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prvá kazuistika



8-ročný chlapec…
• 20.10.2015 privezený RZP na OUP pre pretrvávajúce vertigo
• 2 týždne bol izolovaný doma pre Varicellu
• 16.10. ráno 1x vracal, udával vertigo
• 18.10. ráno 1x vracal, bol unavený, slabý, sťažoval si na bolesť 

hlavy frontálne
• 20.10. ráno 1x vracal, vertigo výraznejšie, svetloplachosť
• “stav sa nelepší…”

v ANAMNÉZE:
• bez komplikácii pre a perinatálne
• posledný rok občasné stavy závrate, poruchy chôdze
• sledovaný psychológom pre Aspergerov syndróm



OBJEKTÍVNE:
• unavený, sťažoval si na vertigo, líhal si
• na koži reziduálne chrasty po Varicelle
• neurologicky ataxia postoja, chôdza s tendenciou k pádu, 

zániková hemiparéza vľavo (pokles do 15°)
• meningeálne príznaky negatívne

VYŠETRENIA:
• konziliárne vyšetrenie s neurológom
• očné pozadie - zneostrenie nazálneho okraja terču zrakového 

nervu obojstranne

hospitalizácia na KDN za účelom neurozobrazovacieho 
vyšetrenia a dodiagnostikovania stavu



• laboratórne nízka zápalová aktivita, krvný obraz a základné 
biochemické parametre v norme

• CT mozgu s kontrastom
- tumorózno patologická expanzia mozočka (4,2 x 4,5 x 3,9 cm)
- útlak okolitého mozgového parenchýmu
- 3-komorový hydrocefalus s periventrikulárnym presakovaním 

likvoru





• MRI mozgu
- expanzia mozočka solídno-cystického charakteru
- veľkosť (6,7 x 4,7 x 6,0 cm)
- dilatácia komorového systému supratentoriálne
- periventrikulárne presakovanie likvoru





ĎALŠÍ PRIEBEH:
• 22.10. neurochirurgická operácia - mikrochirugická radikálna 

resekcia tumoru mozočka v trvaní 6 hodín
• pooperačný priebeh bez komplikácii
• histologicky pilocytárny astrocytóm s dobrou prognózou

pacient doteraz dispenzarizovaný onkológom



druhá kazuistika



15-ročné dievča…
• 22.5.2015 privezené RZP na OUP pre bolesť hlavy 1 deň 

spojenú s vracaním
• počas dňa bola na vystúpení, hrala na gitare, po analgetiku bez 

ústupu bolesti hlavy
• vracanie bez diétnej chyby, riedka stolica, v RZP podaný 

Torecan i.m. a Nospa i.m.
• po príchode na OUP unavená, ubolená, udávala vertigo, 

svetloplachá

ANAMNÉZA:
• neodobratá pre neprítomnosť zákonného zástupcu, dieťa v 

sprievode učiteľky



OBJEKTÍVNE:
• v sede na vozíku, ubolená, hyperventiluje, mierne schvátená, 

svetloplachá, bolesť hlavy hlavne pri pohybe
• koža bledá, čistá
• šija neoponuje, pri flexii bolestivá, pozit. dolné meningeálny 

príznaky

VYŠETRENIA:
• laboratórne nízka zápalová aktivita, bez rozvratu vnútorného 

prostredia, krvný obraz a hemokoagulačné parametre v norme
• neurologicky meningeálny syndróm bez známok lateralizácie - 

susp. subarachnoidálne krvácanie

uložená do ilozačného boxu v EXP časti OUP

akútny príjem na KDN



ĎALŠÍ PRIEBEH:
• cestou na KDN realizované natívne CT mozgu s normálnym 

nálezom
• vyšetrenie likvoru nepotvrdilo subarachnoidálne krvácanie 

ani zápalové postihnutie CNS
• natívne EEG s normálnym nálezom
• pozitívny tetanický test pre hyperventilačný test

