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ABSTRAKT
Diplomová práce je zaměřena na sebehodnocení znalostí všeobecných sester a
zdravotnických záchranářů pracujících na jednotkách intenzivní péče (JIP) a
anesteziologicko-resuscitačních odděleních (ARO) v oblasti monitorace a interpretace
elektrokardiogramu (EKG).
Cílem diplomové práce bylo zmapovat jak se všeobecné sestry/zdravotničtí záchranáři
subjektivně hodnotí v problematice EKG, na jaké úrovni jsou jejich znalosti a schopnosti,
popsat jaké strategie byly přínosné při získávání těchto znalostí, jakou k tomu měli
motivaci a s jakými bariérami se setkali. Kvantitativní výzkum probíhal prostřednictvím
anonymního dotazníkového šetření. Celkem bylo do výzkumu zařazeno 120 respondentů
z populace všeobecných sester a zdravotnických záchranářů pracujících na oddělení JIP a
ARO.
Z výsledků výzkumného šetření vyplynulo, že všeobecné sestry/zdravotničtí záchranáři
zahrnutí do tohoto průzkumu své znalosti a dovednosti v oblasti EKG hodnotí jako
průměrné. Nadprůměrně se ohodnotili převážně ti, kteří absolvovali certifikovaný kurz
EKG. Z výzkumu je zřejmé, že na svých pracovištích nemají nebo nevědí, že mají
ošetřovatelský standard na hodnocení EKG, a pokud ano, tak podle něj EKG pořizují a
hodnotí. Nejčastější zdroj znalostí a schopností v oblasti EKG získali respondenti
samostudiem nebo nástupem do praxe. Znalosti v této problematice považují za velmi
důležité a mají zájem se zúčastnit kurzů. Nejčastější podpora od zaměstnavatele k
absolvování EKG kurzu bylo studijní volno a hrazení celého kurzu. Největší motivací
k sebevzdělávání se v problematice EKG bylo prohloubení vědomostí, větší jistota v této
problematice a vyšší finanční ohodnocení. Největší ocenění za pokročilé znalosti EKG
vnímají ze strany kolegyň, kolegů a lékařů. Znalosti techniky monitorace EKG byly
podprůměrné převážně v oblasti správného přikládání hrudních svodů. V interpretaci EKG
křivek je nutné zvýšit znalosti v oblasti defibrilovatelných rytmů. Na základě nastudování
dostupné literatury a dle výsledků výzkumu, předkládám v diskuzi návrhy řešení této
situace a pro zkvalitnění znalostí všeobecných sester a záchranářů navrhuji se více o EKG
učit prakticky převážně na kvalifikačním stupni, v ARIP (anesteziologie, resuscitace a
intenzivní péče), při adaptačním procesu a v rámci celoživotního vzdělávání.
Klíčová slova: schopnosti/znalosti všeobecné sestry, schopnosti/znalosti zdravotnického
záchranáře, elektrokardiogram, vzdělávání

ABSTRACT
This diploma thesis is focused on self-evaluation of knowledge of nurses in intensive care
and rescue workers´ working at ICU and AIC in area of monitoring and interpretation of
ECG.
The aim of this diploma thesis was to map how nurse in intensive care and rescue workers
evaluate themselves in issue of ECG, at what level are their knowledge and abilities to be
able to discribe what strategies were contributive for gaining knowledge and what
motivation did they have and what barriers they had to face. Quantitative research took
place by means of anonymous questionnaire survey. In total, there were 120 respondents
from population of nurses in intensive care and rescue workers working at ICU and AIC.
As emerged from the questionnaire survey, nurses in intensive care and rescue workers
who were included in this survey, evaluate their ECG knowledge on average. Those who
passed certificated course of ECG evaluate themselves above average. Respondets said
that they must be able to evaluate ECG curvve in their job and it belongs to their
competence. It is evident from survey, that they do not have or they do not know they have
nursing standart for ECG, and if they have then they get and evaluate acoording to this
standart. The most common source of knowledge and abilities in ECG area they gained
when starting job. Knowledge in this problematic are considered as very important and
they are interested to participate in courses which focuse on electrocardiography. For
attending ECG course, the most frequent support from employer was day of for studying
and payment for this course. The biggest motivation for self-education in ECG problematic
was to deepen knowledge, bigger certainty in this problematic and higher payment. The
biggest assesment for advanced ECG knowledge perceive from the side of colleagues and
doctors. Technical ECG knowledge were below-average in area of puting pectoral lead. In
interpretation of ECG curves it is neccesary to improve knowledge in area defibrillated
rhytm. On the basis of literature search and according to results of survey, I present
proposal of solving this situation and for improvement of nurses' and recue workers'
knowledge I suggest to study ECG more practically, mostly on qualification level, in
ARIC, by adaptational process in area of lifelong education
Key words: nurses´ knowledge and ability, rescue worker´s ability and knowledge,
electrocardiogram, education.
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1. Úvod
Monitorování srdečního rytmu pomocí elektrokardiografie patří mezi základní vyšetření
nejen v kardiologii, ale ve všech odvětvích medicíny. Lze se s ním setkat
v přednemocniční péči, ambulantní péči nebo při kontinuální monitoraci EKG u pacientů
hospitalizovaných na JIP a ARO. Nedílnou součástí práce sester a zdravotnických
záchranářů je monitorace fyziologických funkcí a jejich hodnocení. Z kompetencí
uzákoněných ve vyhlášce č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných
odborných pracovníků, by všeobecné sestry a zdravotničtí záchranáři pracující na jednotce
intenzivní péče a anesteziologicko-resuscitačním oddělení měli umět rychle posuzovat,
hodnotit stav pacientů a na základě aktuální křivky EKG při její kontinuální monitoraci
pohotově reagovat na vzniklou situaci. Právě sestra nebo záchranář bývají obvykle
prvními, kdo EKG křivku vidí, proto by měli umět co nejrychleji rozpoznat varovné
signály a změny na EKG křivce. Měli by umět samostatně zahájit potřebné kroky ke
stabilizaci pacienta, neboť správná a včasná interpretace nálezu může předejít život
ohrožujícím stavům.
Problematiku analýzy a hodnocení EKG jsem si zvolila právě proto, že mnohdy dojde
k situacím, kdy sestra nebo záchranář nedokáží rozlišit arytmii či pouze vzniklý artefakt.
Sestry nebo záchranáři pracující na kardiologických jednotkách intenzivní péče se
setkávají s problematikou poruch srdečního rytmu každý den v porovnání se sestrami nebo
záchranáři pracujícími na jiné oborové JIP nebo ARO. Ale to nemění nic na tom, že i
sestra nebo záchranář pracující na oddělení urgentní medicíny musí rozpoznat patologie na
EKG křivce, které vedou k ohrožení života. Na klinikách se často pořádají různé kurzy.
Kurzy kardiopulmonální resuscitace (KPR), hojení ran, invazivních vstupů a mnoho
dalších, ale kurzy EKG nejsou standardně zařazovány do vzdělávacích programů.
Pracuji na koronární jednotce a sama vím, jak je mnohdy těžké interpretovat EKG křivku a
rozeznat její patologie od fyziologických křivek. Existuje řada situací, kdy je po registraci
patologické EKG křivky potřeba okamžitě jednat, protože za chvíli už může být pozdě.
Aby sestra nebo záchranář získali jistotu v hodnocení EKG křivky je potřeba mít znalosti,
praxi a zkušenosti v oboru. Toto téma jsem si zvolila díky svému velkému zájmu, přínosu
do mé profesní kariéry a lásce ke kardiologii. Záměrem diplomové práce je zmapovat, jak
se všeobecné sestry a zdravotničtí záchranáři hodnotí v této oblasti, zda mají zájem a
motivaci se sebevzdělávat, zda mají možnost a je jim umožněno posouvat své znalosti a
schopnosti na vyšší profesní úroveň.
Předložená práce by měla posloužit k uvědomění si, jak je znalost a schopnost v oblasti
problematiky EKG pro sestry a záchranáře pracující na JIP a ARO důležitá.
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2. Stav současného poznání
Tématem problematiky znalostí a dovedností v monitoraci a interpretaci EKG
v ošetřovatelských profesích (všeobecná sestra, zdravotnický záchranář) se zabývá
poměrně malé množství české a zahraniční literatury. Výběru relevantních tematických
zdrojů předcházela systematická rešerše literatury. Ta byla vypracovaná v Národní
lékařské knihovně, kde byla zadána následující klíčová slova: znalosti všeobecné sestry,
znalosti zdravotnického záchranáře, interpretace EKG křivky, intenzivní péče,
elektrokardiograf, elektrokardiogram, elektrody, svody, artefakty, EKG a ošetřovatelský
standard. Dostupných dokumentů bylo poskytnuto poměrně mnoho, ale spousta z nich se
netýkala tématu nebo nebyly dostupné. Značná část zdrojů musela být vyčleněna, poté
byly opraveny klíčová slova a dále vyhledány další dostupné články. Dále byly
k vyhledávání využity elektronické databáze (Scopus, Medline, Web of Science, Google
Schollar, BMČ, Ebsco a ProQuest). Zdroje byly vyhledávány od roku 2010 do roku 2016.
Několik zdrojů je starších, protože nebyly dostupné aktuálnější informace. Vyhledávání
relevantních zdrojů probíhalo od prosince 2015 do listopadu 2016. Jazyk pro vyhledávání
byl omezen na český, slovenský a anglický. Na základě prostudování abstraktů byly
vyřazeny články, které se neshodovaly s tématikou a navrženými cíli.
Pro vyhledávání literatury převážně k teoretické části bylo využito katalogů jednotlivých
knihoven, kde byly vyhledány monografie, sborníky a odborné články. K vyhledávání
závěrečných prací byl použit registr Theses.cz. Po zadání klíčových slov: EKG, intenzivní
péče, vzdělávání, všeobecná sestra, zdravotnický záchranář a znalosti jsem vyhledala čtyři
bakalářské a dvě diplomové práce. Po vyřazení těch prací, které nesplňovaly kritéria: rok
vydání 2010-2016, plný text práce, výzkumná práce a charakteristika respondentů, zbyla
k prostudování jedna diplomové práce a jedna bakalářská práce.
Diplomová práce Holcmanové z roku 2013 se zaměřovala na zjištění znalostí sester v
technice kontinuálního monitorování EKG. Metodou získání dat byl kvantitativní výzkum
pomocí dotazníkového šetření ve třech nemocnicích na odděleních intenzivní péče v Brně.
Výzkumný vzorek tvořily sestry z prostředí intenzivní péče. Autorka ve své práci zjistila,
že sestry měly podprůměrné vědomosti v této problematice. Zjistila, že vzděláváním sester
a rostoucí délkou praxe se vědomosti v oblasti techniky správného přikládání EKG
elektrod prohlubují. Porovnávala správnost přikládání EKG elektrod mezi chirurgickou a
interní JIP. Překvapením bylo, že sestry na chirurgickém JIP dopadly značně lépe oproti
sestrám na interním JIP, i když autorka předpokládala, že EKG záznam se pořizuje více a
kvalitněji v interních oborech (Holcmanová, 2013).
Kratochvílová v Brně 2013 popsala ve své bakalářské práci ,,Znalost poruch srdečního
rytmu u sester pracujících v intenzivní péči“ pomocí dotazníkového šetření tvořený
sestrami na JIP a ARO ve Fakultní Nemocnici (FN) BRNO a FN u Svaté Anny v Brně.
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Průzkumem zjistila, že úroveň znalostí sester v její bakalářské práci je dostatečná, účast na
kongresech a jiných vzdělávacích akcích je i přes jejich velký zájem, ale docela nízká.
Mnohé z nich nemají možnost se vzdělávat v EKG, protože jim to zaměstnavatel nenabízí.
Poukazuje také na to, že ještě mnoho sester pracujících na JIP nemá specializační vzdělání
(Kratochvílová, 2013).
V systematickém přehledu deseti studií se autor zaměřoval na znalosti a dovednosti sester
ve správném umístění elektrod. Porovnal 10 zahraničních studií a zjistil, že správnost
přikládání EKG elektrod sestrami je stále omezená, zejména ve svodě V1 a V2, přestože je
tento proces nezbytný pro správnou interpretaci EKG křivky. Často dochází k záměně
barev končetinových svodů, k nesprávnému umístění hrudních elektrod, zejména
v důsledku časové vytíženosti (sestry přikládaly elektrody ,,naslepo“ a ne standardně podle
anatomického umístění). Na základě špatného přiložení elektrod mohou vzniknout
v určitých svodech falešně pozitivní obrazy akutního infarktu myokardu (AIM) a poté
může docházet ke špatné diagnostické volbě a léčba se tak může stát nákladnější. Nehledě
na to, že by se prodlužovala celková doba pobytu v nemocnici. Ze studie je zřejmé, že je
důležité pro sestru pracující v intenzivní péči znát správné přiložení elektrod 12svodového
EKG a také správně interpretovat výslednou křivku. Je důležité uvědomit si, že jakákoliv
změna polohy elektrody může ovlivnit výsledek celého procesu. Khunti uvádí, že by měly
existovat speciální školící programy zaměřené na tuto problematiku, kde by se účastníci
měli zaměřit na správné přikládání elektrod, na rozdíly mezi patologickou a fyziologickou
křivkou EKG, na možné vznikající artefakty a další technické problémy (Khunti, 2014,
s. 610-623).
Ve výzkumu provedeném v roce 2016 na Universitě v Southamptonu a Portsmouthu
(United Kingdom - UK), na kterém se podílela skupina autorů, se zjišťovala úspěšnost
správného umístění hrudních svodů. Výzkum zahrnoval 106 zaměstnanců z různých
zdravotnických profesí (fyziologové, řadové sestry, sestry v kardiologii (11 %),
zdravotničtí záchranáři (12 %) a lékaři – kardiologové, nekardiologové). Vybraní
respondenti měli určit správné umístění prekordiálních hrudních svodů. Výsledky byly
analyzovány podle vzdálenosti od správné polohy v milimetrech (mm). Z kardiologických
sester a zdravotnických záchranářů označilo správně svod V1 0 %, V2 8 %, V3 a V4
shodně 54 %, V5 a V6 shodně 38 %. Tato studie závěrem také doporučuje další vzdělávání
v této problematice, poukazuje na možnost certifikace s cílem zajistit standardizovaný
postup (Kishto et al, 2016, s. A42-A43).
Cílem další zahraniční studie bylo zhodnotit, jak efektivní jsou vzdělávací programy na
znalosti sester v interpretaci EKG. Studie se zúčastnilo 52 sester (urgentní příjem,
kardiologické oddělení a JIP). Byly použity dvě metody učení: přednáškový vzdělávací
program a příručka sloužící k udržení znalostí a k dalšímu sebevzdělávání se, která
vycházela z náplně vzdělávacího programu. Vědomosti byly kontrolovány pomocí testů,
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které byly rozdány před začátkem kurzu, poté dva týdny po ukončení kurzu a třetí dotazník
byl rozdán čtyři měsíce po absolvování kurzu. Příručka byla rozdána respondentům měsíc
před posledním testem. Výsledkem bylo, že sestry měly vyšší znalosti po absolvování
vzdělávacího programu. Znalosti v problematice EKG byly na stejné úrovni dva týdny i
čtyři měsíce po testu. Vzdělávací program a příručka byly tedy účinné při zlepšování
znalostí sester v interpretaci EKG (Zhang & Hsu, 2012, s. 247-251).
Gazarian a další se ve své studii zabývali rolemi zdravotních sester pracujících na JIP ve
vztahu k alarmům při kontinuální monitoraci EKG, a také faktory a okolnostmi, které
zdravotní sestry vedou ke konkrétním reakcím na různé typy alarmů. Studie byla pojata
formou kvalitativního výzkumu. Vzorek byl sestaven z osmi zdravotních sester, které byly
sledovány při práci s alarmy na odděleních, kde byli pacienti indikovaní k nepřetržité
monitoraci EKG. Průběh výzkumu probíhal na základě pozorování sester při práci, poté se
z centrálního monitoru vyjmuly proběhnuté alarmy a každá sestra byla dotazována
k popsání jejího rozhodovacího pochodu. Výsledky studie prokázaly široký rozsah znalostí
zúčastněných zdravotních sester nutných k identifikaci a správné interpretaci EKG alarmů
i s ohledem na aktuální klinický stav konkrétního pacienta. Pro klinickou praxi je důležité
pochopení úloh a faktorů zdravotních sester ve chvílích, kdy reagují na EKG alarmy. Tyto
poznatky umožní rozvíjet vzdělávání v této oblasti s následným přínosem v samotné praxi
pro sestry pracující na JIP (Gazarian et al., 2014, s. 151-159).

