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V súvislosti s narastajúcim počtom pacientov s implantabilným kardioverter/defibrilátorom (ICD) stúpajú ošetrenia nositeľov ICD posádkami Záchrannej zdravotnej služby
(ZZS). Najčastejšou situáciou, kedy pacienti s ICD vyhľadajú pomoc ZZS: prvý výboj v živote, opakované bolestivé a stresujúce výboje, ...
Ich ovplyvnenie na mieste zásahu je dôležité z hľadiska zabezpečenia maximálneho komfortu a stabilizácie stavu. (1)

Prípady z výjazdov – 4 kazuistiky

1. Prípad - výboje ICD u mŕtveho pacienta.
Výjazd RLP : Telefonicky asistovaná KPR.
Na mieste zistené isté známky smrti (posmrtné škvrny), posádka konštatuje exitus.
Počas vypisovania záznamu o ošetrení pacienta telo zakryté patologickou plachtou
náhle podskočilo niekoľko krát . Obhliadkou tela pod ľavou kľúčnou kosťou zistená
staršia  jazva,  dokumentácia  nebola  dostupná,  posádka  usúdila,  že  ide  o ICD.
Ako zastaviť opakované výboje bez magnetu???

2. Prípad - neadekvátne výboje (vyše 100 za 3 hodiny!) pri infrakcii elektródy.
Pacient dostal  niekoľko výbojov ICD doma. Privolaná RLP ho smeruje do spádovej
okresnej nemocnice, kde bol prijatý na JIS. Počas transportu a tiež počas prijímacieho
protokolu  pokračovali  početné  výboje.  Až  po  prijatí  na  lôžko  bolo  konzultované
KC so žiadosťou  o  prevzatie  pacienta.  V  KC  bolo  zistené,  že  ICD  dáva  výboje
bez prítomnej  arytmie,  čo  potvrdilo  i  čítanie  dát  ICD  programom.  ICD  bol
deaktivovaný. (3) Od prvých výbojov doma po prijatie v KC ubehli  3 hodiny, počas
tohto času pacient dostal viac ako 110 výbojov, ICD bol celkom vybitý.

3. Prípad - opakované adekvátne výboje v ambulancii veterinára.
50 ročný muž v ambulancii  veterinára dostal  15 výbojov ICD bez straty vedomia,
bolesť na hrudníku pociťoval až po opakovaných výbojoch, prítomná monotopná KT
s fr 180, TK 120/80, počas vyšetrenia v sanitke 6 výbojov, pretrváva širokokomplexová
tachykardia (VT), zahájená liečba amiodaron bolusovo, pri dávke 220 mg i.v. verzia
na SR s fr 80/min, ďalší priebeh počas transportu do KC bez komplikácii.

 4.Prípad  –  neadekvátne  výboje  u  pacienta  s  fibriláciou  predsiení  s  rýchlou
odpoveďou komôr.
•  56  ročný  muž,  IM  v  minulosti,  pred  mesiacom  implantácia  ICD.  Dôvod  volania
na 155: „ Je modrý“. Pacient udáva ICD výboje, predtým nemal žiadne ťažkosti, začalo
to náhle. Pri príchode leží,  spotený, centrálna cyanóza, á 1 min. pacient vykríkne a
strasie ho na hrudi. Prítomná FiP 160 – 220/min, výboje tachykardiu nezrušia. Pacient
udáva stenokardie.“  •  Terapia:  Cordarone 300 mg i.v.,  FR 250 ml  1/1 i.v.  +  1  amp.
Cordarone • Ostatné výkony: magnet z reproduktora • Bolesť: po priložení magnetu
bez  výbojov  •  Diagnóza:  fibrilácia  predsiení  s  rýchlou  odp.  komôr  •  Transport  do
kardiocentra  (v trvaní  39  minút)  bez  problémov,  bez  výbojov  •  Záver:  opakované
neadekvátne výboje ICD pri fibrilácii predsiení s rýchlou odpoveďou komôr – spolu
cca 50 výbojov v priebehu 2 hodín. 

Na základe našej záchranárskej praxe je zrejmé, že potrebujeme odborné odporúčanie pre použitie magnetu v ZZS a protokol o použití magnetu, aby sme mali spätnú väzbu.
Zišiel  by sa nám aj register pacientov s ICD (úloha pre OS ZZS).  Od 2015 je v platnosti  Odporúčanie SSUMaMK (Slovenská spoločnosť urgentnej medicíny a medicíny
katastrof ) na použitie magnetu posádkami ZZS a protokol o použití magnetu (2). 
Nové  odporúčania  SSUMaMK  sú  v  platnosti  od  roku  2015  (dostupné  na  www.urgmed.sk)  a  majú  lekárom  a  záchranárom  uvedenú  problematiku  zvládnuť
čo najoptimálnejšie, najbezpečnejšie a s maximálnym komfortom pre pacienta. Napriek uvedeným výhodám magnetu, sme vždy obozretní, pokiaľ vypíname ICD. Všetky
zásahy u pacientov s ICD posádky hlásia formou protokolu na mail koordinátora za účelom spätného zhodnotenia a seriózneho výskumu. 

 Protokol o použití magnetu pri implantovanom
 ICD v podmienkach ZZS   Nácvik použitia magnetu na simulovaných situáciách    Praktické použitie magnetu v ZZS

Záver
Uvedené prípady z praxe jednoznačne dokumentujú nutnosť vybavenia posádok ZZS magnetom a ich preškolenie.
Hlavné  výhody  intervencie  magnetom  v prednemocničnej  neodkladnej  starostlivosti  sú:  stabilita  (instabilita
pri analgosedácii), možnosť kedykoľvek uviesť ICD naspäť do chodu, šetrí myokard, šetrí baterku ICD.
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