• na základe klinického obrazu a výsledkov vyšetrení stav 
uzatvorený ako vestibulárna migréna

na analgetickej liečbe stav upravený,
v dobrom stave prepustená domov



tretia kazuistika



7-ročný chlapec…
• 29.4.2016 vyšetrený na OUP pre 2 dni trvajúce bolesti hlavy
• vadilo mu svetlo, menej aj hluk, unavený, nevracal
• serózna sekrécia z nosa, pokašliavanie
• posledný mesiac intermitentne vertigo
• chodieva plávať do bazéna, 27.4. si narazil čelo do steny bazéna

v ANAMNÉZE:
• bez pozoruhodností



OBJEKTÍVNE:
• ubolený, drží si čelo, žmúri oči, svetloplachý
• koža čistá, ameningeálny, neurologicky orientačne v norme
• dýchanie čisté, v DÚ bez patologického nálezu

VYŠETRENIA:
• RTG lebky bez fraktúry, PND a pneumazácia mastoidov bez 

zmien 
• neurologicky bez topickej symptomatológie, bez známok 

meningeálneho dráždenia

uložený na EXP lôžko OUP za účelom
analgetickej liečby a dodiagnostikovania stavu



• CT mozgu natívne
- bez ložiskových zmien v mozgovom parenchýme
- nepriame známky mierneho edému mozgu
- patologický obsah denzity 20 - 30 HU v maxilárnych, malé 

množstvo aj ethmoidálnych dutinách
- maxilárna a ethmoidálna sinusitída obojstranne





ĎALŠÍ PRIEBEH:
• na infúznej kombinovaj anelgeticko myorelaxačnej liečbe 

postupne úprava klinického stavu, bolesti hlavy odozneli

• nasadená antibiotická a mukolytická liečba

pacient prepustený
do domácej a ambulantnej starostlivosti



bolesť hlavy, vracanie, vertigo,
svetloplachosť, únava

bolesť hlavy,
vertigo,

svetloplachosť,
únava

bolesť hlavy, vracanie, vertigo,
svetloplachosť, meningizmus, únava



TUMOR ZADNEJ JAMY

SINUSITÍDA

MIGRÉNA



SÚBOR PACIENTOV
• pacienti vyšetrení v pediatrickej ambulancii OUP (nie v 

chirurgickej)
• obdobie 2 rokov a 2 mesiacov (1.1.2015 - 28.2.2017)
• 663 vyšetrení pacientov s vedúcim príznakom bolesti hlavy
• hodnotenie:

- demografických údajov (vek, pohlavie)
- cesty pacienta (odkiaľ a kam)
- vyšetrenia pacienta posádkou ZZS (zo záznamov)
- počtu konziliárnych vyšetrení (neurológ, oftalmológ)
- počtu zobrazovacích vyšetrení (CT, MR)
- najčastejších sprievodných príznakov, prítomnosti infekcie
- konečných diagnóz



DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE

chlapcov

dievčat



CESTA PACIENTA na OUP



CESTA PACIENTA na OUP

ZZS (RZP + RLP) 98
domov 44 44,9%
EXP a domov 24 24,5%

EXP a klinika 11 11,2%
klinika 19 19,4%

obvodný lekár 97
domov 73 75,3%
EXP a domov 6 6,2%

EXP a klinika 4 4,1%
klinika 14 14,4%



PACIENTI PRIVEZENÍ ZZS

najčastejšie 
diagnózy

1. 2.
cefalea 28 cefalea 9

bolesť brucha 10 nauzea 7
Febrility 10 vracanie 7

Vertigo 5 vertigo 7

Sezonalita

75 záznamov 
vyhodnotených

kanyla 26x 35%
liečba 10x 13%

SaO2 73x 97%
TK a PP 64x 85%
PD 52x 69%
telesná teplota 48x 64%
glykémia 23x 31%
GCS < 15 4x 5%

infúzia 8x
Analgetiká/antipyretiká 2x
Antiemetiká 1x

chlapcov
dievčat

Vek



CESTA PACIENTA z OUP

celkovo DOMOV 526 79,3%
Detské kliniky 56 8,4%
KDN 46 6,9%
KIGM 19 2,8%
KDCH 8 1,2%
ostatné 6 1,4%

vrátilo sa 
34 pacientov

7

2
2

82

EXPEKTÁCIA 115 17,3%
vrátilo sa 34 5,1%



Expektácia 115 17%

Expektácia => Hospitalizácia 33 5%

Hospitalizácia 133 20%

hospitalizácia

CESTA PACIENTA na EXP./HOSP. lôžko

expektácia



SPRIEVODNÉ PRÍZNAKY

kolaps vertigo



INDIKOVANÉ VYŠETRENIA
počet vyšetrení z toho na OUP

celkovo CT 125
v norme 95 76,0%
Sinusitída 9 7,2%
Tumor 5 4,0%
NZEM 4 3,2%
Cysta 7 5,6%