2.1. Anatomie a fyziologie srdce
2.1.1. Stavba a činnost srdce
Srdce je dutý svalnatý orgán uložený ve střední části hrudníku za hrudní kostí. Svou
jednou třetinou leží vpravo od medioklavikulární čáry a dvěma třetinami - svou větší částí,
zasahuje obvykle doleva od této čáry. Jeho hrot směřuje doleva, mírně dopředu a dolů.
Velikost srdce se liší podle věku, pohlaví a fyzického stavu. Srdeční baze leží pod pátým
až sedmým hrudním obratlem a hrot zasahuje do pátého mezižebří. Srdce má tvar kužele a
kryje ho vazivový vak, zvaný osrdečník (perikard). První vrstva, která pokrývá povrch
srdce je epikard – jemné vazivo. Mezi epikardem a perikardem se nachází malé množství
perikardiální tekutiny, která zmenšuje tření mezi srdečními obaly a umožňuje tak volný
pohyb srdce během srdeční akce. Další vrstva, která se nachází pod epikardem je svalovina
nazývána myokard. Vnitřní výstelku srdce tvoří endokard. Endokard je tenká vazivová
blána, která přichází do kontaktu s krví a jsou z ní tvořené chlopně mezi předsíněmi a
komory (Naňka & Elišková, 2009).
Srdce je anatomicky i funkčně rozděleno na čtyři oddíly. Je složeno z pravé a levé srdeční
síně a z pravé a levé srdeční komory. Každá polovina srdce je samostatnou pumpou. Síň
má tenké stěny a snadno se roztahuje, aby mohla přijímat krev, která přitéká hlavními
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žílami. Stěny komor jsou tvořeny silnou svalovinou, která představuje základ pro čerpací
funkce srdce. Kontrakce komor vypuzují krev do hlavních tepen organizmu. Mezi pravou
komorou a pravou síní se nachází trojcípá chlopeň, mezi levou komorou a levou síní se pak
nachází chlopeň dvojcípá. Při odstupu z pravé komory do plicnice a aorty z levé komory
jsou poloměsíčité chlopně. Chlopně působí jako jednocestné ventily. Zabezpečují, aby krev
proudila správným směrem a nedocházelo ke zpětnému toku (Naňka & Elišková, 2009;
Grim & Druga, 2016).
Při srdeční činnosti se pravidelně střídá systola a diastola. To má za následek přečerpávání
krve částmi srdce mezi dvěma srdečními tepy a srdce tak pracuje jako pumpa. Jeden tento
cyklus se nazývá srdeční revoluce, trvá okolo 0,75 sekund (Kittnar, 2011). Srdeční
revoluce začíná izometrickou fází, ve které dochází k systole síní, a která je zároveň
doprovázená diastolou komor. V izometrické fázi dojde nejprve k rychlému plnění komor.
Tlakové rozdíly mezi komorami a síněmi mají za následek otevření cípatých chlopní.
Následně dochází k systole síní, která je dokončena po vyrovnání tlaku mezi komorami a
síněmi uzavřením cípatých chlopní. Poté následuje ejekční fáze, při které dochází k systole
komor. Převýšením diastolických tlaků v srdečních komorách dochází k otevření
poloměsíčitých chlopní a komory vytlačí krev do plicnice a do aorty. Se systolou komor
zároveň probíhá diastola síní, kdy se pravá síň naplňuje krví z dolní a horní duté žíly a levá
síň krví z plicních žil. Systola opět probíhá do vyrovnání tlaků, tentokrát mezi komorami a
velkými cévami (aortou a plicnicí). V poslední fázi dochází k diastole komor (Beneš, Jirák
& Vítek, 2015; Kittnar et al., 2011).
2.1.2. Převodní systém srdeční
Vodivý převodní systém srdce je tvořen sinoatriálním (SA) uzlem, atrioventrikulárním
(AV) uzlem, Hisovým svazkem, pravým a levým raménkem Tawarovým a Purkyňovými
vlákny, které představují periferní větvení komorových ramének (Kolář et al., 2009).
SA uzel se nachází na stropě pravé síně při vyústění horní duté žíly. Tkáň SA uzlu je
tvořena specializovanými buňkami a je schopna spontánně automaticky v pravidelném
rytmu vytvořit podněty a tak plnit roli primárního udavatele srdečního rytmu. U zdravých
osob se rozvádí vzruch z SA uzlu srdečními síněmi (třemi drahami) rovnoměrně a všechny
podněty se koncentrují do jediného místa na rozhraní mezi síněmi a komorami - AV uzlu.
Při zánětu, ischemii nebo různých metabolických pochodech mohou impulz k srdečnímu
stahu vytvořit i jiné úseky vodivé soustavy (Rokyta et al., 2015).
AV uzel se nachází subendokardiálně na spodině pravé síně pod bazí septálního cípu
trikuspidální chlopně a je jediným místem, kterým se fyziologicky převádí vzruch ze síní
na komory. V AV uzlu dochází ke zpomalení převodu vzruchu, aby se uskutečnilo plnění
komor a aby krev ze síně zajistila co nejvyšší tepový objem při systole srdečních komor.
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AV uzel filtruje nadměrný počet vzruchů při síňových arytmiích, čímž chrání komory před
vznikem maligních, život ohrožujících arytmií. Oblast AV uzlu nazýváme síňokomorovým
spojením nebo atrioventrikulární junkcí (Rokyta et al., 2015; Bělohlávek, Osmančík,
Votavová & Linhart, 2014, s. 40).
Hisův svazek plynule pokračuje od dolní části AV uzlu, prochází vazivovým prstencem,
který fixuje chlopně a vstupuje do membranózní části mezikomorové přepážky. Mezi AV
uzlem a Hisovým svazkem není přesná anatomická hranice, jen mikroskopicky lze přesněji
zjistit uspořádání specializovaných buněk. Buňky Hisova svazku se v případě poškození
AV uzlu mohou stát zdrojem náhradních impulzů, které stimulují činnost komor.
Frekvence se pohybuje obvykle mezi 40 a 60 stahy za minutu.
Na přechodu Hisova svazku do muskulární části mezikomorové přepážky odstupují vlákna
pro levé a pravé Tawarovo raménko. Pravé raménko je uloženo pod endokardem, poté
prochází mezikomorovou přepážkou a z ní pak přechází na přední stěnu pravé komory.
Toto raménko tedy převádí vzruch na pravou komoru. Podobným způsobem se v pleteň
Purkyňových vláken větví i levé raménko Tawarovo. To se větví na přední svazek
(fasciculus anterior) a zadní svazek (fasciculus posterior). Levé Tawarovo raménko je
silnější a odstupuje z Hisova svazku téměř pod pravým úhlem, prostupuje
mezikomorovým septem a sestupuje k levé komoře. Tawarova raménka se následně větví
na Purkyňova vlákna, která vzruch rozvádí na pracovní myokard septa obou komor
(Kittnar et al., 2011; Naňka & Elišková, 2009).
SA uzel je takzvaným (tzv.) primárním pacemakerem udávající primární srdeční rytmus.
Proto mluvíme o sinusovém rytmu. Vzruch zde vzniká s frekvencí 60-90/minutu (min) a je
charakteristický tím, že na elektrokardiogramu nalezneme vlnu P, která pravidelně
přechází v komplex QRS. Další místa kde může vzruch vznikat označujeme jako centra
náhradní automacie. Když selže tvorba vzruchů SA uzlu přebírá automaticky jeho funkci
AV uzel (sekundární pacemaker). Jde o junkční, nodální rytmus, který má ale nižší
frekvenci a to 40-60/min. Pokud i AV uzel selže, přebírají vedení nad frekvencí srdeční
komory s ještě nižší frekvencí okolo 30-40/min. Tento srdeční rytmus označujeme jako
idioventrikulární (Rokyta et al., 2015; Bělohlávek et al, 2014, s. 40-41). Převodní systém
srdeční znázorňuje obrázek 1.
¨
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Obrázek 1 Převodní systém srdeční

Zdroj: (Haberl, 2012)

