazy při sportech (Kelnarová, 

Toufarová, Číková, Matějková, Váňová, 2013, s. 39). 

Poranění míchy je označováno jako nejzávažnější komplikace u úrazů páteře. K úrazu 

míchy dochází v 7 % případů nešetrnou manipulací s raněným. Při poranění míchy mohou 

vzniknout častější a vratné funkční poruchy. Při poranění míchy dochází buď k úplnému či 

neúplnému přerušení míchy. Mezi nejčastější příznaky poranění míchy lze zařadit strnulá 

poloha vleže, lokalizované bolesti zad, otok poraněného místa, porucha hybnosti a citlivosti 

(parestezie) pod úrovní poškození, priapizmus (bolestivé ztopoření mužského pohlavního údu, 

které je dlouhodobé a není vyvolané pohlavním vzrušením) nebo ochabnutí svěračů 

(Kelnarová, Toufarová, Číková, Matějková, Váňová, 2013, s. 39, 41; Bydžovský, 2008, s. 

149).  
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2.4 Diferenciální diagnostika 

Bolest zad nemusí znamenat pouze problém přímo v oblasti zad, ale může poukazovat 

na mnoho jiných onemocnění. Nejčastější příklady jsou uvedeny v této kapitole a je třeba na 

ně u bolestí zad pomýšlet. 

Diferenciální diagnostika hrudních vertebrogenních algických syndromů: 

Bolesti zad může vyvolávat onemocnění srdce – akutní koronární syndrom, disekující 

aneurysma aorty. Dále pak plicní onemocnění – pleuritida, pneumotorax. V některých 

případech i nádory obratlů, plazmocytom nebo infekce (herpes zoster) (Lukáš, Žák a kol., 

2010, s. 76). 

Diferenciální diagnostika lumbálních vertebrogenních syndromů:  

Zde může jít především o lumbalgie při insuficienci pánevních vazů. Dále spondylolýzy, 

specifické i nespecifické spondylitidy. V neposlední řadě nádory míšní, míšních obalů a 

kaudy (výjimečně – přicházejí v úvahu u ependymomů a spongioblastomů kaudy), nádory 

vycházející z obratlů, metastázy (primární nádor prostaty, prsu, ledvin, bronchů atd.). Dále 

také osteoporóza (intenzivní bolesti v zádech ale difuznější), ankylozující spondylitida 

(Bechtěrevova nemoc) – především noční bolesti v zádech, lokalizované kolem 

sakroiliakálního skloubení. Typický rentgenový obraz a nález HLA B27 (riziková alela 

spojována s řadou nespecifických zánětlivých onemocnění) v séru či kokcygodynie (bolesti 

kostrče) – šíří se často až do bederní páteře, palpace kostrče je bolestivá a bolesti se akcentují 

vsedě. Může však jít i o „gynekologické“ bolesti (cysty, uterus myomatosus, zhoubné nádory 

malé pánve), jsou difuznější a málo ohraničené. Onemocnění ledvin a močovodů – většinou 

kolikovitý průběh, typická je poklepová bolest v oblasti ledvin. Nádory močového měchýře a 

retroperitoneální nádory mají za následek trvalé bolesti, které se nemění změnou polohy. 

Koxartróza způsobuje asi u třetiny pacientů v určitém stadiu lumbalgie s iradiací do stehna, do 

kolena, do sakroiliakálního skloubení. A typickým nálezem je bolestivá vnitřní rotace v kyčli, 

ale Lasēgueův manévr je negativní (Lukáš, Žák a kol., 2010, s. 76).  
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2.5 Přednemocniční neodkladná péče 

Tato kapitola krátce seznamuje s přednemocniční neodkladnou péčí a vysvětluje její 

podstatu. Je zde také zmíněn transport pacientů s bolestmi zad na vhodné oddělení. 

Přednemocniční neodkladnou péči primárně zajišťuje zdravotnická záchranná služba. 

Jedná se o péči poskytovanou na místě vzniku úrazu nebo náhlého onemocnění, také 

poskytovanou během transportu do zdravotnického zařízení, až do předání nemocného. PNP 

bývá poskytována hlavně ve stavech přímého ohrožení života pacienta, které mohou vést 

k náhlé smrti, mohou způsobit trvalé chronické obtíže. Ve většině případů působí utrpení, 

náhlou bolest a často změny chování a jednání nemocného, které mohou ohrožovat pacienta či 

jeho okolí. PNP poskytují zejména specializovaní zdravotničtí pracovníci, jako jsou lékaři a 

zdravotničtí záchranáři (Vokurka, Hugo a kol, 2015, s. 836).  

Při setkání s pacientem v přednemocniční péči je důležitý i jeho správný transport do 

zdravotnického zařízení a na správné oddělení. Pokud jde o bolesti zad, obecně jsou silně 

spjaty s neurologií. Vypovídají o tom různé knihy zaměřené na neurologii, které obsahují 

kapitoly o problematice bolestí zad. Například v knize „Neurologie“ (Růžička, Šonka, 

Marusič, Rusina a kol.) z roku 2019 je kapitola nazvána „O10 – Postižení páteře a míšních 

kořenů“, kde se nachází informace o bolestech zad, vyšetření zad a také obsahuje příznaky 

postižení zad. Další knihou je „Neurologie pro studium i praxi“ (Seidl) z roku 2015, která 

v části číslo 2 – Speciální neurologie obsahuje kapitolu „4.21 Vertebrogenní onemocnění“, 

kde jsou výčty bolestí různých částí zad i s jejich léčbou. Jako další knihu lze zmínit „Vnitřní 

lékařství – 2. díl“ (Souček a kol.), která byla vydána v roce 2011 a pod její 12. kapitolou 

„Neurologická onemocnění“ lze nalézt podkapitolu „12.1.8 Primárně vertebrogenní 

onemocnění“, která je opět rozdělena do několika částí dle konkrétní oblasti zad, kde se bolest 

vyskytuje. Takto rozsáhlé údaje se dále vyskytují v knihách s tématikou první pomoci či 

traumatologie, ty ale hovoří o úrazových bolestech zad a jejich problematice.  

Z tohoto spojení bolestí zad s neurologií vyplývá, že nejčastějším cílem pacientů s bolestmi 

zad ve zdravotnickém zařízení bude právě neurologická ambulance či (po traumatu) úrazová 

ambulance/emergency.  
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2.6 Kompetence zdravotnického záchranáře 

V této kapitole se nachází výčet kompetencí zdravotnického záchranáře, které souvisí 

nebo by mohly souviset s bolestmi zad v přednemocniční neodkladné péči. 