Symptomatická 218 41,4%
Nejasná etiológia 141 26,8%
Migréna 59 11,2%
Tenzná 26 4,9%
Zmiešaná 17 3,2%
Trauma 16 3,0%
Verterogénna 15 2,8%
Kolaps 13 2,4%
Intoxikácia 5 <1 %
Únavový syndróm 4 <1 %
Hypertenzia 3 <1 %
Cluster Headache 2 <1 %
Insolatio 2 <1 %
Iné 6 1,1%

KONEČNÉ DIAGNÓZY (domov)

526 
domov

82

Viróza 52
Sinusitída 35
Gastritída 26

Tenzná zložka 9
Migrenózna zložka 7



KONEČNÉ DIAGNÓZY (ZZS)

Symptomatická 33 33,7%
Nejasná etiológia 22 22,4%
Migréna 14 15,3%
Zmiešaná cefalea 5 5,1%
Vertebrogénna 4 4,1%
Trauma 3 3,0%
Meningitída 2 2,0%
Meningeálny syndróm 2 2,0%
Tumor zadnej jamy 2 2,0%
Intoxikácia CO 1 1,0%
Epilepsia 1 1,0%

Gastritída / enteritída 7
Kolaps 6
Viróza 6



Symptomatická 26 46,4%
Nejasná etiológia 8 14,3%
Tenzná 5 8,9%
Vertebrogénna 5 8,9%
Migréna 3 5,4%
Zmiešaná 3 5,4%
Hypertenzia 3 5,4%
Psychogénna 3 5,4%
Meningitída (vírusová) 1 1,8%
Mening. syndróm (viróza) 1 1,8%
Dilučná hyponatriémia 1 1,8%

KONEČNÉ DIAGNÓZY (DK)

56 
DK

Gastritída 7
Infekcia HDC 6
Horúčka 4



Migréna 14 30,4%
Zmiešaná 8 17,4%
Tumor zadnej jamy 5 10,9%
Tenzná 4 8,7%
Epilepsia 3 6,5%
Encefalitída 2 4,3%
Symptomatická (sinusitída) 2 4,3%
Absces mozgu 1 2,2%
Meningitída (vírusová) 1 2,2%
Papilitída 1 2,2%
Iné 5 10,9%

KONEČNÉ DIAGNÓZY (KDN)

46 
KDN

Tenzná 5
Psychogénna 4



Meningitída (vírusová) 7 36,8%
Symptomatická (gastroenteritída) 5 26,3%
Meningitída (vylúčená) 5 26,3%
Nejasná etiológia 2 10,6%

KONEČNÉ DIAGNÓZY (KIGM)

19 
KIGM

7

12



Symptomatická 5 62,5%
Zmiešaná (migréna + kolaps) 1 12,5%

Otras mozgu 1 12,5%
Nejasná etiológia 1 12,5%

KONEČNÉ DIAGNÓZY (KDCH, DKAIM)

8 
KDCH

Kolaps 2
Torzia vaječníka 1
Iritácia appendixu 1

2 
DKAIM

Aneuryzma a. cerebri post. 1 50,0%
Meningitída (bakteriálna) 1 50,0%



TUMOR ZADNEJ JAMY
(5 pacienti)

SINUSITÍDA
(38 pacientov)

MIGRÉNA
(87 pacientov)

vracanie 5 100%
vertigo 4 80%
únava 3 60%
svetloplachosť 2 40%
nauzea 1 20%
rozm. videnie 0 0%
meningizmus 0 0%

vracanie 41 47%
nauzea 32 37%
vertigo 21 24%
rozm. videnie 21 24%
únava 12 14%
svetloplachosť 8 9,0%
meningizmus 1 1,2%

vertigo 12 32%
vracanie 7 18%
únava 7 18%
nauzea 6 16%
rozm. videnie 2 5,3%
svetloplachosť 1 2,6%
meningizmus 0 0%



Ďakujem za pozornosť !!