2.2. Historie a význam EKG pro praxi
Historie EKG je provázena dlouhou řadou významných objevů. Mezi první objevitele je
nutné vyzdvihnout Luigiho Galvaniho. Galvani za pomocí statické elektřiny dráždil svaly
mrtvých žab. Zjistil, že se po aplikaci elektřiny stahují. Galvani si myslel, že ve svalech je
živočišná elektřina, přičemž kladný pól je v nervech a záporný pól ve svalech. Galvaniho
názor byl mylný. Stažení svalu vzniká při spojení obou pólů kovovým vodičem. I když se
tento italský anatom a fyziolog mýlil, zanechal tu myšlenku, že i živá tkáň může
produkovat elektřinu. Galvaniho teorii se pokoušel vyvrátit Alessandro Volta. Volta po
sérii pokusů poznal, že se nejedná o živočišnou elektřinu, ale o reakci kovů. Poté o několik
let později, v roce 1799 na základě této koncepce sestrojil elektrický článek, Voltův
článek. Jejich myšlenky a pokusy posunuly pochopení o elektřině významně dopředu
(Houdek, 2010, s. 76; Bělohlávek et al., 2014, s. 13).
První, kdo zaznamenal opravdový elektrokardiogram, byl britský fyziolog Augustus Desiré
Waller v 50. letech 19. století. Provedl pokus, který vstoupil do historie. Využil svého
buldoka Jimmieho, kterého naučil stát tlapkami ponořenými ve čtyřech nádobách se slanou
vodou, která sloužila k lepší vodivosti. Nádoby pak propojil s kapilárním galvanometrem.
Dokázal, že rytmické proudy dokáží důležitou věc: elektrické impulsy srdce se promítají až
do končetin. Z nich nabranou časovou křivku Waller nazval elektrokardiogram (Houdek,
2010, s. 76). Roku 1893 Waller zavedl termín elektrokardiogram a dokázal rozlišit už pět
vln P, Q, R, S a T. Práce tohoto britského velikána inspirovala holandského fyziologa
Willema Einthovena. William Einthoven byl velmi nadaný. Skvěle ovládal matematiku a
fyziku a EKG dovedl k praktické použitelnosti. Elektrokardiogram zaznamenal pomocí
kapilárového galvanometru. K výpočtu bylo nutné získaná data ověřit pomocí
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matematických výpočtů. Aby se vyhnul těmto problémům, roku 1903 sestrojil nové
zařízení – mimořádně citlivý galvanometr. Jehož hlavní součást bylo tenké polokovové
vlákno umístěné mezi dvěma elektromagnety, které při elektrických impulzech vysílaných
srdcem toto vlákno rozkmitaly. Jelikož chvění nebylo lidským okem rozpoznatelné,
součástí přístroje byl mikroskop. Za mikroskopem byla ještě umístěna trvale fotografická
kamera, která pořizovala trvalý záznam. První elektrokardiograf měl velké rozměry, vážil
300 kilogramů, obsluhovalo ho několik techniků a jeho elektromagnet musel být chlazen
vodou. V průběhu dalších let prováděl mnoho experimentů, provedl přes 5 000
různorodých záznamů elektrické aktivity srdečního svalu. První popisy poruchy srdečního
rytmu byly připisovány Karlu Fredericku Weckenbachovi (1899) a Johnu Hayovi (1905).
Ovšem mnoho záznamů EKG pochází opět od Einthovena. Díky svému pozoruhodnému
zkoumání v roce 1906 publikuje informace o hypertrofii srdce, objevuje vlnu U, komorové
extrasystoly, komorovou bigeminii, flutter síní a další typy AV blokád (Houdek, 2010,
s. 76; Bělohlávek et al., 2014, s. 15). Dále roku 1913 publikuje princip rovnostranného
trojúhelníku, tzv. Einthovenův trojúhelník s vyobrazením vrcholu I., II. a III. Tedy svody
na pravé a levé horní končetině a na levé dolní končetině pro stanovení srdeční osy. Trvalo
ještě mnoho let, než se EKG ujalo ve světě. Zásluhu na tom mělo získání Nobelovy ceny
za medicínu a fyziologii, kterou Einthoven získal v roce 1924 (Jin et al., 2012, s. 319-324).
Sir Thomas Lewis objasnil patofyziologii fibrilace a flutteru síní. Jako první popsal princip
reentry okruhu. Je jedním z prvních autorů, který vydal monografii o EKG - Clinical
Electrocardiography. EKG poté prodělává velké změny do podoby, kterou známe dnes.
Charless Wolferth a Francis Woodoo zavedli hrudní svody. V roce 1934 pak Frank Wilson
zavedl aplikaci unipolárních končetinových svodů registrovaných proti indiferentní
neutrání elektrodě. V roce 1942 zavedl Emanuel Goldberg elektricky zesílené –
augmentované – unipolární končetinové svody aVR, aVF, aVL (Houdek, 2010, s. 76).
První elektrokardiograf se v Praze objevil roku 1913 (značky Edelman), který pražské
poliklinice daroval bohatý šlechtic Fišer. Na tomto elektrokardiografu začal pracovat
Václav Libenský. Rok na to popsal případ AV blokády v Časopise lékařů českých. Za
průkopníky EKG se v české zemi ale považují profesoři Bohumil Prusík a zejména
František Herles. V roce 1928 pouze na základě EKG nálezu popsal jako první u nás EKG
obraz infarktu myokardu a v roce 1929 odlišil od infarktu myokardu perikarditidu. V roce
1934 vydává první EKG učebnici u nás s názvem Základy elektrokardiografie.
Pokračovatel nejen ve vydávání učebnic, ale také kurzů pro sestry na II. interní klinice
Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze byl
MUDr. Jiří Kolář. Momentálně v této tradici na stejné klinice pokračuje doc. MUDr. Jan
Bělohlávek (Bělohlávek et al., 2014, s. 17-18).
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2.3. Elektrokardiografie
Elektrokardiografie je základní vyšetřovací metodou v kardiologii. Jde o neinvazivní
snímání elektrického napětí srdečního svalu pomocí speciálních elektrod. EKG záznam lze
pořídit pomocí 12svodového EKG, tzv. „dvanáctisvod“. Elektrody jsou umístěny na těle
vyšetřovaného a z nich snímaný signál následně zaznamenán pomocí šesti končetinových
svodů (I, II, III, aVR, aVL, aVF) a šesti hrudních svodů (V1-V6). Přístrojem jsou
elektrické děje převedeny v EKG křivku (elektrokardiogram), který je promítán na EKG
monitor v podobě analogového záznamu. Tento záznam je možné vytisknout na papír
s milimetrovými čtverci. EKG lze také monitorovat kontinuálně. Pacienti hospitalizováni
na JIP a ARO jsou přes monitor napojeni nejčastěji na třísvodové nebo pětisvodové EKG.
Vyšetření je velmi rychlé, zcela nebolestivé a nevyžaduje žádnou přípravu. Vyšetření
umožňuje zjistit řadu srdečních onemocnění, například (např.) poruchy srdečního rytmu,
ischemickou chorobu srdeční včetně akutního srdečního infarktu. V řadě případů jsou však
na EKG přítomny charakteristické změny jen v tom okamžiku, kdy daný chorobný stav
probíhá. Jediným možným nežádoucím účinkem jsou krátkodobé kožní změny v místě
přiložených elektrod (Podrazilová, 2011a, s. 20).

2.4. Postup provedení dvanáctisvodového EKG záznamu
Ke kvalitnímu pořízení EKG záznamu je třeba se řídit několika zásadami. Pacienta musíme
v první řadě uklidnit a vysvětlit mu průběh vyšetření. Aby se předešlo svalovému třesu a
nevznikaly artefakty v EKG křivce, je nutné zajistit klid pacienta a optimální teplotu
místnosti (Bělohlávek et al., 2014, s. 29). Dále pacient zaujme polohu na zádech, oblasti
přiložení končetinových elektrod se dostatečně potřou EKG gelem a pak se elektrody
přiloží na příslušná místa (obrázek 2) – červená na pravou horní končetinu, žlutá na levou
horní končetinu, zelená na levou dolní končetinu a černá na pravou dolní končetinu.
Elektrody hrudních svodů se připevní dle obrázku 3. Je důležité, aby se kabely od svodů
nekřížily. U mužů je třeba většinou místa pro přiložení elektrod vyholit. U žen se přikládají
elektrody V4-V6 na prsní žlázu do pátého mezižebří pod prs (Crawford & Doherty, 2010,
s. 103-107, Khunti, 2014, s. 611-614). EKG záznam musí obsahovat identifikaci pacienta s
datem a časem pořízení záznamu. Poté se na rozhodnutí lékaře může provést pravostranná
či zadní projekce svodů. Nakonec se pacientovi nabídne buničina k setření EKG gelu.
V případě že to nezvládne sám, udělá to zdravotnický personál (Bělohlávek et al., 2014,
s. 29).
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Obrázek 2 Umístění elektrod končetinových svodů

Obrázek 3 Umístění elektrod hrudních svodů

Zdroj: (Hampton, 2013)

Zdroj: (Hampton, 2013).

V1 - parasternálně vpravo ve 4. mezižebří
V2 - parasternálně vlevo ve 4. mezižebří
V4 - 5. mezižebří vlevo medioklavikulární čára
V3 - mezi V2 a V4
V5 - přední axilární čára vlevo v 5. mezižebří
V6 - střední axilární čára vlevo v 5. mezižebří (Bělohlávek et al., 2014, s. 31).

2.5. Monitorace EKG
Kontinuální sledování EKG na monitoru patří mezi rutinní součást monitorování krevního
oběhu. Nejčastěji se používá tří nebo pětisvodové EKG pomocí kterého se sleduje srdeční
frekvence a rytmus, rozeznávají se elektrostimulační peaky, rozpoznávají se základní
arytmie, detekují se ischemické změny při rozvoji různých patologických stavů, sledují se
účinky aplikovaných léků a důsledky změn v sérových hladinách minerálů (kalia a kalcia).
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V případě podezření na poruchu rytmu či různých nejasností v diagnostice je nutné natočit
dvanáctisvodové EKG, které detekuje přesněji elektrické potenciály z více pohledů srdce
(Černý, 2015, s. 285).
Při dlouhodobé monitoraci srdeční aktivity se používají jednorázové lepící elektrody. Ty
by se měly měnit každých 48 hodin, protože následkem vysychání gelu a odlepováním
elektrod mohou vznikat falešné arytmie. Je nutné sledovat kůži pacienta pod nalepenými
elektrodami z důvodu možnosti vzniku alergické reakce. V případě erytému lze na
postižená místa aplikovat masti, například Infadolan. Zdravotnický personál by měl být
schopen provést EKG vyšetření a měl by být schopen rozpoznat křivku fyziologickou od
patologické. Vyškolený zdravotnický personál na specializovaných pracovištích (JIP,
ARO, urgentní příjem) by pak měl umět rozpoznat základní srdeční arytmie, ischemie
myokardu (akutní infarkt myokardu - AIM), srdeční stimulaci (při implantaci
kardiostimulátoru či použití externího způsobu kardiostimulace). (Sovová, 2006).
Při kontinuální monitoraci fyziologických funkcí, kam patří i EKG je nutné mít správně na
monitoru nastavené limity alarmů. Na JIP a ARO se objevuje velké množství alarmů a
výstrah (ventilátory, monitory, infuzní pumpy, injektomaty) ale také zvonky, telefony a
další. Proto je nutné falešné a zbytečné alarmy omezit. Základní nastavení alarmů udává
výrobce monitoru a každý zdravotník ve službě by měl být seznámen se všemi funkcemi
monitoru, měl by umět nastavit příslušné meze alarmů, řešit běžné problémy na monitoru,
upravovat alarmy, výchozí limity a tím omezit přehlcení falešných alarmů (Graham &
Cvach, 2011, s. 28-37; Gazarian et al, 2015, s. 151-159).
Na základě špatného provedení a zhodnocení záznamu EKG vznikají např. v určitých
svodech falešně pozitivní obrazy AIM a poté dochází ke špatné léčbě, která se stává
nákladnou a prodlužuje se délka pobytu v nemocnici (Khunti, 2014, s. 620-622). Také to
pro pacienty představuje rizika spojená s výkonem (katetrizací), např. vystavení kontrastní
látce, která je nefrotoxická, vznik komplikací při koronární intervenci nebo při použití
fibrinolytik je pacient ohrožen krvácením. Špatná interpretace také může vést k mylným
nebo opožděným zásahům a tím k ohrožení života pacienta. Proto je tak důležitá schopnost
a znalost sester a záchranářů v technice monitorace a interpretace EKG (Macllnes, 2014,
s. 422; Ilg & Lehman, 2012, s. 23-27).
2.5.1. Chyby a artefakty při monitorování EKG
Ke správnému hodnocení EKG je nutné, aby ošetřující personál dokázal rozpoznat i možné
artefakty, které vznikají rušivými elementy při monitoraci EKG. Mezi nejčastější artefakty
patří špatný kontakt elektrody s kůží pacienta. Příčinou může být nedostatečné množství
vodivého gelu, znečištění (ochlupení, zaschlý gel) mezi elektrodou a kůží anebo špatný
kontakt elektrody. Další významné artefakty mohou vznikat při pohybu (obrázek 4). Tyto
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artefakty jsou závislé na pohybu pacienta, jeho druhu, intenzitě a rychlosti a nelze je ze
záznamu efektivně odstranit. Proto je nutné jim věnovat zvýšenou pozornost, protože se
mohou jevit jako skutečná patologická křivka. Na druhou stranu může pro nás sledování
artefaktu být výstražnou pomůckou, která nás upozorňuje na neklid pacienta a díky němu
lze provést potřebné kroky, které předchází nežádoucím událostem, např. pád z lůžka
(Bělohlávek et al., 2014, s. 26-27).
Mezi další možné vzniklé artefakty patří pronikání elektrického pole, které se vytváří
střídavým proudem okolních elektrospotřebičů nebo ze sítě (obrázek 5). Na záznamu EKG
se může manifestovat pravidelnými kmity o stejné amplitudě s frekvencí až 50/sekundu.
EKG signál vypadá jako „chlupatý“, musíme zkontrolovat přiložení zemnící elektrody na
pravé dolní končetině, zkontrolovat dostatek vodivého gelu mezi kůží a elektrodou a
zkontrolovat křížení kabelů směřujících od přístroje k připevněným elektrodám (Haberl,
2012; Bělohlávek et al., s. 24).
Během monitorace se setkáváme i s technickými problémy, kdy dochází ke ztrátě signálu
v jednom či více svodů. Pro ošetřujícího pracovníka je tady důležité, aby hodnotil rytmus
podle všech svodů, protože artefakt se může vyskytovat v jednom i více svodech. Mezi
častou klinickou chybu patří záměna končetinových svodů, která nám pak na EKG mění
obraz srdeční osy a může vést k chybné interpretaci EKG. Záměnu končetinových svodů
znázorňuje obrázek 6 (Jevon, 2009; Bělohlávek et al., 2014, s. 27-28).
Pro kvalitní a správný EKG záznam je nutné dodržovat potřebné zásady: používat
výrobcem doporučený vodivý gel, přístroj a kabely musí být v neporušeném stavu, správné
nastavení přístroje, pacient by měl být vleže, v klidu, uvolněný, ruce podél těla a neměl by
se hýbat ani mluvit, během snímání EKG se pacienta nedotýkat, mohlo by dojít k převodu
rušivého signálu z okolí (Bělohlávek et al., 2014, s. 29).
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Obrázek 5 50 Hz střídavého proudu
superponováni na signál EKG

Obrázek 4 Svalový třes

Zdroj: (Haberl, 2012)

Zdroj:(Haberl, 2012)

Obrázek 6 Záměna končetinových svodů (vpravo - chybně, vlevo - správně,
záměna ve svodu I - žlutá na PHK, červená na LHK

Zdoj: (Haberl, 2012)

2.5.2. Telemetrická monitorace EKG
Telemetrické monitorování EKG využívá principu Holterova EKG. Vzhledem k nízké
lůžkové kapacitě JIP nelze všechny pacienty vyžadující 24hodinovou monitoraci EKG
hospitalizovat na intenzivních lůžkách. Proto pacienti, kteří jsou indikováni ke sledování
kontinuálního EKG, ale nevyžadují intenzivní péči, jsou uloženy na standardních
kardiologických odděleních, kde jsou napojeny na telemetrii. Nemocný má na sobě
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přilepené elektrody a v kapse nebo na krku má telemetrický vysílač, který přenáší jejich
srdeční rytmus do centrálního monitoru. Telemetrické monitorování umožňuje pacientům
pohyb na oddělení, je možno sledovat více pacientů současně. Při arytmii je personál
upozorněn alarmem (Kolář et al., 2009; Sovová, 2006).