Z vyhlášky číslo 55/2011 Sbírky o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných 

odborných pracovníků, § 17, odstavce 1, písmene a), c), f), g), j) a n) vyplývá, že 

zdravotnický záchranář může bez odborného dohledu a bez indikace lékaře monitorovat a 

hodnotit životní funkce, zajišťovat periferní žilní nebo intraoseální vstup, ošetřovat rány a 

stavět krvácení, zajišťovat bezpečnou manipulaci, imobilizaci, polohování, transport a 

zajišťovat bezpečnost pacientů během transportu. Dále mohou přejímat, kontrolovat a ukládat 

léčivé přípravky a manipulovat s nimi, za použití telekomunikační a sdělovací techniky 

vyhodnocovat tísňové výzvy z hlediska závažnosti zdravotního stavu pacienta (Česko, 2011). 

Dle stejné vyhlášky, § 17, odstavce 2, písmene b) může zdravotnický záchranář na základě 

indikace lékaře bez nutnosti odborného dohledu podávat léčivé přípravky (Česko, 2011). 

Ve stejné vyhlášce, § 4, odstavci 1, písmene d) se nachází kompetence zdravotnického 

záchranáře k získávání osobní, rodinné, sociální a pracovní anamnézy od pacienta (Česko, 

2011). 
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2.7 Léčba bolestí zad v přednemocniční neodkladné péči 

Samotná léčba bolesti v přednemocniční neodkladné péči je velmi důležitá, na to 

poukazuje následující kapitola. Kapitola obsahuje informace týkající se nejen neúrazových 

bolestí zad, ale i zásadních postupů při ošetření u úrazů zad (manipulace a farmakologické 

tlumení bolesti). Dále se v této kapitole nachází neinvazivní možnosti tlumení bolestí zad a 

nejčastěji užívané léky k tlumení bolesti v PNP. 

Bolest má sice signální a ochranný význam, ale její vhodné léčebné tlumení je důležitou 

součástí první pomoci (protišoková opatření) a podílí se na úspěchu každé léčby. Léčba musí 

být vždy cílená a u každého pacienta je individuální (Lukáš, Žák a kol., 2010, s. 77). 

Ke zvolení vhodné léčby je nezbytná správná diagnostika. Pro rozpoznání závažnějších obtíží 

od prostých nespecifických bolestí zad byly zavedeny varovné příznaky, které se dají zjistit 

během běžného vyšetření pacienta. Mezi tyto varovné příznaky byl zařazen věk nad 50 a pod 

20 let z důvodu podezření na možnou přítomnost nádoru v páteři, ale také věk nad 70 let 

hlavně při traumatickém postižení. Již zjištěná existence nádoru, chronického zánětu 

(primárně ledvin a plic) či jiného závažného onemocnění, mohou poukazovat na tumor 

v páteři či infekční postižení páteře. Z důvodu podezření na infekční onemocnění páteře je 

vhodné zjistit dlouhodobé užívání kortikosteroidů, cytostatik či užívání drog intravenózně , 

které by mohlo na infekci upozorňovat. Dalším varovným příznakem je předchozí operace 

páteře či jiný invazivní výkon (lumbální punkce, epidurální katetr), které se vztahuje také 

k infekčnímu onemocnění páteře. Úbytek váhy a nevysvětlitelné teploty by mohly ukazovat na 

bolest tumorózního či infekčního původu. Trauma v anamnéze informuje o možném 

traumatickém postižení páteře. Bolesti mimořádně velké intenzity či klidová bolest (hlavně 

v noci) a výrazná palpační bolestivost obratle mají za úkol varovat mimo jiné před možným 

tumorózním či infekčním onemocněním páteře. K příznakům, které upozorňují na možný 

rozvoj neurologického deficitu, patří zejména rychlý rozvoj paretických příznaků a porucha 

citlivosti (Hakl a kol., 2017, s. 34-35; Polák, 2016, s. 106). 
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2.7.1 Manipulace s pacientem při podezření na poranění páteře 

Důležitá je velmi šetrná manipulace při předpokladu poranění míchy či páteře. 

Transportovat výhradně na pevné podložce (Bydžovský, 2008, s. 149). 

Pomůcky ke znehybnění páteře: 

Improvizovaný krční límec – může být vyroben z novin složených na výšku a zavázaných do 

šátku, přikládá se na krk zepředu a jeho cípy se svážou za krkem. 

Tvrdý fixační límec – slouží k fixaci krční páteře a hlavy během transportu. Pro dospělé 

pacienty se ho lze nastavit ve 4 polohách a pro děti ve 3 polohách. 

Krční vakuová dlaha – fixuje krční páteř a hlavu během transportu. Je tvarovatelná 

individuálně na jakéhokoliv pacienta. 

Pevná páteřní vyprošťovací dlaha – určena k fixaci celého těla při vyprošťování ze špatně 

dostupného prostoru (automobil). 

Scoop rám – speciální nosítka, která jsou určená šetrné manipulaci a transport. 

Páteřní deska (spineboard) – napomáhá k šetrnému transportu a předně se vyrábí pouze 

z jednoho kusu pevného plastu. 

Celotělová vakuová matrace - zajistí dokonalou fixaci celého těla tak, že raněný je 

transportován jako v sádrovém lůžku (Kelnarová, Toufarová, Číková, Matějková, Váňová, 

2013, s. 42 - 43; Wendsche, 2015, s. 146). 

Při přetáčení pacienta na bok či z břicha na záda je vhodné užití tzv. log rollu (ideálně 

4 zachránci). V tomto případě jeden zachránce stojí za hlavou pacienta a oběma rukama fixuje 

pacientovu hlavu. Další zachránce stojí podél těla v úrovni hrudníku, uchopí poraněného za 

vzdálenější rameno a dolní část pánve. Třetí zachránce stojí v úrovni stehen a uchopí 

raněného za horní část pánve (překříží ruce s druhým zachráncem) a vzdálenější stehno. 

Poslední zachránce drží obě dolní končetiny pod koleny či v úrovni Achillových šlach. 

Synchronizovaně na povel (počítání) zachránce stojícího za hlavou otočí pacienta směrem 

k sobě (nejprve na bok, následně na záda) (Bydžovský, 2008, s. 150).  
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2.7.2 Neinvazivní metody léčby bolestí zad v přednemocniční neodkladné péči 

V přednemocniční neodkladné péči se využívají jako neinvazivní metody léčby bolesti 

zad především polohování a termoterapie. 

