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v ambulancii praktického lekára 
 

Táňa Bulíková, Viliam Dobiáš 

Nesprávna interpretácia klinických 
symptómov -činitele   

¨  neúplný a nepozorný odber anamnézy,  
¨  nedostatočné fyzikálne vyšetrenie a následne 

komplementárne vyšetrenie,  
¨  nedostatok znalostí a skúseností,  
¨  nadmerné paušalizovane, zovšeobecňovanie,  
¨  sústredenie sa len na niektoré príznaky,  
¨  chybný úsudok a nelogický záver.  

Kazuistika č.2. „Hypoglykémia“  
 

¨  Posádka RLP bola vyslaná ZOS k 26 ročnej diabetičke, pre 

¨  kolapsový stav, „asi hypoglykémia“ – podľa ošetrujúcej obvod. Dr  

¨  diabetička I.typu liečená INZ pomocou inzulín. pumpy (3 r) 
¨  tri dni slabosť, zvracia 

¨  liečená obvod. lekárkou - Torecan i.m. + opakovane cukor 
pod jazyk (tvrdenie matky, že namerali hypo-) 

¨  somnolencia, GCS 14 

¨  tachypnoe,  zápach z úst po acetóne 
¨  výrazná dehydratácia 

¨  TK 90/50 mmHg, pulz 120/min, sínus. rytmus 

¨   subj. bolesť brucha, palp. bez známok perit. dráždenia 

Kazuistika č.3:  „VAS“ 
 
   The Likely Diagnosis is :  

A. VAS  
B. Vertigo  
C. AKS - STEMI  

Kazuistika č. 5. AIM  
 

¨  Hlásené operátorom:  
¨  40 roč. hypertonik, AIM na LSPP - volala službukon. lekárka 

¨  náhle vzniknutá kľudová dušnosť, nevolnosť, búšenie 
srdca 

¨  vznik cca 30 min po zjedení koláča s orechovou plnkou  
¨   AA – viaceré potraviny  

¨   GCS 15 

¨  dýchanie výrazne spastické – piskoty, predĺž. expírium 

¨  TK 100/60, pulz 120/min, SaO2 86% 
¨   koža – spotená, urtika na krku, hrudníku  

¨   EKG - sínusová tachykardia 120/min, bez ischémie! 

    „Umenie diferenciálnej diagnostiky“ 

     na prvý pohľad „jednoznačné“ príznaky  
                                       ▼ 
               urýchlené diagnostické závery 
                                       ▼ 
                          chybná diagnóza 
                          spätná väzba ??? 
Dôsledky :  

1.  Pacient 

2.  ZZS - nadmerná vyťaženosť prípadmi, ktoré majú  
      zvládnuť poskytovatelia primárnej starostlivosti 

3.   Ekonomické (zvýšené náklady ZP) 

Závažné pochybenia sa týkajú hlavne 
postupov diferenciálnej diagnostiky 

¨  bolesti na hrudníku,  
¨  dýchavice,  
¨  kolapsových a kŕčových stavov,   
¨  akútnych stavov zmätenosti,  
¨  hypo a hyperglykémia. 

Kazuistika č.1. „Suspektná TIA“ 
 

Hlásené operátorom  

¨  71 ročný muž 

¨  náhla zmätenosť, „huhňavá reč“ 

¨  „ asi TIA“ na tiesňovú linku volala všeob. lekárka 

¨   DM II na OA 
¨   prvé príznaky ráno, na obed vymizli a večer sa opakovali 

¨   GCS 14, dezorientácia miestom a časom 

¨   dyzartria 

¨   postoj a chôdza nevyšetrené pre poruchu koordinácie 

¨   svalová sila súmerná 
¨  140/90 mmHg, pulz na periférii 90/min pravidelný 

¨   koža bledá, spotená 

Kazuistika č.2. 

   The Likely Diagnosis is :  
 
   A. kolapsový stav pri viróze  

B. kolaps pri gravidite 
C. dyspeptický syndróm 
D.  hypoglykémia pri DM I 
E.  diabetická ketoacidóza  

 

Kazuistika č. 4: „Zmeny na EKG“ 
 
¨  RLP vyslaná na adresu, kde posádka RZP suponuje AIM 

podla zmien na ekg. 

¨  Onkologicky liečený pacient so sťaženým dýchaním  

¨  RZP – 12 zvod. EKG – nekorektné umiestnenie elektród- 
elevácie ST vo V1-V2 

Kazuistika č. 5. AIM  
 
   The Likely Diagnosis is :  
 

A. Anafylaktická reakcia  
   B. AIM  

C. HVS 
D. Hypoglykémia  
E.  Pľúcna embólia 

 

Ako zamedziť vzniku nesprávnej interpretácii 
klinických symptómov ???  

¨  Robíme dôkladný a kvalifikovaný odber anamnézy?  

¨  Chýba nám teoretická a praktická znalosť vedomostí 
najčastejšie sa vyskytujúcich interných, neurologických 
a psychosomatických ochorení?  

¨  Chýba nám dostatočná prax na oddeleniach 
v nemocnici?  

¨  Alebo sme jednoducho „len“ pohodlní a namiesto 
seriózneho diferenciálneho diagnostického postupu  

    radšej voláme ZZS ?  

Hypoglykémia – zdroj dg omylov 

¨  CMP, TIA  
¨  epileptický záchvat,  
¨  akútna psychóza  
¨  ebrieta  

Kazuistika č.1 

   The Likely Diagnosis is :  
 

    A. NCMP  
    B.  TIA  

 C. Akútny konfúzny stav na podklade užitia   
         sedatív, hypnotík  

 D. Hypoglykémia  
 E.  Ebrieta 

Kazuistika č.3:  „VAS“ 
 

¨  Hlásené operátorom 60 ročný muž 

¨  týždeň  liečený neurológom pre bolesti chrbtice   

¨  teraz bolesti chrbta a vertigo „asi VAS“ 

¨  týždeň liečený neurológom - infúzie (spazmolytiká) 
¨  teraz bolesti medzi lopatkami sú silnejšie, nauzea, neurológ 

ordinuje Torecan i.m., pacient odoslaný domov 

¨  rodina asi po hodine volá záchranku,  

¨  bledý, spotený 

¨  140/90 mmHg, pulz na periférii 50/min pravidelný 
¨   ekg 

! Prekordiálne zvody 

 Motto: 

„Počúvajte svojho pacienta, hovorí vám svoju diagnózu!“ 
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