2.6. Elektrokardiografické svodové systémy
Záznam pořízený z elektrokardiogramu je výsledkem zpracování dvanáctisvodů, které
rozdělujeme do tří skupin.
2.6.1. Bipolární končetinové svody (Einthovenovy, standardní)
Měří rozdíl potenciálů mezi dvěma aktivními elektrodami. Elektrody jsou umístěny dle
Einthovenova, tedy podle vrcholů rovnoramenného trojúhelníku - na pravém předloktí
(červená barva), levém předloktí (žlutá barva) a levém bérci (zelená barva). Svody se
označují římskými číslicemi I, II a III. Černá elektroda umístěna na pravém bérci pak
slouží jako uzemňovací. Svod I dle obrázku zesiluje napěťový rozdíl mezi horními
končetinami, svod II mezi pravou horní a levou dolní končetinou, svod III mezi levou
horní a levou dolní končetinou (Kittnar et al., 2011; Stämpfli et al., 2013, s. 819-821).
Bipolární končetinové svody zobrazuje obrázek 7.
Obrázek 7 Bipolární končetinové svody

Zdroj: (Kittnar et al., 2011)

2.6.2. Unipolární končetinové svody (Goldbergovy, zvětšené)
Snímají signál mezi indiferentní nulovou elektrodou vzniklou spojením dvou
končetinových elektrod do jediné centrální svorky a aktivní elektrodou na příslušné
končetině. Svody se označují jako aVR, aVL, aVF a jsou zesílené (písmeno „a“ pochází
z latiny – augmente=zesílit). Vzhledem k poměrně nízkému rozsahu elektrických
potenciálů v srdci (0,1-1 milivoltů - mV) je nutné provést poměrně značné zesílení
srdečních potenciálů. Průměr napětí dvou zbylých končetinových elektrod je vytvořen
jejich spojením do uzlu přes rezistory. Svod aVR zesiluje potenciálový rozdíl mezi pravou
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rukou a průměrem napětí z levé ruky a nohy, svod aVL zesiluje napětí mezi levou rukou a
průměrem napětí z pravé ruky a levé nohy, svod aVF zesiluje napěťový rozdíl mezi levou
nohou a průměrem napětí z obou horních končetin (Kittnar et al., 2011; Stämpfli et al.,
2013, s. 819-821). Unipolární končetinové svody zobrazuje obrázek 8.
Obrázek 8 Unipolární končetinové svody

Zdroj: (Kittnar et al., 2011)

2.6.3. Unipolární hrudní svody (Willsonovy, prekordiální)
Tyto svody zobrazují elektrickou srdeční aktivitu v transverzální rovině. Referenční
elektroda je tvořena spojením tří končetinových elektrod přes odpor, aktivní elektroda je
pak jednou z pozorovaných hrudních svodů umístěných na hrudníku. Jsou označovány
jako V1-V6 (Kittnar et al., 2011). Schéma zapojení je pak znázorněno na obrázku 9.
Obrázek 9 Unipolární hrudní svody

Zdroj: (Kittnar et al., 2011).
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2.6.4. Speciální svody
Někdy je nutno při diferenciální diagnostice infarktu myokardu použít speciální svody.
Umístění speciálních svodů znázorňuje obrázek 10.
Svody z pravostranného prekordia se pořizují tak, že svody V1 a V2 se ponechají na
hrudníku na stejném místě. Následně se přepojí ostatní svody V3–V6 doprava zrcadlově
oproti standardním svodům.
V3R mezi V2 a V4
V4R 5. mezižebří v medioklavikulární čáře vpravo
V5R 5. mezižebří v přední axilární čáře vpravo
V6R 5. mezižebří ve střední axilární čáře vpravo
Na elektrokardiogram se pak přepíše svod V3-6 na V3R-V6R.
Zadní svody se používají k zobrazení zadní stěny levé komory. Záznam zadních svodů se
pořizuje při podezření na zadní infarkt myokardu. Tyto svody se zapojí tak, že se rovněž
zanechá svod V1 a V2, a navíc V3 na svých místech na hrudníku. Zbylé svody se umístí:
V4 zadní axilární čára vlevo, označíme jako svod V7,
V5 skapulární čára vlevo, označíme jako svod V8,
V6 paravertebrální čára vlevo, označíme jako svod V9.
Na elektrokardiogram se pak přepíší svody V4-V6 jako V7-V9 (Bělohlávek et al., 2014, s.
31-33; Šeblová & Knor, 2013).
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Obrázek 10 Zapojení EKG se zachycením boční a zadní projekce

Zdroj: (Šeblová & Knor, 2013)

2.7. Fyziologická EKG křivka
Standardní dvanáctisvodové EKG se popisuje systematicky tak, že se poměřují jednotlivé
parametry EKG záznamu. Pak lze určit poměrně přesnou diagnózu, tedy zda jde
o patologii elektrické aktivity srdce nebo o fyziologický nález. Je důležité si vždy ujasnit
jednotky a jejich poměr v EKG záznamu. To lze určit z tzv. cejchu, který je roven
amplitudě 1 mV. Při posunu papíru rychlostí 25 milimetrů za sekundu (mm/s) je 1 mm
roven 0,04 sekund (s), při posunu rychlostí 50 mm/s se 1 mm = 0,02 s (Kittnar et al., 2011;
Aehlert, 2015). Fyziologickou křivku popisuje obrázek 11.
Obrázek 11 Fyziologická křivka EKG

Zdroj: (Kittnar et al., 2011)

Správný popis EKG křivky je důležitý a má spolu s anamnézou a klinickým obrazem
rozhodující význam pro stanovení diagnózy. Na EKG křivce popisujeme rytmus, akci
srdeční, frekvenci, sklon srdeční osy a analýzu jednotlivých vln a kmitů (Thaler, 2013).
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Záznam EKG se skládá z kmitů (Q, R, S), vln (P, T, U) a intervalů (PQ, úsek ST, interval
QT), které za sebou pravidelně následují podle srdečního rytmu. V průběhu srdeční
aktivity vzniká pět charakteristických výchylek odstupujících od základní, tzv.
izoelektrické linie. Značí se písmeny P, Q, R, S, T a U. Tyto výchylky jsou způsobeny
akčním potenciálem srdeční svaloviny (Podrazilová, 2011a, s. 20).
Vlna P za normálních okolností odpovídá depolarizaci šířící se ze sinusového uzlu po
svalovině pravé a levé sině. Je to oblá, pomalá výchylka, která nejčastěji směřuje vzhůru
(pozitivně) od izoelektrické linie. Fyziologicky je vlna P pozitivní ve všech svodech kromě
svodu aVR. Normálně netrvá déle než 0,11s.
Úsek P-Q nebo P-R se měří od začátku vlny P k začátku kmitu Q nebo R. Je to interval,
který odpovídá depolarizaci síní a nástupu depolarizace komor. Normální hodnota je
0,12-0,20 s.
Komplex QRS je soubor po sobě jdoucích rychlých kmitů, které jsou vyvolány
depolarizací obou srdečních komor. Kmit Q je prvním negativním kmitem, prvním
pozitivním kmitem je R a další negativní kmit po R označujeme jako kmit S. Větší
výchylky se popisují velkými písmeny, malé výchylky se můžou označit malými písmeny.
Normálně netrvá déle než 0,12 s.
ÚSEK S-T se nachází mezi koncem kmitu S nebo kmitu R. Je to fáze mezi koncem úplné
depolarizace komor a mezi nástupem jejich rychlé repolarizace. Průběh úseku i jeho odstup
je normálně shodný s tzv. izoelektrickou rovinou. Za patologické se hodnotí, odchýlí-li se
záznam úseku S-T od zmíněné roviny směrem vzhůru (elevace) nebo dolů (deprese)
nejméně o 1 mm v končetinových a nejméně o 2 mm v hrudních svodech.
Vlna T je pomalá pozitivní nebo negativní výchylka, která provází ústup elektrického
podráždění komorové svaloviny, tedy repolarizace komor. Fyziologicky je vlna T stejného
směru jako QRS komplex. Fyziologicky pozitivní ve svodech I, II, V3-V6 a negativní ve
svodu aVR. Výška vlny T je 2–8 mm a trvá do 0,2 s.
Vlna U je nepříliš výrazná, oblá vlna, která se objevuje za vlnou T, může být pozitivní
nebo negativní. Dodnes se neví, proč vzniká. Zřejmě je projevem depolarizace vnitřních
vrstev myokardu (Bělohlávek et al., 2014, s. 42-46; Thaler, 2013; Podrazilová, 2011a,
s. 20).
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2.8. Patologická EKG křivka
2.8.1. Arytmie
Arytmie je porucha jinak normálního sledu srdečních stahů. Vzniká následkem poruchy
vzniku impulzu, popřípadě vedení impulzu abnormálními cestami a směry v srdeční tkáni,
také se může jednat o kombinace obou příčin. V širším smyslu se jedná o arytmii i v
případě zrychlení nebo zpomalení pravidelné srdeční aktivity přesahující normální srdeční
frekvenci (Kettner & Kautzner et al., 2016).
Srdeční arytmie můžeme dělit podle různých hledisek. Například z klinického hlediska na
arytmie vnímané pacientem (často velmi nepříjemné), tedy takzvaně na symptomatické,
nebo naopak arytmie asymptomatické. Dále z hlediska závažnosti na zhoubné maligní, kdy
je pacient v bezprostředním ohrožení života nebo benigní, kdy z hlediska prognózy nemá
daná arytmie žádný význam. Z hlediska tepové frekvence rozlišujeme arytmie na
bradykardie, za které se obecně považuje situace, kdy arytmie vede k tepové frekvenci pod
60/min, nebo tachykardie s tepovou frekvencí nad 100/min. Arytmie také mohou být
pravidelné či nepravidelné. Složitější je dělení podle mechanismu vzniku, tedy například
poruchy tvorby vzruchu nebo poruchy vedení vzruchu převodním systémem srdce či
kombinací obou. Podle místa vzniku dělíme arytmie obecně na arytmie vzniklé v srdečních
síních - supraventrikulární a na arytmie vzniklé v komorách - ventrikulární. Z pohledu
možností léčby arytmií kardiostimulací je třeba konstatovat, že naprostá většina pacientů je
léčena kardiostimulátorem pro arytmie vedoucí k příliš pomalé tepové frekvenci. Existují
však situace, kdy pomalá tepová frekvence může vést paradoxně k riziku závažné rychlé
arytmie (tachyarytmie) a kardiostimulace tedy může být v některých případech prevencí
vzniku těchto rychlých arytmií (Souček, Špinar & Vorlíček 2011; Podrazilová 2011a,
s. 20-21).
Příznaky arytmií se liší podle jednotlivých druhů arytmií, podle vyvolávající příčiny a
kompenzačních schopností oběhového a dechového systému. Bradyarytmie mají projevy
způsobené sníženou srdeční frekvencí, je přítomna dušnost (klidová i zátěžová), svalová
slabost, únava, točení hlavy až vertigo, hypotenze, synkopy až bezvědomí.
Tachyarytmie mají projevy způsobené zvýšenou srdeční frekvencí. Jsou přítomny svíravé
bolesti na hrudi, pocit bušení srdce (palpitace) a dušnost (Šeblová & Knor, 2013).
Arytmie se mohou vyskytovat i u zdravého jedince bez známek strukturálního onemocnění
srdce. Poruchy rytmu u dospělých vznikají na podkladě nestálosti vnitřního prostředí, např.
při iontové dysbalanci - hyperkalémie nebo hypokalémie, dále hypomagnézie a
hyperkalcémie. Vznik arytmií můžou způsobovat srdeční onemocnění jako je ischemická
choroba srdeční (ischémie, hypoxie, acidóza, reperfúzní poškození), zánět (endokarditida,
myokarditida, perikarditida), různorodé kardiomyopatie a jiné. Arytmie můžou také
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vyvolat některé léky, které užívají pacienti právě na poruchy rytmu a to nejen při
nadměrné, ale i při obvyklé dávce léčiva. Nejčastěji se setkáváme s intoxikací digitálisem a
betablokátory či blokátory kalciového kanálu – může být způsobena síňokomorová
blokáda a následná bradykardie. Podobným způsobem dochází k arytmiím i po požití
některé z dalších arytmogenních látek (kofein, alkohol, diuretika atd.) Dalším možným
důvodem vzniku arytmií je hormonální dysbalance, nejčastěji hypothyreóza (bradykardie)
nebo hyperthyreóza (tachykardie). I stres nebo úzkost, či dokonce šokový stav může vést
k narušení rovnováhy vegetativního nervového systému a tím k rozvoji některé z arytmií.
Naopak již vzniklá arytmie může vést ke vzniku kardiomyopatie, srdečního selhání či jeho
zhoršení a dokonce i k náhlé smrti. Arytmie také mají své komplikace, např. poruchy
prokrvení cílových orgánů, embolizace nebo zhoršení mentálních funkcí (Remeš &
Trnovská et al., 2013; Rokyta et al., 2015).
Pacient postižený poruchou rytmu vyhledává lékařskou pomoc nejčastěji z důvodu pocitů
nepravidelné srdeční frekvence vnímané jako pocit nepříjemný až obtěžující. Spolu s
arytmií se také mohou objevit příznaky, které se srdeční akcí nesouvisí. Jedná se o náhlé
zhoršení stavu, pocit výrazné slabosti a kašel. Základem diferenciální diagnostiky poruch
rytmu je záznam 12svodového EKG v čase příznaků. Proto je nutné v případě nezachycení
potíží provést holterovskou monitoraci, popřípadě vyskytují-li se závažnější obtíže ve
velmi dlouhých časových intervalech, je nutno zavést do podkoží speciální implantabilní
zařízení. Pacient toto zařízení aktivuje sám při pocitu potíží a přístroj uloží záznam před
aktivací a po aktivaci. Lékař následně vyhodnotí, zda se jednalo o potíže způsobené
arytmií. V dnešní době je umožněn bezdrátový přenos dat, který urychluje a usnadňuje
kontakt s lékařem (Kvasnička & Havlíček, 2010).
2.8.2. Diagnostické a terapeutické rozhodování při arytmiích a role všeobecné sestry
a zdravotnického záchranáře
V posledních čtyřiceti letech velkého rozvoje znalostí o srdečních arytmiích zcela
jednoznačně prokázala terapeutická převaha nefarmakologických metod nad antiarytmiky ty mají být používány spíše v akutní fázi a u mírnějších druhů tachyarytmií. Sestra v
intenzivní péči nebo zdravotnický záchranář by měli být schopni rozpoznat nejzávažnější –
život ohrožující arytmie a včas na ně reagovat. Jsou seznámeni s nefarmakologickými
metodami léčby arytmií, musí znát přístroje používané v této problematice, jejich obsluhu
a použití (Sovová, 2006).
Diagnostika bradyarytmií se soustředí hlavně na příznaky spojené s pomalou akcí srdeční,
zachycení bradykardie na 12svodovém EKG a jejich časovou korelaci. V terapii
bradyarytmií jednoznačně dominuje v akutních fázích transtorakální či dočasná
kardiostimulace, v dlouhodobé terapii pak kardiostimulace trvalá (Táborský et al., 2009,
s. 602-614; Mitro, 2013, s. 7-10).
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Podle §55 vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných
odborných pracovníků, sestra pro intenzivní péči a zdravotnický záchranář
anesteziologicko-resuscitační péče, intenzivní péče a akutního příjmu, můžou pod
odborným dohledem lékaře provádět externí kardiostimulaci (Vyhláška č.55/2011 Sb.).
Transtorakální stimulace je metoda, kdy je pomocí elektrod transtorakálně stimulován
myokard komor. Sestra nebo zdravotnický záchranář se tedy musí zaměřit na přípravu
pomůcek a pacienta. Připraví defibrilátor a zapojí elektrody. Při fyzické přípravě pacienta
se zohledňují časové možnosti. Pokud pacient není ohrožen rizikem z prodlení, kůže se
očistí, odmastí, usuší a ostříhá se ochlupení na hrudníku. Zajistí se periferní žilní vstup a
odstraní se zubní náhrada. Po přípravě dle lékařem zvolené pozice se nalepí stimulační
elektrody na příslušné místo. Při transtorakální stimulaci se lepí elektrody předozadně STERNUM se přilepí pod levý klíček do oblasti nad prsní bradavkou a elektroda APEX se
přikládá na levou lopatku. Antero-laterálně (pozice předoboční) je využívána častěji,
umožňuje jak kardiostimulaci, tak defibrilaci. Záporná elektroda je na levé straně hrudníku
v oblasti srdečního hrotu, kladná elektroda je vpravo na hrudi subklavikulárně,
parasternálně (Kvasnička & Havlíček, 2010). Stimulační elektrody se připojí ke zdroji
impulsů – defibrilátoru. Poté se v režimu PACER nastaví parametry dle pokynů lékaře –
jde o nastavení voltáže (většinou 80 mV) a požadované stimulační frekvence (od 60 do
80/min). Pokud je pacient při vědomí, je nutné ho upozornit na možnou bolest či nepohodlí
při stimulaci. V průběhu stimulace všeobecná sestra/zdravotnický záchranář dohlíží na
pacienta, monitoruje fyziologické funkce a účinnost stimulace (Kolář et al, 2009; Sovová
& Sedlářová et al., 2014).
Podstatou dočasné transvenózní kardisotimulace je opakované rytmické dráždění srdce
stejnosměrným elektrickým proudem nízké intenzity. Ten je přiváděn do srdce elektrodou
ze zevního zdroje (kardiostimulátoru) zavedenou většinou pomocí centrálního žilního
přístupu – vena jugularis interna nebo vena subclavia do pravé komory. Stimulací lze řídit
činnost srdce v libovolné frekvenci (Kolář et al., 2009). Tato činnost spadá kompetenčně
lékařům, ale sestra a zdravotnický záchranář by měli znát důvod zavedení dočasné
kardiostimulace, celý její postup s ohledem na ošetřovatelský proces o pacienta po
provedeném zákroku. Při transvenózní kardiostimulaci se dle zvyklosti pracoviště připraví
pomůcky na sterilní stolek včetně stimulační elektrody (velikosti 5 nebo 6 Frenchů - k
tomu příslušný sheath) a externího kardiostimulátoru. Zajistí se adekvátní podmínky pro
samotný výkon - lůžko přístupné ze tří stran, monitorace vitálních funkcí, aplikace kyslíku,
obsluha rentgenového přístroje. K dispozici musí být taky defibrilátor a pomůcky ke
kardiopulmonální resuscitaci, včetně funkční odsávačky a farmak používaných ke KPR.
Nezbytné je připravit také náhradní baterie do kardiostimulátoru. Během kanylace
centrálního žilního přístupu je vhodné zajistit dostatečné osvětlení. V průběhu použití
rentgenového přístroje je naopak osvětlení nevhodné. Po výkonu se ošetří místo vpichu,
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dezinfikuje a sterilně překryje a fixuje externí kardiostimulátor. Pacient je poučen o
klidovém režimu, dbá se na vhodnou úpravu lůžka, na přítomnost stolečku a signalizačního
zařízení v dosahu pacienta. Monitorují se fyziologické funkce, sleduje se EKG křivka a
informuje se lékař o změnách. V neposlední řadě se provede záznam do dokumentace
(Kolář et al., 2009; Sovová & Sedlářová et al., 2014).
V nefarmakologické léčbě tachyarytmií, především komorové fibrilace a bezpulzní
komorové tachykardie, má své významné místo elektrická defibrilace.
Supraventrikulárním tachykardiím (fibrilace a flutter síní) potom připadá elektrická
kardioverze nebo následně neinvazivní elektrofyziologické vyšetření umožňující
reprodukovatelně vyvolat tachyarytmii a pomocí mapování studovat její průběh. Pomocí
tohoto vyšetření vznikl nový „intrakardiální“ pohled na mechanizmus vzniku a udržování
tachyarytmií. Zcela novou metodou léčby tachyarytmií jsou radiofrekvenční ablace, které
mají vysokou úspěšnost zejména u tachyarytmií bez závažného strukturálního onemocnění
srdce. Významně snížená ejekční frakce ve spojitosti s tachykardickými symptomy může
vést k život ohrožujícím komorovým tachyarytmiím, které jsou dnes úspěšně léčitelné
implantací ICD (implantabilní kardiovereter-defibrilátor) (Bytešník et al., 2011, s. 67-70).
Defibrilace je postup, který při život ohrožující komorové arytmii pomocí výboje
stejnosměrného proudu monofázickým či bifázickým elektrickým defibrilátorem obnoví
normální sinusový rytmus. Výboj má být natolik silný, aby všechna vlákna myokardu
depolarizovala, zároveň ale nesmí být příliš silný, aby nedošlo k poškození tkáně srdce. V
nastalé situaci má možnost se uplatnit přirozený pacemaker v sinusovém uzlu srdce a
zahájit prostřednictvím převodního sytému koordinovanou depolarizaci všech buněk
myokardu doprovázenou stahem. Výsledkem je nastolení čerpací funkce srdce a obnovení
hemodynamické rovnováhy (Bytešník et al., 2011). Podle §55 vyhlášky č. 55/2011 Sb., o
činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, je zřejmé, že
zdravotnický záchranář a sestra pro intenzivní péči zahajují a provádí KPR se zajištěním
dýchacích cest (DC) a defibrilují srdce elektrickým výbojem po provedení záznamu EKG
(Vyhláška č. 55/2011 Sb.).
Sestra nebo zdravotnický záchranář na JIP a ARO při zpozorování a správném
vyhodnocení arytmie při kontinuální monitoraci by měli tedy zjistit stav vědomí a při
bezvědomí ihned podat výboj defibrilátorem o velikosti 150-200 joulů (J). Pokud nedojde
k obnovení rytmu, pak ještě dvakrát defibrilovat stejnou voltáží. Po podání třetího výboje
by měli začít resuscitovat v poměru 30:2 a podávat léky dle ordinace lékaře. Při podávání
výbojů sestra dbá na správné přiložení defibrilačních elektrod (elektroda STERNUM pod
pravým klíčkem, APEX v oblasti hrotu srdce ve střední axilární čáře). V případě použití
defibrilačních elektrod je nutné namazat tyto elektrody gelem. Při samotném výkonu se
z bezpečnostních důvodů žádný člen zdravotnického personálu nedrží pacienta ani
příslušenství lůžka (Šeblová & Knor, 2013).
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2.9. Nejznámější typy arytmií
Zde jsou uvedeny základní typy arytmií, které by měla znát každá všeobecná sestra a
zdravotnický záchranář pracující v oblasti přednemocniční péče, urgentního příjmu, na
jednotce intenzivní péče či na anesteziologicko-resuscitačním oddělení a ostatních
pracovištích, kde je možnost monitorování životních funkcí včetně EKG. Jsou totiž
mnohdy prvními, kdo zaznamenají poruchu rytmu a je potřeba na situaci adekvátně
reagovat. Jen tak se podaří dodržet postup lege artis a povede to k zefektivnění celého
léčebného procesu.
2.9.1. Arytmie z poruchy funkce sinusového uzlu
Mezi tyto arytmie řadíme sinusovou tachykardii, sinusovou bradykardii, sinusovou arytmii
a sinusovou zástavu.
Sinusová tachykardie
Jde o sinusový rytmus o frekvenci vyšší než 100/min a jedná se o nejčastější tachykardii
vůbec. Vlna P má stejný tvar jako při sinusovém rytmu s fyziologickou frekvencí.
Základem arytmie je zvýšená automacie sinusového uzlu. Sinusová tachykardie může být
fyziologická, např. při fyzické i psychické zátěži, ale může být také projevem onemocnění.
Z příčiny kardiální se jedná o srdeční selhání, šok, a z příčin nekardiálních například
horečka, hyperthyreóza, hypovolémie, hypotenze (sepse, popáleniny, krvácení, anafylaxe),
některá stimulancia (nikotin, kofein, amfetaminy) nebo léky (katecholaminy, teofylin,
vazodilatancia – nifedipin), (Bělohlávek et al., 2014, s. 114; Haberl, 2013). EKG záznam
sinusové tachykardie je znázorněn na obrázku 12.
Obrázek 12 Sinusová tachykardie