Polohování znamená uvést tělo nebo jeho část do polohy, která má nějaký důvod – analgesie, 

prevence komplikací, snížení spasticity. U bolestí si polohu většinou vybírá sám pacient, 

jedná se o tzv. úlevovou polohu (Hakl a kol., 2017, s. 75). 

Termoterapie spočívá v aplikaci tepla nebo chladu, která má za cíl analgezii. Nejčastěji se 

aplikuje lokálně pomocí zábalů a obkladů, může se však aplikovat i celkově ohřátím či 

ochlazením vzduchu v místnosti/sanitce. Teplo je vhodné aplikovat spíše u chronických či 

subakutních stavů. Využití chladu je preferováno u akutních stavů či ke zmírnění spasticity. U 

termoterapie je třeba brát ohled na pacienty se zhoršenou cirkulací, poruchami citlivosti, ale 

pozor je třeba dávat i u dětí, které nemají zcela dovyvinutou termoregulaci a u starších lidí 

s kardiopulmonálními obtížemi (Hakl a kol., 2017, s. 76).  

2.7.3 Léky užívané na bolesti zad v přednemocniční neodkladné péči 

Do dráhy bolesti zasahují léky, které proti bolesti přímo působí - analgetika (Nejedlá, 

2015, s. 24). 

Léky na úrazové bolesti:  

Analgetika – anodyna (Tramal, Fentanyl), bývají označována jako omamné látky či opiáty. 

Jejich hlavní předností je velmi silný analgetický účinek s euforickými stavy. Při jejich 

užívání hrozí přímé riziko nadužívání nebo vznik závislosti a při vysazení i abstinenční 

příznaky. Objevuje se vysoké riziko zneužití, proto většina z nich podléhá zákonu o 

návykových látkách číslo 167/1998 a vyhlášce MZ číslo 304/1998. Tyto předpisy říkají, jaké 

jsou podmínky zacházení s těmito látkami, přesně určují způsob jejich preskripce, evidence, 

přepravy, likvidace a vedení dokumentace. Jako hlavní nežádoucí účinky se uvádí útlum 

dechového centra, vyvolání miózy, ospalost, nauzea, zvracení, euforie, zácpu. Při 

předávkování může nastat hluboké bezvědomí a smrt (Nejedlá, 2015, s. 195).  

Anestetika (Calypsol) jsou látky, které navozují  reverzibilní stav vyznačující 

se bezvědomím, amnezií, analgezií, svalovou relaxací a udržením fyziologické stability. 

Užívají se většinou v kombinaci s benzodiazepiny (Dormicum, Diazepam), což jsou látky 

s vysoce anxiolytickým, sedativním, antikonvulzivním, myorelaxačním, hypnotickým a 

amnestickým účinkem (Nejedlá, 2015, s. 216-217).  

https://www.wikiskripta.eu/w/Bezvědomí
https://www.wikiskripta.eu/w/Amnestický_syndrom
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Léky na neúrazové bolesti: 

Nesteroidní antirevmatika (Dolmina) - působí proti bolesti nejen u revmatoidní artritidy, 

snižují otoky kloubů, čímž umožňují jejich lepší hybnost. NÚ: riziko vzniku žaludečního 

vředu (ulcerogenní účinky => užívat po jídle) (Nejedlá, 2015, s. 195-196). 

Myorelaxancia (Muscoril) – uvolňují spazmy a vedou k relaxaci příčně pruhovaných svalů  

(Nejedlá, 2015, s. 217).  

Analgetika – antipyretika (Novalgin, Paracetamol) – působí proti bolesti, horečce a mají také 

antiflogistický (protizánětlivý) a antiagregační (zabraňují shlukování destiček) účinek 

(Nejedlá, 2015, s. 194-195). 

Spasmolytika (Buscopan) – fungují pro uvolnění spazmů (svalová křeč) hladkých svalů 

dutých orgánů a vyvolávají mydriázu (Nejedlá, 2015, s. 197-198). 

Analgetika – anodyna (Morphin) – popsána výše. 
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2.8 NACA skóre 

Skóre NACA původně sloužilo pro hodnocení závažnosti stavu obětí leteckých nehod. 

Pro jeho jednoduchost se jeho využití přeneslo do přednemocniční neodkladné péče, kde se 

využívá pro hodnocení závažnosti stavu ošetřených pacientů. Skóre NACA má stupně 0 – 7 a 

charakteristika jednotlivých stupňů je uvedena v příloze číslo 1. Jeho používání by se mělo 

řídit čtyřmi základními zásadami:  

První říká, že skóre NACA vyjadřuje celkovou nejvyšší závažnost pacientova stavu po celou 

dobu kontaktu výjezdové skupiny ZZS s pacientem.  

Další se týká oznámení, že skóre NACA je určeno výhradně k administrativním a statickým 

účelům a je stanoveno zpětnou kategorizací ošetřených pacientů dle jejich závažnosti.  

Následující zásada upozorňuje, že pacient, vyžadující neodkladnou péči  podle Zákona 

372/2011 Sbírky o zdravotních službách, §5, by zpravidla měl být zařazen mezi kategorie 

NACA 4 – 6.  

Poslední se týká pacientů, u nichž dojde k úmrtí, bez ohledu na to, zda tomu předcházela či 

nepředcházela neodkladná resuscitace. Tito pacienti by měli být zařazeni do kategorie NACA 

7. (ČLS JEP, 2017, s. 1 – 2).  
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3 PRŮZKUMNÁ ČÁST 

3.1  Průzkumné otázky 

1. Jakého pohlaví a věku budou většinou respondenti postižení bolestmi zad? 

2. Byla hodnocena bolest pomocí škály VAS u všech pacientů?  

3. Bylo pro všechny pacienty ponechané doma užito hodnocení NACA 1? 

4. Byla u všech pacientů ponechaných na místě provedena terapie bolesti? 

5. Byli pacienti s bolestmi zad nejčastěji transportováni na neurologickou ambulanci?  

3.2  Metodika sběru a zpracování dat 

V této kapitola se nachází výběr a vysvětlení metody zvolené pro sběr dat, je zde 

uveden průběh průzkumu a blíže rozpracované a odůvodněné vybrané parametry, které byly 

pro průzkum stěžejní. 

