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November 2016, 22:00, Bratislava. 

Hlásenie KOS:

22:00 - 60 ročný muž v bezvedomí

Foto: www.ephoto.sk, 2017



PRVÁ POMOC NA MIESTE

22:00 – GCS: 3, tvárou k zemi s rukami pod hrudníkom, lapavé

dýchanie, tržná rana na hlave, cyanóza

Anamnéza: dusenie pri večeri, neúspešná prvá pomoc od pani 

manželky, nastala porucha vedomia = asfyxia? 

Upravené podľa: European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015

Gordonov manéver?



22:03 – Nastala obnova spontánnej ventilácie. 



PRÍCHOD RLP

22:08 – Príchod posádky

- pacient pri vedomí (GCS: 15),

- vie popísať, čo sa stalo: ,,začal sa dusiť pri večeri a viac si

nepamätá“ subj. sa cíti dobre

- KN <2,

- glykémia – 6,5 mmol/L,

- TK 130/70,

- P 110/min,

- pri príchode SpO2 80 %

22:25 – Transport pacienta do zdravotníckeho zariadenia



PO ODCHODE RLP...

22:30 - 60 ročná žena (suseda – ktorá bola pri incidente). 

Pociťuje bolesť za sternom vystreľujúcu do pravého ramena 

(typické stenokardie), dyspnoe. 

Usadená do kresla, podaný Anopyrin v dávke 200 mg (rozdrvený na 

prášok), uvoľnený odev, otvorené okno v miestnosti. 

Odmieta volanie ZZS.

,,Ťažkosti pripisuje behaniu po schodoch a nadýchaniu sa studeného 

vzduchu, keď čakala na RLP.“

V anamnéze udáva: hypertenziu, kardiomegáliu...



KEĎ NÁM DVAJA PACIENTI 

NESTAČIA....

22:40 - 55 ročná žena, manželka dusiaceho sa pána, 

pociťuje 10 min trvajúce bolesti na hrudníku, začali po  incidente 

s manželom.

OA: v minulosti dvakrát prekonala infarkt myokardu

Usadená do kresla, podaný Anopyrin v dávke 200 mg (rozdrvený na 

prášok), uvoľnený odev, otvorené okno v miestnosti a volaná 155.



22:50 Príchod posádky RLP. 

(tá istá posádka, ktorá bola u jej manžela)



MANŽELKA DUSIACEHO SA...

,,55 ročná pacientka (manželka), zmeny na elektrokardiograme 

(EKG). Lekárka volanej ZZS indikuje prevoz na interné oddelenie 

formou centrálneho príjmu (CPO).“ 

Manželka bola hospitalizovaná na jednotke intenzívnej 

starostlivosti (JIS) interného oddelenia.

Dg: I 20.9 Angina pectoris, bližšie neurčená.

22:50 príchod RLP (tá istá posádka, ktorá bola u jej manžela)

20 minút od začiatku bolestí u pacientok



23:00 Pred odchodom posádky RLP.

... požiadal som lekárku o vyšetrenie susedy... 



EKG?
Elektrokardiogram je menej kvalitný, v končatinových 

zvodoch je krivka značne roztrasená. Popis EKG: 

sínusový rytmus, akcia srdca pravidelná, frekvencia 

96/minútu, sú prítomné známky AV blokády prvého 

stupňa (PQ viac ako 0,2 s), QRS komplex je štíhly (do 

0,12 s), v hrudných zvodoch V1-V3 je vyšší odstup ST 

segmentu, T vlna je pozitívna. Na základe uvedeného, 

nemožno hodnotiť EKG záznam za negatívny a v 

kontexte s klinickými príznakmi - pretrvávajúcimi 

bolesťami na hrudníku, možno suponovať na akútnu 

ischémiu myokardu....



TERAPIA?

 Odporúčané užiť Lexaurin, magnézium.

 Neindikujú prevoz. 

 Záznam o ošetrení nebol spísaný. 



SUSEDA...

00:40 Pretrvávajú stenokardie. Odmieta volanie ZZS, argumentuje: 

,,Však ma pani doktorka vyšetrila a povedala, že to nič nie je.“ 

06:00 Pretrvávajú stenokardie celú noc, pre bolesti nespala. 

Ráno ju manžel  preváža ku  internej lekárke.



7:30 Suseda ráno ide na odborné vyšetrenie pre pretrvávajúce 

bolesti na hrudníku k internistke v doprovode manžela

8:00 Lekárka v ambulancii nie je z dôvodu zlej dopravnej 

situácie. 

8:00 Sestra odoberá krv a odosiela ju na laboratórne vyšetrenie. 

VYŠETRENIE V INTERNEJ 

AMBULANCII...