Zdroj: (Hampton, 2013)

Sinusová bradykardie
Opět se jedná o sinusový rytmus, ale s frekvencí nižší než 50/min. U některých lidí je to
zcela normální, u jiných lidí se jedná o chorobný příznak, který je třeba řešit. Velmi často
může nastat situace, kdy bradykardii považujeme za fyziologickou, např. ve spánku nebo u
sportovců, kteří jsou dobře trénovaní. Jejich kardiovaskulární systém umí efektivně
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pracovat i při nízké srdeční frekvenci. Tato bradykardie bývá zjištěna většinou náhodně, je
přirozená a sportovce nijak neomezuje a neohrožuje. Z těchto důvodů se neléčí. V druhém
případě pacient vykazuje příznaky typické pro bradkyardii – synkopa, cyanóza, bolest na
hrudi, námahová dušnost a zhoršení dechu, městnání krve v plicním oběhu, závratě.
Farmakologickou volbou u těchto stavů je podání atropinu 0,5 miligramů (mg)
intravenózně, až do konečné dávky 3 mg. Z nefarmakologických možností dominuje
elektrostimulace (Kettner & Kautzner et al., 2016; Kolář et al., 2009). Bradykardie může
být způsobená léky, které akci srdeční zpomalují, nejčastěji z nadužívání či předávkování –
beta-blokátory, verapamil, isoptin, digoxin a jiné. V případě hypofunkce štítné žlázy také
dochází ke zpomalení srdeční frekvence (Sovová & Sedlářová et al., 2014). Záznam
sinusové bradykardie znázorňuje obrázek 13.
Obrázek 13 Sinusová bradykardie

(Zdroj: autor)

2.9.2. Komorové arytmie
Komorové arytmie se různě projevují a mají svou rozdílnou klinickou významnost.
Nejzávaznější formy komorových arytmií vedou k oběhovému kolapsu až k zástavě oběhu.
Pokud v této situaci nedojde k rychlému léčebnému zákroku elektrickou defibrilací a
k provedení kardiopulmonální resuscitace, dojde k exitu pacienta. Elektrická defibrilace je
léčebná metoda používaná u fibrilace komor nebo maligních komorových tachykardií
(Kolář et al., 2009).
Komorové arytmie jako poruchy srdečního rytmu vycházejí většinou z Tawarových
ramének, Purkyňových vláken nebo ze svaloviny srdečních komor. Frekvence komor je
mnohem rychlejší než je fyziologická frekvence sinusového uzlu a narušuje pravidelnost
normálního srdečního rytmu (Táborský et al., 2009, s. 605).
Při popisu komorových maligních arytmií je třeba zachování schématu:
 Trvání: setrvalá, nesetrvalá.
 Morfologie dle povrchového dvanáctisvodového EKG: monomorfní (tvar blokády
pravého či levého Tawarova raménka), polymorfní (torsade de pointes, fibrilace
komor).
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 Frekvence: tachykardie 100-250/min, flutter 250-300/min, fibrilace více než
300/min.
 Symptomy: žádné, palpitace, slabost, synkopa.
 Hemodynamický efekt: dobře tolerovaná, hypotenze, oběhová zástava.
 Známé doprovodné onemocnění: ischemická choroba srdeční, dilatační nebo
hypertrofická kardiomyopatie, arytmogenní dysplazie komory srdeční a chlopenní
vada.
 Efektivní terapie: antiarytmika, kardioverze, defibrilace (Bytešník et al., 2011,
s. 53-59; Vančura, Rokyta & Matějovič, 2012, s. 307).
Všechny typy komorových tachyarytmií znázorňuje pro přehled obrázek 14.
Obrázek 14 Rozdělení komorových arytmií

Zdroj: (Bytešník et al., 2011)

Komorová tachykardie
Za komorovou tachykardii považujeme sled tří a více komorových extrasystol za sebou s
frekvencí nad 140-220/min. Od sinusové tachykardie se liší tím, že má široké komplexy
QRS. Tato život ohrožující dysrytmie se dá rozlišit z pohledu klinického, dle závažnosti
stavu pacienta, doby trvání a podle hlediska elektrokardiografie u posouzení tvaru
komplexů QRS (Podrazilová, 2011b). Z hlediska klinického rozlišujeme komorovou
tachykardii:
 setrvalou - trvá déle než 30 sekund a může vést ke kolapsu krevního oběhu a je
ukončena elektrickou defibrilací;
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 nesetrvalou - s paroxysmy kratšími než 30 sekund.
Z hlediska elektrokardiografie se komorová tachykardie dělí na:
 monomorfní - se stejnou morfologií a amplitudou komplexů QRS, vyskytuje se u
hojících se infarktů myokardu nebo při reentry mechanismu;
 polymorfní - s měnícím se tvarem, frekvencí i amplitudou QRS komplexů,
vyskytuje se častěji u infarktu myokardu, u poruch elektrolytové rovnováhy nebo
se může vyskytovat při prodlouženém QT intervalu (Sovová & Sedlářová et al.,
2014; Podrazilová, 2011b, s. 20-21).
Většina komorových tachykardií se vyskytuje u pacientů, kteří trpí ischemickou chorobou
srdeční. Když vznikne komorová tachykardie v akutní fázi této ischémie, pochází ze
zvýšené automacie poškozených buněk. Takto vzniklá rychlá komorová tachykardie často
přechází do fibrilace komor a je převážně odpovědná za úmrtí pacienta. Komorová
tachykardie vzniklá po odeznění příznaků prvotní fáze infarktu (asi po 48 hodinách) vzniká
mechanismem reentry. Komorová tachykardie může vzniknout také na podkladě
kardiomyopatie dilatované i hypertrofické (Bytešník, et al., 2011; O'rourke, Walsh &
Fuster, 2010).
Na EKG záznamu znázorněném na obrázku 15 lze vidět komplexy QRS mající vysoké,
široké amplitudy (více než 0,12 sekund), oscilující frekvencí nad 100/min. Frekvence
komor je nejčastěji 150-200/min. Vlny P nejsou vidět nebo jsou schovány v širokém
komplexu QRS. Komorová tachykardie je přítomna ve všech svodech.
Obrázek 15 Komorová tachykardie