3.2.1 Metoda sběru dat 

Průzkum byl proveden retrospektivním sběrem dat ze zdravotnické dokumentace a 

jejich následnou analýzou. Retrospektivní sběr pracuje s daty, které již existují v rámci rutinně 

nebo automaticky zadávaných souborů do systému. Nevýhodou je nemožnost získat 

doplňující informace (Franěk, 2019, s. 7). Analýza dat je proces organizace a popisu dat 

užitím grafů, numerických souhrnů a jiných matematických prostředků (Hendl, 2012, s. 21).  

Výběr respondentů byl záměrný. První podmínkou k zařazení do průzkumu byla pracovní 

diagnóza M5497 (Dorsalgie – Lumbosakrální krajina). Tato diagnóza byla vybrána na základě 

údajů, které ve své knize popisuje Rokyta (2017) – u bolestí zad jsou nejčastější obtíže 

z bederní oblasti. Konkrétní číselnou diagnózu bylo třeba vybrat i z důvodu vyhledávání v 

systému, který výjezdové záznamy uchovává. Druhou podmínkou bylo, že k výjezdu ZZS 

došlo v roce 2018. Třetí podmínkou bylo uskutečnění výjezdu z jednoho konkrétního 

výjezdového stanoviště ZZS ve vybraném kraji. Zde byly k dispozici 4 posádky RZP a jedna 

posádka RV.  

Díky dodržení těchto podmínek bylo do průzkumu zahrnuto celkem 39 respondentů. Jedná se 

tedy o menší průzkumný vzorek, než se předpokládalo, a tudíž je nízký počet respondentů 

zároveň limitem předkládané práce.  
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Na konkrétní pracoviště v krajském městě vybrané Zdravotnické záchranné služby byla 

odeslána žádost o provedení výzkumu. Vedoucí krajského operačního střediska povolila 

průzkum na základě parametrů, které byly pro tuto práci stanoveny. Při procházení 

sledovaných probandů bylo třeba nastavit číselnou diagnózu pro filtraci. Jednalo se pouze o 

výjezdy s konečnou diagnózou M5497. Po filtraci diagnózy bylo třeba odfiltrovat také 

všechny výjezdy k této diagnóze, které se uskutečnily z jiných základen v kraji. Neboť se na 

operačním středisku nachází všechny výjezdové záznamy z celého kraje.  

Výjezdových záznamů bylo nakonec vyfiltrováno celkem 39 za celý rok 2018. Lidí s bolestmi 

zad, kteří si zavolali zdravotnickou záchrannou službu, bylo v minulém roce více, byly však 

ukončené pod jinou pracovní diagnózou pojící se k bolestem zad. 

Zkoumané parametry byly zaznamenávány do záznamového archu, který obsahoval všechny 

níže uvedené parametry a je k nahlédnutí v příloze číslo 2. Výběr parametrů závisel na 

dostupných informacích ve zdravotnické dokumentaci. Na celé zpracování údajů dohlížela 

vedoucí operačního střediska a vybrané parametry s ní byly konzultovány. Zpracování dat 

probíhalo v srpnu roku 2019. 

3.2.2 Sledované parametry 

Pohlaví jedinců je rozděleno na muže a ženy. Vnímání bolesti u mužů a žen se může lišit, 

proto byl tento parametr do průzkumu zahrnut. Ve většině studií se uvádí větší zastoupení žen 

u bolestí zad (Hakl a kol., 2017, s. 22). 

Věk pacientů je rozdělen dle životních etap dospělosti a stáří, tím pádem první hranici tvoří 18 

let – dovršení dospělosti v České republice, druhou hranicí je časná dospělost do 30 let, 

následuje střední dospělost do 45 let a pozdní dospělost do věku 65 let. Dostáváme se ke stáří, 

kde hranici tvoří rané stáří do 75 let věku, dále pak pozdější stáří do 90 let a stařectví od 90. 

roku života (Langmeier, 2006, s. 167, 204). Některé studie potvrzují vliv nárůstu věku na 

bolesti zad, především vlivem degenerativních onemocnění, proto byl tento parametr vybrán 

jako vhodný pro daný průzkum (Hakl a kol, 2017, s. 22). 

Měsíc, kdy se výjezd uskutečnil - rok 2018 je rozdělen do jednotlivých měsíců pro lepší 

přehlednost, kdy bylo kolik výjezdů uskutečněno. Tento údaj je v analýze uveden pouze 

orientačně a pro lepší přehlednost v některých grafech. Ve výsledcích je jinak pracováno 

pouze s celým rokem 2018. 
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Hodnocení NACA vypovídá především o závažnosti stavu pacienta a naléhavosti provedení 

dalších postupů péče. Škála má 7 bodů a jejich význam je blíže popsán v  teoretické části této 

práce a zároveň v příloze číslo 1. Skóre NACA by mělo být užíváno u každého výjezdu, má 

však své zásady a proto je zahrnuto do průzkumu (ČLS JEP, 2017, s. 1 – 2). 

Směřování pacientů je rozděleno na čtyři možnosti, kam byli pacienti transportováni. 

Neurologická ambulance, pediatrické oddělení, emergency a ponechání pacienta na místě.  

V průzkumu se další možnosti směřování nenachází, protože jiné ve výjezdových záznamech 

nebyly uvedeny. Bolest zad je obecně velmi často spojována s oborem neurologie, dle 

konkrétních publikací (Neurologie, Růžička, Šonka, Marusič, Rusina a kol., 2019; Neurologie 

pro studium i praxi, Seidl, 2015, Vnitřní lékařství – 2. díl, Souček a kol., 2011), které se 

problematikou bolestí zad zabývají. 

Stupnice hodnocení VAS je blíže popsána v teoretické části práce. Je to jediné škálovací 

hodnocení bolesti užívané v přednemocniční péči v konkrétním kraji zahrnutém do průzkumu. 

Toto hodnocení je označováno jako VAS, avšak nejedná se o graficky znázorněnou osu, ale o 

verbální hodnocení pomocí numerické škály. K hodnocení bolesti by mělo dojít u každého 

výjezdu, ke kterému je bolest indikací, proto je s ním v průzkumu pracováno. 

3.2.3 Analýza zkoumaných dat 

Analýza získaných dat byla provedena s pomocí programů Microsoft Office Word 2016 a 

Microsoft Office Excel 2016. Výsledky byly zpracovány do přehledných tabulek a grafů.  
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3.3  Prezentace výsledků 

V následující kapitole jsou prezentovány parametry průzkumu a některé vzájemně 

porovnávány. Jejich hodnoty/výsledky jsou zde shrnuty a blíže popisovány, mimo tabulky a 

grafy, i v textu. 