8:58 Lekárka prichádza do ambulancie, ordinuje vyšetrenie EKG



VYŠETRENIE POKRAČUJE 

PO PRECHÁDZKE...

11:26 Laboratórium klinickej biochémie sa neúspešne pokúša 

kontaktovať ošetrujúcu lekárku.  

12:00 Ošetrujúca lekárka interpretuje výsledok laboratórneho vyšetrenia krvi

ako akútny koronárny syndróm (AKS).

High-Sensitivity Cardiac Troponin T (hs-cTnT)



VYŠETRENIE POKRAČUJE 

PO PRECHÁDZKE...

Zároveň volá pacientku do ambulancie, pacientka sa bola prejsť vonku

s manželom, ,,potrebovala sa nadýchať“.

12:08 Po ôsmich minútach sa  pacientka (susedka) vracia do ambulancie, 

lekárka  podáva ASA 200 mg p. o., Clopidogrel 150 mg p. o. zároveň 

volá ZZS.



12:14 Príchod posádky RLP do ambulancie internistky. EKG (ASN, 

RS, F: 80/min, os IM, PQ 0.16, QRS 0.08, ST v IZE, T neg. v I, 

aVL, V5, V6) 

VYŠETRENIE POKRAČUJE 

PO PRECHÁDZKE...



• Posádka konzultuje postup s kardiocentrom – odporúčaný  je prevoz do 

spádovej nemocnice. 

• Pacientka bola do hodiny hospitalizovaná na jednotke intenzívnej 

starostlivosti (JIS) interného oddelenia. 

VYŠETRENIE POKRAČUJE ... 

• Paradoxne na lôžku vedľa manželky dusiaceho.



DIAGNOSTICKÝ ZÁVER SUSEDY:

I42.88 Tako-tsubo kardiomyopatia, v akútnej fáze s ejekčnou

frakciou ľavej komory 25%, spolu s ďalšími diagnózami ...

(Zdroj: Harvard, 2016 )



TAKOTSUBO KARDIOMYOPATIA?

(Obrázok: dama.cz, 2010)

Za priameho vinníka sa považujeme 

katecholaminy, ktoré vznikajú pri väčšom 

strese, počas ktorého sa dokážu uvoľniť vo 

veľkom množstve (Štros, 2014). 

Vzniká napríklad po smrti blízkeho, po 

ťažkom rozchode s partnerom, ale môže 

ju spôsobiť aj astmatický záchvat alebo iné 

náhle ochorenie (Harvard, 2016).

Pri fyzikálnom vyšetrení nachádzame na 

EKG ST elevácie (81,6%) resp. negatívne 

T vlny (64,3%), ktoré nás vedú ku 

pracovnej diagnóze AKS. (TOMICH, E, 

a kol. 2017)



TAKO-TSUBO KARDIOMYOPATIA

(Zdroj: Harvard, 2016 )

Je zaujímavé, že japonskí lekári nazvali 

syndróm potom, čo im ľavá komora 

pripomenula pascu na chobotnice, 

tzv. Tako-tsubo.  



,,Takotsubo kardiomyopatia vzniká najčastejšie po 

silnom stresovom podnete." (Štros, 2014).

Aj Harvard, 2016 potvrdzuje ,,že omnoho častejšie 

Takotsubo kardiomyopatia postihuje ženy a to 

konkrétne postmenopauzálne ženy. Aj keď nevedia 

prečo." Naše pacientky spĺňali danú kategóriu. 

V Českej republike bol zaznamenaný výjazd posádky RLP 

(rýchlej lekárskej pomoci) v roku 2012, ktorá priviezla do 

nemocnice pacientku so spomínanou diagnózou (Štros, 2014). 



DISKUSIA

 Zaujímavým zistením bolo, že dusiaci sa pacient s poruchou 

vedomia, ktorému bola poskytnutá prvá pomoc spôsobom, ktorý 

nie je odporúčaný, u pacienta účinkoval.

 ,,Však ma pani doktorka vyšetrila a povedala, že to nič nie je.“ 

 EKG?

 Neindikujú prevoz. 

 Záznam o ošetrení nebol spísaný. 

 Zároveň volá pacientku do ambulancie, pacientka sa bola 

prejsť vonku s manželom, ,,potrebovala sa nadýchať“. 

 I42.88 Tako-tsubo kardiomyopatia, v akútnej fáze s ejekčnou

frakciou ľavej komory 25%. 



ZÁVER

,,Traja pacienti, tri RLPčky, dve zasiahnuté rodiny 

a len jedna kapusta na večeru... 

Bomba pre zdravie?“



ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ!

kadlecik2@gmail.com
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