Zdroj: (Sovová & Sedlářová et al., 2014)
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Klinický obraz závisí na závažnosti v poruše hemodynamiky. Stupeň oběhové
nedostatečnosti je závislý na frekvenci a době trvání arytmie a na rozsahu poškození levé
komory základním onemocněním. Komorová tachykardie se pak může klinicky projevit
dušností, palpitacemi, stenokardiemi, změnami stavu vědomí od presynkopy, kómatu až k
náhlé smrti. Léčba komorové tachykardie u pacienta v bezvědomí elektrickou defibrilací je
život zachraňujícím úkonem a následná prognóza stavu pacienta záleží na rozsahu
vyvolávajícího činitele a na času podání výboje (Urden, Stacy & Lough, 2010; Bělohlávek
et al., 2014).
Léčebný postup při setrvalé maligní komorové tachykardii u pacienta v bezvědomí s apnoí
je následující:
 První defibrilační bifázický výboj dle aktuálních guidelines má mít energii 150 J,
druhý 200 J, třetí až 360 J. Při monofázických výbojích volíme hodnotu 360 J.
V případě, že dojde k fibrilaci komor/komorové tachykardii během katetrizace,
v časném pooperačním období v kardiochirurgii nebo u pacientů monitorovaných
(či připojených k defibrilátoru) se volí strategie tří výbojů za sebou 150-200 J.
 Pokud byly první tři výboje neúspěšné, je zahájena kardiopulmonální resuscitace
a současně jsou zajištěny následující opatření v rámci rozšířené resuscitace:
zajištěna žíla periferním či centrálním přístupem, zajištěny dýchací cesty ideálně
endotracheální intubací, podáván adrenalin 1 mg každých 3-5 minut, opakování
elektrické defibrilace.
 Pokud defibrilace opět nebyla úspěšná, aplikuje se amiodaron 150 mg intravenózně
(i.v.), např. trimecain 100 mg i.v. či magnesium sulfuricum i.v., opakuje se
elektrická defibrilace a KPR (ERC a Česká resuscitační rada, Truhlář et al., 2015;
Bytešník et al., 2011, s. 53-59).
Závislost úspěšnosti elektrické defibrilace na čase zobrazuje obrázek 16, na kterém je
patrné, že každou minutou po vzniku komorové tachykardie se šance pro úspěch krátí o
10 %.

35

Obrázek 16 Úspěšnost elektrické defibrilace v závislosti na čase

Zdroj: Málek et al., 2010

Torsades de pointes
Jedná se o specifickou komorovou tachykardii, která se často vyskytuje u pacientů s
vrozeným nebo získaným prodlouženým intervalem QT. Jde o polymorfní tachykardii s
frekvencí nad 200 tepů za minutu se současným měněním polohy elektrické osy srdeční,
což je viditelné na obrázku 17. Název torsades de pointes pochází z francouzsky
znamenajícího „spirálovité otáčení okolo bodu.“ Hlavním diagnostickým vodítkem této
arytmie je postupné zvyšování a snižování amplitudy komplexů QRS, které vytvářejí
vřetenovitý obrazec. Běhy komorové tachykardie torsades de pointes jsou často navozeny
časnou komorovou extrasystolou (Bělohlávek et al., 2014, s. 120-123; Kolář, 2009).
Na EKG lze poznat frekvenci srdeční, která se pohybuje okolo 200-250 tepů za minutu a je
zřejmá zvětšující a zmenšující se amplituda komplexu QRS.
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Obrázek 17 Torsa de pointes

Zdroj: autor

Klinicky se torsades de pointes řadí mezi maligní komorové arytmie. Objevují se krátké
paroxysmy velmi rychlé tachykardie, které mohou přejít do fibrilace komor. Projevuje se
jako synkopa či náhlá smrt. V případě vědomí pacienta je na místě při prodlouženém QT
intervalu aplikovat 10% roztok magnesium sulfát (MgSO4) intravenózně, korigovat
hladinu kalia a zkrátit délku základního srdečního cyklu. Docílíme toho dočasnou
kardiostimulací s frekvencí 90-110/min, při níž dojde ke zvýšení srdeční frekvence a
zkrácení intervalu QT a zabrání se tak recidivám torsades de pointes. U pacienta
v bezvědomí postupujeme jako u normální maligní komorové tachykardie (Kvasnička &
Havlíček, 2010; Bytešník et al., 2011, s. 66-70).
Komorová fibrilace
Jedná se o arytmii, která akutně ohrožuje život pacienta a je charakterizována rychlou,
chaotickou aktivitou srdečních komor se zástavou oběhu. Tato arytmie je známá již od 19.
století, ale ještě dodnes není její mechanismus vzniku plně objasněn. Komorová fibrilace je
často spouštěna komorovými extrasystolami a patří k nejčastějším příčinám náhlé smrti.
Komplexy QRS při komorové fibrilaci jsou nahrazeny fibrilační křivkou s nepravidelnými,
širokými a rychlými kmity. Může mít vyšší amplitudu – tzv. hrubovlnná fibrilace, nebo
amplitudu nízkou – jemnovlnná fibrilace komor. Nejčastější kardiální příčinou fibrilace
komor je ischemická choroba srdeční a to zejména AIM a stav po prodělaném infarktu
myokardu. Mezi další možné příčiny řadíme kardiomyopatie a chlopenní vady. Do
nekardiálních příčin můžeme zařadit iontovou dysbalanci (sledujeme extracelulární
hladinu všech iontů, nejvíce kalémii), arytmogenní vliv některých léků (digitalis), úraz
elektrickým proudem nebo podchlazení (Navrátilová, 2015; Sovová & Sedlářová et al.,
2014).
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Na obrázku 18 sledujeme záznam, na kterém je frekvence komor kolem 150-500/min.
Rytmus je nepravidelný, komplexy QRS chybějí, jsou nahrazeny nepravidelnými kmity a
vlnami, které mění tvar a amplitudu – fibrilační vlnky. Čím trvá komorová fibrilace déle,
kmity se zrychlují a snižují svoji amplitudu.
Obrázek 18 Fibrilace komor

Zdroj: (Sovová, 2006)

Klinicky komorová fibrilace odpovídá zástavě srdeční. Myokard se stahuje
nekoordinovaně a chaoticky. Klesá ejekční frakce a přečerpávací funkce komor. Do 15
sekund klesá střední arteriální tlak pod hodnotu, kdy nedochází k dostatečné perfúzi
mozkové tkáně a to vede ke ztrátě vědomí. Pulz je nehmatný, akce srdeční neslyšitelná,
krevní tlak není měřitelný, vznikají křeče a dostavuje se apnoe. Po 20-30 sekundách
nastává mydriáza, za 3-5min dochází k ireverzibilnímu poškození mozku a náhlé srdeční
smrti. Náhlá srdeční smrt (tzv. kardiální smrt) je úmrtí z důvodu srdeční příčiny. Nastává
nejčastěji do jedné hodiny od vzniku symptomů. Způsob smrti a okamžik přichází
nečekaně. Náhlá srdeční smrt ve většině případů vzniká v důsledku maligní arytmie –
fibrilace komor a setrvalé komorové tachykardie. Léčebný postup je stejný jako u
komorové tachykardie (Šeblová & Knor, 2013; Mikolášková, Sepši & Špinar, 2015,
s. 106-110).
2.9.3. Supraventrikulární arytmie
Jedná se o obecné označení pro rychlé srdeční arytmie, které pocházejí z oblasti srdečních
síní či síňo-komorového spojení nad větvením Hisova svazku. Tento druh arytmií se
považuje za méně závažný než komorové tachykardie, ale také může být v různých
situacích život ohrožující. Při záznamu EKG je typické, že QRS komplex, který odpovídá
aktivitě srdečních komor, je normálního tvaru – tedy štíhlý (nepřesahují 0,12 s.), avšak
vlny P jsou vymizelé a nahrazují je fibrilační vlnky. Srdeční rytmus může být pravidelný
38

nebo nepravidelný v závislosti na typu arytmie. Supraventrikulární tachykardii (SVT)
můžeme rozdělit podle místa vzniku:
 Formy vycházející ze SA uzlu: neadekvátní sinusová tachykardie, sinusová
reentry tachykardie.
 Formy mající původ v síních: ektopická síňová tachykardie, multifokální síňová
tachykardie, fibriliace síní, flutter síní.
 Formy vycházející z AV uzlu: atrioventrikulární nodální reentry tachykardie
(AVNRT), atrioventrikulární reentry tachykardie (AVRT) a junkční ektopická
tachykardie (Janka, 2015).
Dále bude pojednáno o těch nejdůležitějších a nejčastějších SVT.
Fibrilace síní
Fibrilace síní (FS) je nejčastější arytmie charakterizována nekoordinovanou rychlou akcí
síní. Puls je nepravidelný, chybí vlna P, přítomné vlnění – fibrilační vlnky. Může
se klinicky projevovat palpitacemi, nižší tolerancí zátěže či dušností. Hemodynamická
porucha je důsledkem ztráty synchronní síňové kontrakce a rychlé nepravidelné komorové
frekvence. Pokud má pacient symptomy, pak se většinou dostaví k řešení FS většinou
ihned do 48 hodin od vzniku. U těchto nemocných je možno provést elektrickou či
farmakologickou kardioverzi bez rizika tromboembolizace i bez antikoagulační přípravy.
U všech ostatních nemocných, kde není jistá doba trvání FS nebo FS trvá déle jak 48 hod,
z pohledu krátkodobého řešení volíme jako metodu první volby kontrolu srdeční frekvence
s nasazením antikoagulační léčby až do té doby, než je provedena kardioverze ve strategii
kontroly rytmu (Podrazilová, 2011b, s. 20).
Iniciální terapie fibrilace síní je z důvodu výše uvedených komplikací zaměřena na udržení
sinusového rytmu pomocí kardioverze a široké škály antiarytmik. Tento přístup se
označuje jako kontrola rytmu (rhythm-control) a jeho přínos je zdůvodňován omezením
výskytu klinických symptomů, lepší tolerancí zátěže a nižším rizikem iktu. Fibrilace síní
však často na podávání antiarytmik nereaguje, což vede ke zvyšování jejich dávky
a výskytu závažných nežádoucích účinků léčby. Alternativou je přístup označovaný
jako kontrola frekvence (rate-control), jehož cílem je pravidelná srdeční frekvence. Té se
dosahuje pomocí léků blokujících atrioventrikulární uzel nebo ablací atrioventrikulární
junkce s následnou implantací pacemakeru. Nezbytnou součástí tohoto přístupu je
samozřejmě dostatečná a dlouhodobá antikoagulační léčba. Výhodou kontroly frekvence je
jednodušší terapeutický postup a podávání látek, které jsou méně toxické než antiarytmika.
(Riedlbauchová, 2012, s. 497-509; Heinc et al., 2013, s. 52-58). Fibrilaci síní zobrazuje
obrázek 19.
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Obrázek 19 Fibrilace síní

(Zdroj: Hampton, 2013)

Mezi možné příčiny FS patří infarkt myokardu, plicní embolie, bronchopulmonální
obstrukce, hypertenze, srdeční selhání, hyperthyreóza, revmatická horečka, defekt septa
síní, onemocnění mitrální chlopně, abúzus alkoholu, kardiomyopatie, metabolický rozvrat
a akutní perikarditida.
Typickými příznaky FS jsou pocit rychlé srdeční frekvence, náhle vzniklé bušení srdce,
tlak v jugulární krajině či na přední straně hrudníku, slabost, nevýkonnost, nedostatek
dechu, závrať či pocit na omdlení. Nejzávažnější formy s rychlou srdeční frekvencí mohou
vést i ke ztrátě vědomí a oběhovému selhání. V době mimo záchvat tachyarytmie většinou
pacienti naopak nemají žádné potíže (Táborský, 2011, s. 6-10).
Rozlišujeme 4 základní typy FS:
1. První dokumentovaná ataka.
2. Paroxysmální - FS se vyskytuje v atakách, spontánně končící většinou do 48 hodin.
3. Perzistující - FS spontánně nekončí, je nutné provést elektrickou kardioverzi.
4. Permanentní – dlouhodobě trvající arytmie kdy kardioverze ani antiarytmická léčba
nevede k navrácení sinusového rytmu (Čihák et al., 2011, s. 28).
Velké nebezpečí FS spočívá v riziku vzniku trombu v oušku síně a následné embolizace
nejčastěji do mozku, kdy může vzniknout cévní mozková příhoda. Proto u FS trvající déle
než 48 hodin dochází před výkonem elektrické kardioverze k antikouagulační léčbě
pacienta warfarinem minimálně tři týdny vzhledem k tomuto riziku a prokázání
negativního nálezu trombu v levém oušku pomocí provedení transezofageálního
ultrazvukového vyšetření (Podrazilová, 2011b, s. 20).
Léčebný postup u FS je farmakologický či nefarmakologický. Z léčiv se používá
nejčastějtěji digoxin, β-blokátory, blokátory kalciového kanálu (verapamil, diltiazem) a
blokátory kalciového kanálu (amiodaron). K nefarmakologickým metodám patří elektrická
kardioverze synchronizovaným elektrickým výbojem.
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V případě neúspěchu lze provést tzv. selektivní či neselektivní radiofrekvenční ablaci AV
uzlu s následnou implantací kardiostimulátoru. V případě neselektivní radiofrekvenční
ablace se zavede přes stehenní žílu ablační katetr do pravého srdce. Do oblasti AV junkce
se aplikuje radiofrekvenční proud a vyvolá se bradykardie v důsledku kompletní AV
blokády se zachovaným stabilním junkčním rytmem. Následně se implantuje
kardiostimulátor. Tento zákrok se provádí pouze u symptomatických pacientů, kteří jsou
rezistentní na farmakologickou léčbu. Podstata selektivní radiofrekvenční ablace je izolace
plicních žil po zavedení katetru do pravé síně a následná transseptální punkce. Tato metoda
se využívá hlavně u pacientů se symptomatickou farmakorezistentní paroxysmální fibrilaci
síní (Táborský, 2011, s. 6-10; Kvasnička & Havlíček, 2011; Čihák et al., 2012, s. 31-38).
Flutter síní
Na rozdíl od fibrilace síní představuje organizovanou arytmii, ve většině případů (typický
flutter) na podkladě krouživého pohybu vzruchu v pravé síni. Je charakterizován rychlou
síňovou aktivitou o frekvenci 250-350/min s typickou morfologií pilovitých flutterových
vln, srdeční akce je často pravidelná (Podrazilová, 2011b, s. 20). Flutter síní je znázorněn
na obrázku 20.
Obrázek 20 Flutter síní