Pokud jde o pohlaví, je vyšší výskyt bolestí zad u žen než u mužů. Výjezdů k mužům 

bylo 17 a k ženám 22 (Obrázek 1).  

 

Obrázek 1 – Pohlaví pacientů s diagnózou M5497 

Na obrázku 2 lze vidět, že bolesti zad postihují především lidi v pokročilejším věku. Nejvíce 

jsou zde zastoupeni lidé ve věku 66 – 75 let, ke kterým ZZS vyjížděla dvanáctkrát. Ve věku 

76 – 90 let proběhlo jedenáct výjezdů. U lidí, kterým bylo 46 – 65 let byl počet výjezdů deset.  

 

Obrázek 2 – Věk pacientů 
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Obrázek 3 ukazuje, že v kategorii věku 31 – 45 let se neuskutečnil žádný výjezd k muži, 

stejně je tomu pod hranicí 18 let. Naopak mezi 18. a 30. rokem života a nad 90 let se v 

záznamech nenachází výjezd k žádné ženě. Největší rozdíl mezi muži a ženami lze vidět 

v rozmezí 76 – 90 let, kde je zastoupení čtyř mužů a sedmi žen. Se zvyšujícím se věkem se 

bolest zad více vyskytuje u žen než u mužů. 

 

Obrázek 3 – Porovnání věku s pohlavím pacientů 

Obrázek 4 ukazuje stejné výsledky jako obrázek 3, avšak v procentuálním zastoupení. 

Procenta nejsou uvedena z celého počtu výjezdů, avšak zvlášť k ženám a mužům. U mužů jde 

tedy o procenta ze 17 celkových výjezdů k mužům a u žen z 22 výjezdů (Obrázek 1). 

 

Obrázek 4 - Procentuální vyjádření věku a pohlaví 
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Průzkum se zabývá výjezdy k diagnóze M5497 za celý rok. Obrázek 5 ukazuje jednotlivé 

zastoupení těchto výjezdů, kdy například v únoru nebyl evidován žádný. Naopak nejvíce jich 

proběhlo v měsíci září, kdy se výjezdů uskutečnilo sedm. Pokud bude graf pomyslně rozdělen 

na roční období, je patrné, že nejvíce výjezdů proběhlo na podzim, kdežto nejméně v zimě.  

 

Obrázek 5 – Počet výjezdů v měsících roku 2018 

V měsíci červenci byly všechny čtyři výjezdy zaznamenány pouze k mužům, což ukazuje 

obrázek 6. Naopak v měsících srpen a prosinec, dohromady také čtyři výjezdy, byly pouze 

k ženám.  

 

Obrázek 6 - Porovnání pohlaví pacientů s měsíci v roce 2018  
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Následující obrázek 7 ukazuje stejné výsledky jako obrázek 6 v procentuálním zastoupení. 

Procenta u každého pohlaví nejsou uvedena z celého počtu výjezdů, avšak zvlášť k ženám a 

mužům. U mužů jde tedy o procenta ze 17 celkových výjezdů k mužům a u žen z 22 výjezdů 

(Obrázek 1). 

 

Obrázek 7 - Procentuální vyjádření výjezdů v měsících dle pohlaví 

Hodnocení NACA 2 bylo přiděleno v 85 %, což odpovídá třiatřiceti výjezdům (Obrázek 8), 

hodnocení NACA 1 mělo menší zastoupení čítající 15% a šest výjezdů. Jiné hodnocení 

nebylo záchranáři na žádném výjezdu užito, nebyly tedy vážně porušeny životní funkce ani 

nedošlo k závažnějšímu zranění. 

 

Obrázek 8 - NACA hodnocení použito záchranáři u diagnózy M5497 
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Hodnocení NACA 1 bylo uděleno čtyřem ženám a dvěma mužům (Tabulka 1). Hodnocení 

NACA 2 dostalo patnáct mužů a osmnáct žen. Z tabulky je patrné, že v porovnání s pohlavím 

nejsou příliš velké rozdíly v hodnocení pomocí NACA skóre. Pro lepší přehlednost je 

v tabulce uvedeno i procentuální zastoupení pohlaví. 

Tabulka 1 - Porovnání NACA hodnocení s pohlavím pacientů 

NACA/pohlaví Muž Procenta Žena Procenta 

1 2 12% 4 18% 

2 15 88% 18 82% 

3 0 0% 0 0% 

4 0 0% 0 0% 

5 0 0% 0 0% 

6 0 0% 0 0% 

7 0 0% 0 0% 

Celkem 17 100% 22 100% 

 

Obrázek 9 ukazuje porovnání věku a hodnocení pomocí NACA skóre. Hodnocení 1 dostali 

pouze pacienti mezi 46 a 90 lety života. Hodnocení 2 bylo přiděleno deseti pacientům mezi 66 

a 75 lety, podobně na tom byli pacienti ve věku 46 – 65 let s devíti hodnoceními a mezi 76 a 

90 lety to bylo osm hodnocení NACA 2.  

 

 

Obrázek 9 - Porovnání věku pacientů s hodnocením NACA 
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Obrázek 10 nabízí stejné výsledky jako Obrázek 9, avšak vyjádření je v  procentuálním 

zastoupení skóre NACA. Procenta jsou počítána u NACA 1 a NACA 2 zvlášť, podle počtů 

výjezdů, ve kterých byly tyto hodnoty uvedeny. U NACA 1 se jedná o 6 celkových výjezdů a 

u NACA 2 o 33 celkových výjezdů – tyto údaje se nachází v Obrázku 8. 

 

Obrázek 10 - Procentuální zastoupení skóre NACA porovnávané s věkem 

Směřování pacientů s bolestmi zad (Tabulka 2) prováděla výjezdová skupina z krajského 

města na neurologickou ambulanci, pediatrické oddělení, emergency nebo byl pacient 
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na neurologickou ambulanci. 

Tabulka 2 - Směřování pacientů s diagnózou M5497 
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Na emergency a pediatrii byly předány pouze dvě ženy (Tabulka 3). Pro ponechání na místě 

se záchranáři rozhodli u dvou žen a jednoho muže. Na neurologickou ambulanci převezli 

osmnáct žen a šestnáct mužů. Pro lepší přehlednost jsou opět přidány hodnoty v procentech. 

Tabulka 3 - Porovnání směřovaní s pohlavím pacientů 

Směřování/pohlaví Muž Procenta Žena Procenta 

Neurologická ambulance 16 94% 18 82% 

Pediatrie 0 0% 1 5% 

Emergency 0 0% 1 5% 

Ponechán na místě 1 6% 2 9% 

Celkem 17 100% 22 100% 

 

Na pediatrické oddělení byla převezena samozřejmě pacientka mladší 18 let (Obrázek 11).  

Na emergency předali záchranáři ženu ve věku 66 – 75 let. Dva pacienty mezi 76 a 90 lety 

života a jednoho pacienta v rozmezí 46 a 65 let ponechali na místě. Nejvíce pacientů, kteří 

byli převezeni na neurologickou ambulanci, bylo ve věku od 66 do 75 let, kterých bylo 

jedenáct. Dále v zastoupení po devíti pacientech se jednalo o věk 46 – 65 let a 76– 90 let.  

 

Obrázek 11 - Porovnání věku se směřováním pacientů 
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Na grafu zaměřujícího se na měsíce v roce a směřování pacientů (Obrázek 12) lze vidět, že 

všechny výjezdy v lednu, březnu, dubnu, květnu, červenci, srpnu, září a prosinci byly 

směřovány pouze na neurologickou ambulanci. 

 

Obrázek 12 - Porovnání měsíce v roce 2018 se směřováním pacientů 

NACA hodnocení 1 bylo uděleno dvěma ze tří pacientů, kteří byli ponecháni na místě 

(Tabulka 4). Zároveň toto hodnocení dostali čtyři pacienti transportovaní do nemocnice na 

neurologickou ambulanci. Tabulka je opět obohacena o procentuální zastoupení jednotlivých 

hodnot NACA skóre. 

Tabulka 4 - Porovnání NACA hodnocení se směřováním pacientů 

NACA/směřování 

Neurologická 

ambulance Pediatrie Emergency Ponechán na místě Celkem 

1 4 0 0 2 6 

Procenta 67% 0% 0% 33% 100% 

2 30 1 1 1 33 

Procenta 91% 3% 3% 3% 100% 

3 0 0 0 0 0 

Procenta 0% 0% 0% 0% 0% 

4 0 0 0 0 0 

Procenta 0% 0% 0% 0% 0% 

5 0 0 0 0 0 

Procenta 0% 0% 0% 0% 0% 

6 0 0 0 0 0 

Procenta 0% 0% 0% 0% 0% 

7 0 0 0 0 0 

Procenta 0% 0% 0% 0% 0% 
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Tabulka 5 poukazuje na hodnocení bolesti pomocí stupnice VAS. U většiny pacientů VAS 

hodnoceno vůbec nebylo. Hodnocení proběhlo pouze u jednoho pacienta, a to konkrétně 

stupněm 7.  

Tabulka 5 - Užití stupnice VAS 

VAS Počet Procenta 

Hodnoceno 1 3% 

Nehodnoceno 38 97% 

Celkem 39 100% 

 

Zda byla užita nějaká terapie u pacientů s bolestmi zad, lze vidět v tabulce 6. Při ponechání na 

místě byla terapie užita u dvou pacientů, při převozu do nemocnice to pak byl jeden pacient. 

U zbylých 36 pacientů nebyla terapie užita vůbec. K terapii byla užita především Dolmina, 

někdy v kombinaci s myorelaxanciem Muscorilem. Aplikace byla prováděna intramuskulárně. 

Tabulka 6 - Terapie u pacientů s bolestmi zad 

Terapie Počet Procenta 

Užita při ponechání na místě 2 5% 

Užita při převozu 1 3% 

Neužita 36 92% 

Celkem 39 100% 
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4 DISKUZE 

V následující části práce se nachází zodpovězení všech pěti stanovených průzkumných 

otázek a tedy hlavní, důležité výsledky průzkumu. Dále zde jsou uvedeny poznatky z jiných 

prací, které se zabývaly podobnou problematikou či poznatky z odborné literatury, která se 

touto problematikou zabývá. Údaje, které jsou v této kapitole zmíněny, jsou následně 

porovnávány, případně je přidáno nějaké doporučení či odůvodnění odlišností ve  výsledcích 

od jiných prací/odborné literatury. 

Průzkumná otázka č. 1: Jakého pohlaví a věku budou většinou respondenti postižení 

bolestmi zad? 

Na tuto průzkumnou otázku odpovídají výsledky z parametrů věk a pohlaví respondentů 

(Obrázek 1, 2, 3 a 4). Pokud se jedná o věk, z průzkumu vyplývá, že nejvíce výjezdů bylo 

uskutečněno ve věkovém rozmezí 66 – 75 let. Z 39 výjezdů bylo 12 uskutečněno k pacientům 

ve věku 66 – 75 let, 11 výjezdů v rozmezí 76 – 90 let, 10 jich bylo v kategorii 46 – 65 let, dále 

3 spojené s věkem 31 – 45 let a následovaly zásahy po jednom výjezdu v kategoriích pod 18 

let, 18 – 30 let a nad 90 let. 

Pokud jde o pohlaví, nejvíce výjezdů bylo uskutečněno k ženám. Z 39 výjezdů jich bylo 22 

k ženám a 17 k mužům. 

Výjezdů k ženám bylo nejvíce zastoupeno ve věkovém rozmezí 66 – 75 let a 76 – 90 let. 

K mužům bylo uskutečněno nejvíce výjezdů ve věkové kategorii 46 – 65 let. Důvodem může 

být potenciálně větší fyzická pracovní vytíženost u mužů v tomto předdůchodovém období.  

Odpověď: Nejčastějšími pacienty byly ženy ve věku 66 – 90 let. 

Výsledky této otázky korespondují se závěry ze studií uvedených v knize, kterou sepsal Hakl 

a kol. (2017, s. 22), které se přiklání k většímu zastoupení žen u bolestí zad. Zároveň je v 

knize uvedeno, že se zvyšujícím se věkem narůstá pravděpodobnost vzniku bolestí zad, 

hlavně vlivem degenerativních změn páteře.  

 

 

 



 

46 

 

Průzkumná otázka č. 2: Byla hodnocena bolest pomocí škály VAS u všech pacientů? 

K této průzkumné otázce se vztahuje tabulka, která se nazývá VAS (Tabulka 5). V průzkumu 

bylo hodnocení bolesti pomocí škály VAS provedeno záchranáři v 1 případě. V dalších 38 

žádný záznam o bolesti proveden nebyl, ani v kolonce VAS, ani jinde v dokumentaci.  