Zdroj: (Hampton, 2013)

Převod na komory bývá v naprosté většině případů blokován v AV uzlu, takže výsledná
frekvence komplexů QRS je k frekvenci flutterových vln v určitém poměru, často 2:1. U
SVT o frekvenci komor okolo 150/min se proto může jednat o flutter síní. Pokud se
morfologie flutteru na EKG liší od výše uvedeného, hovoříme v současnosti o atypickém
flutteru. Symptomy jsou individuální a jsou závislé na frekvenci komor. Podobně jako u
fibrilace síní je spektrum symptomů široké - od nepravidelných palpitací přes epizody
tachykardie až po asymptomatické arytmie. Déletrvající asymptomatický flutter 2:1
povede k tachykardickému srdečnímu selhání. Flutter síní obvykle provázejí organická
srdeční a plicní onemocnění (ischemická choroba srdeční, chlopenní vady, vrozené vady
srdeční, chronická obstrukční plicní nemoc, pooperační stavy), méně často se vyskytuje u
jinak zdravých jedinců (O´Rourke, Walsh & Fuster, 2010; Kolář et al. 2009). Cílem léčby
akutního záchvatu je nastolení sinusového rytmu, kterého lze s největším úspěchem
dosáhnout pomocí elektrické kardioverze synchronizovaným elektrickým výbojem (často
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stačí energie výboje 50 J). Flutter síní je značně rezistentní na terapii farmaky. Strategie
profylaxe dalších záchvatů flutteru síní je v posledních letech agresivnější než u fibrilace
síní. Účinnější alternativou k lékům je totiž u typického flutteru katetrizační ablace kritické
části reentry okruhu v oblasti istmu mezi dolní dutou žílou a trikuspidální chlopní, která je
až na výjimky u typického flutteru snadno proveditelná. Preventivní účinek ve většině
center dosahuje 90 % a více. Ablace je tak léčbou volby již u první recidivy arytmie.
Antikoagulační léčba po úspěšné ablaci flutteru síní by se měla řídit stejnými hledisky jako
u FS (Bunn, Latcu, Marchlinski & Saoudi, 2015, s. 2357-2363; Pařízek et, al., 2011,
s. 547-550; Coffey et al., 2013, s. 415-419).
2.9.4. Arytmie z poruchy převodního systému
Převodní poruchou je zpomalení nebo přerušení převodu vzruchu převodním systémem
srdce. Mezi tyto poruchy řadíme SA (sinoatriální) blokády, AV (síňokomorové) blokády a
blokády Tawarových ramének. Výsledná tepová frekvence je tím pomalejší, čím distálněji
se porucha v převodním systému srdce nachází. V případě postižení SA uzlu (primární
pacemaker) přebírá jeho funkci oblast AV uzlu tzv. sekundární pacemaker. Tento rytmus o
frekvenci kolem 40–50/min se nazývá junkční, QRS komplexy jsou štíhlé. Dochází-li k
výpadkům i v oblasti AV junkce, přebírá funkci pacemakeru oblast nazývaná jako terciární
pacemaker - oblast Tawarových ramének. Jde o rytmus idioventrikulární, QRS komplexy
jsou široké, s frekvencí kolem 20–30/min (Bělohlávek et al., 2014, s. 97; O´Rourke, Walsh
& Fuster, 2010).
Etiologie poruch vedení je poměrně rozmanitá. Atrioventrikulární uzel je vegetativně
inervován, proto může nastat ovlivnění převodu vzruchu z vegetativních příčin
(vagotonie). Jde o přechodnou poruchu. Dále může docházet k poškození AV uzlu
toxickými vlivy (antiarytmika, digitalis a jiné). Další příčinou mohou být morfologická
postižení - ischemie spodní stěny nebo záněty. Dále mohou AV blokády vznikat z důvodu
prodělaného infekčního onemocnění (záškrt, borelióza, virová myokarditida). K trvalému
poškození dochází u různých kardiomyopatií či po spodním infarktu myokardu. Jde o
organické poruchy. Poměrně často se vyskytuje idiopatická degenerativní fibrotizace
(Sovová & Sedlářová et al., 2014; Kolář et al., 2009).
Sinusová zástava (SA arrest)
Jedná se o poruchu SA uzlu, impulsy zde nevznikají, což se projeví jako izoelektrická linie
na EKG bez viditelných P vln a QRS komplexů. SA zástavy trvají obvykle několik sekund,
jejich příčinou je degenerativní onemocnění převodního systému síní nebo může vzniknout
např. jako komplikace při provádění masáže karotického sinu.
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Sinoatriální blokády
Tvorba elektrických impulsů v SA uzlu je zachována, je však narušeno vedení z SA uzlu
na okolní myokard síní. Dle závažnosti SA blokády se dělí na tři stupně, podobně jako AV
blokády. SA blokády vznikají následkem degenerativních, ischemických a zánětlivých
procesů, po srdečních operacích, při hyperkalémii a vlivem digitalisu.
Syndrom chorého sinu (Sick sinus syndrom)
Představuje komplexní onemocnění převodního systému síní. Typicky se střídá
paroxysmální fibrilace síní s SA blokádami v důsledku zánětlivého, degenerativního či
ischemického procesu (Bělohlávek et al., 2014, s. 97-100; Mitro, 2013, s. 7 - 10)
Atrioventrikulární blokády
AV blokáda I. stupně je znázorněna na obrázku 21. Vedení impulsů ze síní na komory není
zablokováno. Porucha je charakterizována prodlouženým intervalem PQ nad normálních
0,20 s. Po každé aktivaci síní nastává vždy aktivace komor. Elektrický impulz vždy
přestupuje ze síní na komory. Ve své podstatě jde pouze o prodloužení síňokomorového
vedení, nikoliv o blokádu vzruchu.
Obrázek 21 AV blokáda I. stupně

Zdroj: (Hampton, 2013)

AV blokáda II. stupně je charakterizována jako částečná síňokomorová blokáda. Dochází
k občasnému přerušení převodu vzruchu ze síní na komory. Na EKG lze vidět výpadek
jednoho nebo více QRS komplexů. Rozlišujeme dva typy. První typ je částečná
síňokomorová blokáda Wenckebachova typu a druhý typ je částečná síňokomorová
blokáda Mobitzova typu.
Částečná síňokomorová blokáda Wenckebachova typu není obvykle provázena
výraznějšími symptomy a má benigní ráz. Doba převodu vzruchu se postupně prodlužuje a
následně se poslední vzruch nepřevede ze síní na komory. Na EKG se pozoruje postupné
prodlužování intervalu PQ, po poslední vlně P v dané periodě nenásleduje komorový
komplex, ale další vlna P. Podle poměru vln P ke komorovým komplexům se blokáda
označuje jako 5:4, 4:3 či 3:2. Tento typ obvykle nevyžaduje léčbu. Může být normálním
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jevem u trénovaných sportovců vlivem zvýšeného klidového tonu vagu. V případě výskytu
symptomů u funkčně podmíněné přechodné převodní poruchy je na místě léčba podáním
atropinu. AV blokáda II. stupně Wenckebachova typu je znázorněna na obrázku 22.
Obrázek 22 AV blokáda II. stupně Wenckebachova typu

Zdroj: (Hampton, 2013)

Částečná síňokomorová blokáda Mobitzova typu II je prognosticky závažnější. Může
progredovat do pokročilé či kompletní AV blokády. Tato blokáda vzniká na podkladě
organického postižení převodního systému, jež má trvalý ráz. Na EKG se pozoruje náhlý
výpadek komplexu QRS po pravidelných vlnách P, tento stav se též označuje jako
pokročilá blokáda. Podle poměru vln P a QRS komplexů se označuje jako 2:1, 3:1 a tak
dále. U tohoto typu je indikovaná trvalá kardiostimulace. Znázorňuje ji obrázek 23.
Obrázek 23 AV blokáda II. stupně Mobitz II

Zdroj: (Hampton, 2013)

AV blokáda III. stupně je charakterizována jako úplná síňokomorová blokáda. Dochází
k úplnému přerušení převodu vzruchu ze síní na komory. Síně a komory pracují nezávisle
na sobě. Síně jsou vedeny nejčastěji sinusovým rytmem a komory jsou vedeny náhradním
junkčním nebo komorovým rytmem. Podle toho, kde přerušení převodu vzniklo,
rozlišujeme úplnou blokádu proximální a distální úplnou síňokomorovou blokádu. AV
blokáda III. stupně je zobrazena na obrázku 24 (Kolář et al., 2009; Mitro, 2013, s. 7 – 10;
Bělohlávek et al., 2014, s. 100-102).
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Obrázek 24 AV blokáda III. stupně

Zdroj: (Hampton, 2013)

Terapie bradyarytmií kam se řadí i AV blokáda se dělí na dvě skupiny - na
farmakologickou léčbu a na terapii zaměřenou na použití přístrojové techniky. Do
farmakologické léčby spadá použití atropinu nebo izoprenalinu. Atropin
(parasympatolytikum) se podává nitrožilně v maximální dávce 2-3 mg při sinusové
bradykardii nebo při AV blokádě druhého stupně Wenckebachova typu způsobeného
zvýšenou inervací bloudivým nervem. Izoprenalin (beta 1-sympatomimetikum) se podává
jako jedna dávka - jedna ampule zředěná ve 100 ml fyziologického roztoku. Izoprenalin se
nedoporučuje podávat při AIM, neboť zvyšuje nároky myokardu na kyslík a tím zvyšuje
ischemii. U vyšších stupňů AV blokád často bývá farmakologická léčba neúčinná a
jedinou účinnou léčbou u symptomatické blokády vyššího stupně je dočasná či trvalá
kardiostimulace (Kolář et al., 2009; Riedlbauchová, 2015, s. 32-36; Novák, 2015,
s. 26-30).
Blokády komorových ramének
Za převod vzruchu v komorách jsou zodpovědná Tawarova raménka. Vlivem ischémie,
zánětu či degenerativního procesu dochází k poruchám vedení a depolarizace svaloviny
komor je opožděna. Nejčastější je blokáda monofascikulární, kdy je postižené pouze pravé
raménko. Při blokádě levého raménka se rozlišuje blokáda přední a zadní větve. Blokády
ramének vzniklé při infarktu myokardu ohrožují nemocného fibrilací komor a náhlou smrtí
(Riedlbauchová, 2015, s. 32-36).

2.10. Současný stav vzdělávání všeobecných sester a zdravotnických
záchranářů
Přijetím zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních došlo
k zásadním změnám ve vzdělávání sester. K výkonu všeobecné sestry a zdravotnického
záchranáře bez odborného dohledu je potřeba ukončení tříletého bakalářského studia nebo
tříletého studia v oboru diplomovaná všeobecná sestra/diplomovaný zdravotnický
záchranář na vyšších zdravotnických školách (Zákon č. 96/2004 Sb.)