Ve výjezdovém záznamu je tato hodnotící škála značena jako VAS, avšak pacient neukazuje 

hodnotu své bolesti na ose, pouze odpovídá na dotaz na hodnotu. Jedná se o numerické 

hodnocení. 

Odpověď: NE, v průzkumu byla využita škála VAS pouze v jednom případě ze všech 39 

výjezdů.  

Je možné, že některé výjezdy nebyly nijak výrazně vzdáleny od nemocnice, tudíž záchranáři 

nepovažovali za tolik nutné se na bolest dotazovat, protože by žádné tišení bolesti stejně 

nevyužili. 

Vezmeme-li v potaz fakt, že k medikamentóznímu tišení bolesti se záchranáři rozhodli ve 3 

případech. Zde by hodnoty VAS uvedeny být měly, z důvodu výběru vhodného medikamentu 

a síly jeho účinné látky. Je samozřejmě možné, že se na intenzitu bolesti záchranáři ve 

skutečnosti dotazovali, avšak nezaznamenali to do výjezdového záznamu. 

Mé výsledky se liší od výsledků, které ve své práci uvedl Choutka v  roce 2013. Řešil 

možnosti tlumení bolesti v PNP, přičemž užil dotazníkovou metodu pro záchranáře ve dvou 

krajích, z každého kraje použil 35 dotazníků. V prvním kraji odpovědělo 46 % záchranářů, že 

užívají hodnotící škálu bolesti u každého výjezdu s bolestí. Ve druhém kraji tak odpovědělo 

67 % dotazovaných záchranářů.  

Rozdíl ve výsledcích může vycházet z pětiletého rozmezí mezi průzkumy nebo se může 

jednat o jiné postupy v jednotlivých krajích. Dále také může rozdíl plynout z použité metody 

– dotazníkové šetření může vypovídat jiné výsledky, než jaké se ve výjezdovém záznamu 

skutečně nacházejí. 
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Průzkumná otázka č. 3: Bylo pro všechny pacienty ponechané doma užito hodnocení 

NACA 1? 

Tabulka NACA/Směřování (Tabulka 4) uvádí, že tři z 39 respondentů byli ponecháni na 

místě. U dvou z nich bylo užito NACA 1, u posledního NACA 2. Jiné hodnocení NACA 

nebylo v celém průzkumu u žádného pacienta užito. 

Z tabulky, která porovnává NACA skóre se směřováním pacienta, je patrné, že NACA 1 bylo 

užito u dalších 4 respondentů, kteří byli převezeni do nemocnice na neurologickou ambulanci. 

Tito lidé by měli být značeni alespoň NACA 2 a větším, jak vyplývá z popisu jednotlivých 

bodů NACA skóre v příloze. 

Odpověď: NE, jeden pacient ponechaný na místě byl ohodnocen NACA 2.  

Popis bodů NACA skóre, který byl vydán společností ČLS JEP jako doporučený postup 

v roce 2017 a je uveden v příloze, vypovídá, že pacienti ponechaní doma by měli být označeni 

pomocí NACA 1. NACA 2 se obvykle užívá při transportu pacienta do zdravotnického 

zařízení. 

Mírný rozdíl výsledků v průzkumu od vydaného doporučeného postupu může svědčit o 

neúplné znalosti záchranářů jednotlivých bodů v NACA skóre. Bylo by vhodné se na toto 

zaměřit například formou různých školení záchranářů a následných kontrol, zda skórování a 

jednotlivým bodům správně rozumí. NACA skóre je podstatnou částí dokumentace 

v přednemocniční neodkladné péči, proto je jeho znalost důležitá. 

Průzkumná otázka č. 4: Byla u všech pacientů ponechaných na místě provedena terapie 

bolesti? 

Dle tabulky Terapie (Tabulka 6) je patrné, že pacienti ponechaní na místě byli 3. U dvou 

z nich byla provedena terapie bolesti pomocí farmak. Je možné, že terapie byla adekvátní a již 

nebyl nutný následný převoz do nemocnice.  

U posledního pacienta se mohlo jednat z jeho strany o odmítnutí ošetření, odmítnutí převozu 

do nemocnice či odmítnutí terapie.  

 

 



 

48 

 

Odpověď: NE, u všech pacientů v průzkumu, kteří byli ponecháni na místě, nebyla užita 

medikamentózní forma terapie bolesti. 

Pokud výsledky opět porovnáme s prací Choutky (2013), kdy se dotazuje záchranářů na 

užívání farmakologické léčby. Ve svých výsledcích uvádí, že u 20 % pacientů (ze 70 

celkových) byla užita farmakologická léčba bolestí, u 63 % pacientů nebyla provedena žádná 

terapie a zbývajících 17 % bylo tlumeno nefarmakologicky. V mém průzkumu vyšlo 

v procentuálním zastoupení 8 % farmakologicky zaléčených pacientů (z 39 celkových) a 92 % 

pacientů, u kterých nebyla provedena žádná terapie bolesti.  

Výsledky se mohou opět lišit časovým rozmezím nebo množstvím respondentů, které není 

pro porovnávání zcela vyhovující a stává se pro tuto práci limitující, avšak jiná práce nebyla 

pro porovnávání nalezena. Takovýchto průzkumů by bylo třeba udělat více, ve více krajích, se 

stejnými počty pacientů a konkrétněji zaměřených (jak na celkový počet pacientů s bolestmi, 

tak i na pacienty ponechané na místě a transportované zvlášť). Vhodný by byl i průzkum 

zaměřený na záchranáře s dotazy, z jakého důvodu a kdy nevolí farmakologickou formu 

terapie bolesti či zda se vždy před aplikací analgetik dotazují pacientů na míru intenzity jejich 

bolesti a pokud ano, zda o tom vždy provedou záznam do dokumentace (souvislost s 2. 

průzkumnou otázkou). 

Průzkumná otázka č. 5: Směřovali nejčastěji pacienti s bolestmi zad na neurologickou 

ambulanci? 

V tabulce s názvem Směřování (Tabulka 2) je uvedeno, že 34 z 39 respondentů bylo 

transportováno s bolestmi zad na neurologickou ambulanci. Docházelo k tomu v takovém 

počtu především z důvodu, že se ve většině případů jednalo o neúrazové bolesti zad. Tudíž 

byl předpoklad, že jde o bolesti neurologického původu. 

Odpověď: ANO, neurologická ambulance se v průzkumu ukázala jako nejčastější cíl převozu 

pacientů s bolestmi zad.  

Po odečtení 3 pacientů, kteří byli ponecháni na místě, zůstávají pouze 2. Jeden směřoval na 

pediatrii z důvodu, že u něj nebylo dosaženo plnoletosti. Neznamená to však, že se nejednalo 

o bolesti neurologické. Druhý pacient byl převezen na emergency, protože se zřejmě jednalo o 

úrazové bolesti. Pacient s úrazovou bolestí by však měl být označen konečnou diagnózu, která 

mu náleží. 
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Výsledky prezentované v této otázce korespondují s knihami, které se bolestí zad často 

zabývají, jde o knihy týkající se neurologie a neurologických obtíží. Například „Neurologie“ 

(Růžička, Šonka, Marusič, Rusina a kol, 2019, kapitola O10), dále „Neurologie pro studium i 

praxi“ (Seidl, 2015, kapitola 4.21) či „Vnitřní lékařství – 2. díl“ (Souček a kol., 2011, 

kapitola 12.1.8). Tyto knihy, případně jejich části hovoří o bolestech zad a jejich řešením ve 

spojení s neurologií. Jiné knihy specifického/oborového zaměření se touto problematikou 

nezabývají, vyjma úrazových bolestí zad v knihách o traumatologii či první pomoci.  

Bylo by zajímavé udělat průzkum mezi záchranáři a dotázat se jich, co je vede k ponechání 

pacientů s bolestmi zad na místě (dostačující medikace, odmítnutí pacientem atd.) a zda mají 

nějakou hranici, kdy pacienta transportují do zdravotnického zařízení.  
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5 ZÁVĚR 

Bakalářská práce se zabývá problematikou bolestí zad. V teoretické části je popsána 

anatomie zad, bolest, bolest zad, diferenciální diagnostika bolestí zad a další kapitoly, které 

jsou k tomuto tématu důležité. V praktické části se nachází analýza dat, které byly získány 

z výjezdových záznamů konkrétní výjezdové základny a získané parametry jsou spolu 

následně porovnávány. 

V bakalářské práci bylo dosaženo všech stanovených cílů. Hlavním cílem bylo zjistit četnost 

neúrazových bolestí zad v přednemocniční péči za určité období a postup zdravotnických 

záchranářů, kteří se s touto diagnózou setkali. Tento cíl byl důkladně popsán a rozebrán 

v průzkumné části této práce. Četnost výjezdů k diagnóze M5497 za rok 2018 z jedné vybrané 

základny v kraji byla 39 výjezdů. 

Cílem teoretické části práce bylo seznámení se s bolestmi zad, jejich definicí a diferenciální 

diagnostikou. Vše bylo zmíněno v teoretické části v dostatečném rozsahu. Dalším cíl 

teoretické části byl seznámit se základní terapií bolestí zad v přednemocniční péči, což bylo 

podrobně popsáno v teoretické části této práce.  

Cílů praktické části práce bylo stanoveno pět, prvním bylo zjistit incidenci bolestí zad 

v souvislosti s věkem a pohlavím. Z výjezdových záznamů byly tyto údaje zjištěny a 

vzájemně spolu porovnány. Z průzkumu vychází, že nejčastějšími pacienty, kteří trpí bolestmi 

zad, jsou ženy a pokud jde o věk, nejčastěji se jedná o pacienty ve věku 66 – 90 let. Druhým 

cílem bylo zjistit, jak často záchranáři v přednemocniční péči hodnotí bolest pomocí škály 

VAS. Ze zkoumaných výjezdových záznamů vyplynulo, že záchranáři užili hodnocení bolesti 

pomocí škály VAS pouze v jednom z 39 výjezdů. Dalším cílem bylo zjistit, jaké NACA skóre 

přiřadili záchranáři pacientům s bolestmi zad, kteří nebyli transportováni. Ukázalo se, že 

záchranáři užili u dvou ze třech pacientů skóre NACA 1 a u posledního volili NACA 2 . 

Pokud by se jednalo o úrazové bolesti zad, je možné, že by se výsledky lišily. Fyziologické 

funkce, jako jsou krevní tlak, puls a dechová frekvence, všech pacientů byly v normě, o čemž 

vypovídá i hodnocení NACA určené záchranáři. Tyto hodnoty tudíž nejsou součástí analýzy 

dat. Čtvrtým cílem bylo ověřit, jak často záchranáři v přednemocniční péči tlumí bolest u 

pacientů, u kterých nedošlo k transportu. Z průzkumné části vyplývá, že pokud bylo nějaké 

tlumení bolesti užito, šlo vždy o farmakologickou terapii, jiná forma tlumení bolesti nebylo 

v žádném výjezdovém záznamu uvedeno. K terapii bolesti se záchranáři přiklonili u dvou ze 

tří pacientů, které ponechali na místě. Pátým cílem bylo zjistit, na jaké oddělení záchranáři 
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nejčastěji směřují s pacienty trpícími bolestí zad. Ukázalo se, že nejčastější volbou byla 

neurologická ambulance, šlo tedy převážně o bolesti neurologického původu. 

Doporučila bych prezentovat záchranářům důležitost míry intenzity bolesti, primárně 

v souvislosti s volbou vhodných farmak a míry jejich účinné látky. Stejnou důležitost bych 

však přiřadila i školení týkající se NACA skóre a jeho bodování. Následně by bylo vhodné 

provést kontrolu, zda záchranáři problematice v dostatečné míře a správně rozumí.  

Bylo by velmi zajímavé získat tyto údaje z více krajů (ideálně ze všech) a následně je spolu 

vzájemně porovnat a hledat důvody a souvislosti. Zároveň by byl vhodný podobný průzkum 

zaměřený na úrazové bolesti zad.  

Závěrem bych ráda zmínila, že tato práce byla pro mě velmi přínosná, procházením 

teoretických podkladů, ale i samotných výjezdových záznamů jsem si sama osvojila mnoho 

nových informací a postupů v problematice bolestí zad v přednemocniční neodkladné péči.  
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7 SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1: NACA skóre 

Příloha č. 2: Záznamový arch 

  



 

56 

 

Příloha č. 1:  

 

Zdroj: https://urgmed.cz/wp-content/uploads/2019/03/2017_NACA.pdf 

Příloha č. 2: 

 

https://urgmed.cz/wp-content/uploads/2019/03/2017_NACA.pdf
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