45

Specializační vzdělávání (SV) je jednou z forem celoživotního vzdělávání, které je
stanoveno v §53-54 zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických
povoláních. Obory SV a označení odbornosti zdravotnických pracovníků po získání
specializované způsobilosti stanovuje Nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech
specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se
specializovanou způsobilostí. Všeobecná sestra se může vzdělávat v deseti specializačních
oborech (intenzivní péče, perioperační péče, dětská sestra, dětská sestra pro intenzivní
péči, komunitní péče, sestra pro interní a chirurgické obory, sestra pro psychiatrii a
specialista pro organizaci a řízení ve zdravotnictví). Zdravotnický záchranář se může
vzdělávat pouze v jednom specializačním oboru (urgentní medicína). SV uskutečňuje
akreditované zařízení vzdělávacího programu zveřejněného ve Věstníku Ministerstva
zdravotnictví. Pro úspěšné ukončení specializačního vzdělávání je nutné složení atestační
zkoušky a na základě jejího úspěšného složení se získá specializovaná způsobilost k
výkonu o specializovaných činností. Pověřenou organizací v současné době je Národní
centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCONZO), (Zákon
č. 96/2004 Sb., Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.).
Dále se může všeobecná sestra a zdravotnický záchranář vzdělávat v rámci celoživotního
vzdělávání. Celoživotní vzdělávání navazuje na získanou způsobilost k výkonu povolání a
definuje ho zákon o nelékařských zdravotnických povoláních (Zákon č. 96/2004 Sb.) Mezi
formy celoživotního vzdělávání patří účast právě ve specializačním vzdělávání,
v certifikovaných kurzech, inovačních kurzech, na odborných stážích v akreditovaných
zařízeních, účast na školících akcích, odborných konferencích, kongresech nebo
sympoziích. Tyto formy jsou především v zájmu všeobecné sestry/zdravotnického
záchranáře, ale i zaměstnavatele. Jsou chápány jako prohlubování kvalifikace. Zbývajícími
formami jsou: publikační, pedagogická a vědecko-výzkumná činnost, samostatné studium
odborné literatury, e-learningový kurz a studium navazujících studijních programů. U
těchto forem dle zákona č. 96/2004 Sb., nelze určit, jestli se jedná o prohlubování či
zvyšování kvalifikace (Vévoda, 2013). Na základě kreditního systému se prokazuje plnění
povinností celoživotního vzdělání. Dosažení stanoveného počtu kreditů je podmínkou pro
vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Za
celoživotní vzdělávání se považuje také studium navazujících vysokoškolských studijních
programů (bakalářských studijních programů, magisterských nebo doktorských)
podmínkou je absolvování zdravotnického studijního oboru nebo oborů středních
zdravotnických škol (Zákon č. 96/2004 Sb., Vyhláška č. 4/2010).
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2.11.Vzdělávání všeobecných sester a zdravotnických záchranářů
v oblasti EKG
Všeobecné sestry a zdravotničtí záchranáři pracující na JIP a ARO by měli ovládat
základní znalosti spojené s problematikou EKG a také by měli EKG křivkám rozumět a
zahájit kroky k defibrilaci srdce elektrickým výbojem. Tyto činnosti jim stanovuje
vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných
pracovníků, která ruší vyhlášky:
 č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných
odborných pracovníků
 č. 401/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 424/2004 Sb.
Sestra intenzivní péče může v rámci ARO, JIP a akutního přijmu vykonávat činnosti podle
§55 vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných
pracovníků. Bez odborného dohledu a bez indikace lékaře může sledovat a analyzovat
údaje o zdravotním stavu pacienta, hodnotit fyziologické funkce, analyzovat EKG křivku,
zahajovat, provádět KPR a zajišťovat dýchací cesty s použitím dostupného technického
vybavení, defibrilovat srdce elektrickým výbojem poté co provede vyhodnocení záznamu
EKG (Vyhláška č. 55/2011 Sb.).
Zdravotnický záchranář podle §17 vyhlášky č. 55/2011 Sb. může bez odborného dohledu a
bez indikace lékaře poskytovat v rámci anesteziologicko-resuscitační péče a v rámci
akutního příjmu specifickou ošetřovatelskou péči. Může monitorovat a hodnotit vitální
funkce, analyzovat EKG křivku, průběžně sledovat a hodnotit poruchy rytmu, zahajovat a
provádět KPR s použitím ručních křísicích vaků, defibrilovat srdce elektrickým výbojem
poté co provede vyhodnocení záznamu EKG. Bez odborného dohledu a na základě
indikace lékaře může zajistit DC dostupnými pomůckami (Vyhláška č. 55/2011 Sb.).
Vzdělávání v problematice EKG není na špatné úrovni, jen by bylo vhodné k teoretickým
základům vnést i více praxe. Na středních školách se tato problematika nevyučuje vůbec
nebo jen velmi okrajově v ošetřovatelských předmětech jako vyšetřovací metoda. Na
vyšších zdravotnických školách a vysokých školách je výuka o problematice EKG vedena
jen jako součást některých předmětů (např. interní obory nebo fyziologie). Rozsáhlejší
vzdělávání v této problematice nabízejí až semináře, certifikované kurzy a specializační
studijní obory. Jednou z institucí kde se mohou vzdělávat v problematice EKG, je
NCONZO Brno. Mezi nabízené certifikované kurzy Centra patří: „Elektrokardiografie v
diagnostice poruch srdečního rytmu“. Také nabízí vzdělávací akci na téma: „Akutní
selhání v kardiovaskulárním systému a jeho diagnostika EKG.“ Dále je možné prohloubit
si znalosti EKG v certifikovaných kurzech. Jedním z kurzů vedeným Zlínskou Střední
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zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou je kurz: „Základy EKG pro všeobecné
sestry, porodní asistentky a zdravotnické záchranáře“. A druhým kurzem pořádaným
Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze je kurz: „Základy EKG a akutní kardiologie pro
všeobecné sestry, porodní asistentky jednotek intenzivní péče a zdravotnické záchranáře“.
Náplní těchto kurzů je příprava jak teoretická tak i praktická. Kurzy jsou určeny pro
přípravu nelékařských zdravotnických pracovníků - všeobecných sester, porodních
asistentek a zdravotnických záchranářů. Zaměřují se na péči o pacienty kriticky nemocné,
především s kardiologickými a angiologickými problémy, na prohloubení znalostí a
schopností ošetřovatelské péče poskytované pacientům, kteří se nacházejí v ohrožení
života (NCO NZO BRNO, 2016).
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3. Metodologie a výsledky
3.1. Metodika dotazníkového šetření
Pro zpracování výzkumného šetření byla zvolena kvantitativní metoda výzkumu. Pro sběr
dat byla využita forma anonymního dotazníkového šetření vlastní konstrukce. Dotazník byl
zpracován na základě teoretické části a předem stanovených výzkumných cílů.
Výhodou dotazníkové techniky je získání potřebných informací od vysokého počtu
respondentů v poměrně krátkém čase a s poměrně malým finančním nákladem. Dalšími
výhodami je použití při sběru citlivých informací, bez emocí dotazovaného a možnosti
hromadného zpracování v počítačových programech. Nevýhodou dotazníkové metody je
nižší návratnost, riziko špatné formulace otázky bez možnosti opravy a dovysvětlení,
neúplné vyplnění dotazníku a riziko, že dotazník vyplní někdo jiný mimo cílovou skupinu
(Kutnohorská, 2009).
Dotazníkové šetření probíhalo ve dvou fázích. První fází bylo provedení předvýzkumu,
kterého se zúčastnilo dvanáct všeobecných sester/zdravotnických záchranářů z
oddělení intenzivní péče. Cílem bylo zachytit nesrovnalosti při neporozumění jednotlivých
položek v dotazníku. Upravena byla otázka číslo 4, kde byl vložen přehlednější obrázek
pro zakreslení svodů, a u otázky číslo 16 byla přidána možnost odpovědi jiné. V úvodu
dotazníku jsou respondenti seznámeni s tématem, účelem, dobrovolností, anonymitou a
s postupem správného vyplnění dotazníku. Definitivní dotazník, který se nachází v příloze
1, obsahuje 29 otázek, z toho otázky číslo 25, 26, 27, 28 a 29 jsou zaměřeny na získání
sociodemografických údajů (věk, dosažené vzdělání, specializační vzdělání, délka praxe a
pracoviště). Dále byly použity otázky uzavřené č. 1-3, 8, 11-12, 14-15, 17-20 a 24,
polouzavřené č. 6-7, 10, 13, 16, 22-23, otevřené č. 21 a otázky č. 4 a 5 grafické s
nákresem, kde respondenti zakreslují body do připraveného obrázku. Získané výsledky
byly zpracovány pomocí tabulkového programu Microsoft Office Excel a textového
programu Microsoft Office Word.

3.2. Cíle práce
1. Zjistit, jak všeobecné sestry/zdravotničtí záchranáři pracující na JIP a ARO hodnotí svou
úroveň znalostí a schopností v oblasti monitorace a hodnocení EKG.
2. Zjistit, zda všeobecné sestry/zdravotničtí záchranáři pracující na JIP a ARO hodnotí
srdeční rytmus a zda to patří mezi jejich kompetence.
3. Zjistit, zda všeobecné sestry/zdravotničtí záchranáři mají a využívají na svém oddělení
EKG ošetřovatelský standard.
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4. Zjistit, kde všeobecné sestry/zdravotničtí záchranáři pracující na JIP a ARO získali
prvotní specializované znalosti o problematice EKG.
5. Zjistit zájem a účast všeobecných sester/zdravotnických záchranářů pracujících na JIP a
ARO na vzdělávacích seminářích a kurzech věnujících se EKG.
6. Zjistit, zda mají všeobecné sestry/zdravotničtí záchranáři pracující na JIP a ARO
možnost se během své praxe sebevzdělávat a jakou k tomu mají motivaci.
7. Zmapovat základní znalosti všeobecné sestry/zdravotnického záchranáře na JIP a ARO
v problematice EKG.

3.3. Charakteristika výzkumného vzorku
K výzkumnému šetření byli osloveni zdravotničtí záchranáři a všeobecné sestry pracující
na JIP a ARO ve třech fakultních nemocnicích. Celkem bylo rozdáno 155 dotazníků a
vrátilo se 127 vyplněných dotazníků. Dotazníky byly po schválení náměstkyní pro
ošetřovatelskou péči a vedení klinik rozdány na jednotlivá oddělení JIP a ARO. Kritériem
pro zařazení do výzkumu bylo povolání všeobecná sestra nebo zdravotnický záchranář
pracující na intenzivním oddělení. Charakteristiku výzkumného vzorku určuje otázka
č. 25-29 v dotazníku. Výsledky jsou zpracovány v následujících tabulkách a grafech.
Otázka č. 25: Kolik je Vám let?
a) 20-29 b) 29-39 c) 39-40 d) 40-49 e) 49-55 f) 56 a více let
Tabulka 1 Věková struktura respondentů
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Graf 1 Relativní četnost věkové struktury respondentů

Z výše uvedené tabulky a grafu vyplývá, že výzkumu se nejvíce zúčastnilo respondentů ve
věku 20-29 let v počtu 49 (40,83 %). Druhou nejpočetnější skupinou byli respondenti ve
věku 30-39 let, odpovědělo 42 (35,00 %) respondentů. Ve věku 40-49 let odpovědělo 19
(15,83 %) dotazovaných. 7 (5,83 %) respondentů, kteří se zapojili do výzkumu, byli ve
věku 49-55 let. Nejmenší skupinu tvořili respondenti ve věku 56 a více let, odpověděli 3
(2,50 %) dotazovaní. Ze získaných údajů vyplývá, že nejpočetnějšími skupinami
pracujícími na oddělení JIP a ARO jsou všeobecné sestry nebo zdravotničtí záchranáři ve
věku 20-39 let.
Otázka č. 26: Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání
a) středoškolské s maturitou (SZŠ) b) vyšší odborná škola (DiS.) c) vysokoškolské
bakalářské d) vysokoškolské magisterské e) jiné, uveďte
Tabulka 2 Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů
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Graf 2 Relativní četnost nejvyššího dosaženého vzdělání respondentů

Tabulka a graf uvedená výše ukazuje, že nejpočetnější skupinu tvořili respondenti v počtu
45 (37,50 %), kteří dosáhli vysokoškolského bakalářského vzdělání. Dalších 40
respondentů (33,33 %) uvedlo jako jejich nejvyšší vzdělání středoškolské s maturitou.
Vyšší odbornou školu vystudovalo 27 (22,50 %) dotazovaných. Pouze 7 (5,83 %) z
celkového počtu respondentů uvedlo vysokoškolské magisterské studium. 1 (0,83 %)
respondent využil možnosti jiné a dopsal za své nejvýše dosažené vzdělání - specializační
vzdělání anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče (ARIP).
Otázka č. 27: Máte specializační vzděláni v oboru intenzivní péče?
a) ARIP (anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče) b) vysokoškolské vzdělání v oboru
intenzivní péče c) jiné, uveďte d) nemám
Tabulka 3 Specializace v oboru intenzivní péče
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Graf 3 Relativní četnost specializace v oboru intenzivní péče

V této položce bylo zjišťováno, zda dotazovaní respondenti mají specializaci v oboru
intenzivní péče. 50 (41,67 %) respondentů odpovědělo, že studovali specializační program
ARIP a 50 (41,67 %) respondentů označilo, že nemá žádné specializační vzdělání. 6 (5,00
%) dotazovaných má vystudovanou vysokou školu v oboru intenzivní péče. Dalších 14
respondentů označilo možnost jiné. Z toho 7 dotázaných (5,82 %) uvedlo dosažení
specializace na Vyšší odborné škole - Sestra pro intenzivní péči. 4 (3,33 %) respondenti
označili, že momentálně ještě studují ARIP a 1 (0,83 %) respondent ještě studuje vysokou
školu v oboru intenzivní péče. 2 (1,67 %) respondenti uvedli jako jinou možnost obor
diplomovaný zdravotnický záchranář.
Otázka č. 28: Jaká je délka Vaší praxe na oddělení JIP nebo ARO?
a) do 1 roku b) 1-5 let c) 6-10 let d) 11-15 let e) 16 a více let
Tabulka 4 Délka praxe
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Graf 4 Relativní četnost délky praxe

V této otázce dotazníku respondenti uváděli délku praxe na JIP a ARO. Nejpočetnější
skupinu v počtu 38 (31,67 %) tvořili všeobecné sestry a zdravotničtí záchranáři, kteří
pracují na těchto odděleních 1-5 let. Další skupina, která tvořila 31 (25,83 %) respondentů
pracuje na intenzivních odděleních déle jak 16 let. Další početnější skupinu tvořili
respondenti s délkou praxe 6-10 let v počtu 23 (19,17 %). 18 respondentů uvedlo délku
jejich praxe na 11-15 let. Nejmenší skupinu 10 (8,33 %) respondentů tvořili všeobecné
sestry a zdravotničtí záchranáři s délkou praxe do 1 roku.
Otázka č. 29: Uveďte, na jakém oddělení pracujete:
Tabulka 5 Pracoviště respondentů
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Graf 5 Relativní četnost pracoviště respondentů

Tabulka a graf výše ukazují, na jakém oddělení intenzivní péče respondenti pracují.
Nejpočetnější skupinu tvořilo 45 (37,50 %) respondentů pracujících na ARO pro dospělé.
14 (11,67 %) respondentů pracuje na transplantační jednotce. Z koronární jednotky se
výzkumu zúčastnilo 13 (10,83 %) dotázaných. Vyrovnanou skupinu tvořili respondenti
z chirurgické JIP ve stejném počtu 13 (10,83 %) respondentů. Výzkumu se také zúčastnilo
11 (9,17 %) respondentů z anestezie. 10 (8,33 %) dotazníků vyplnili i všeobecné sestry a
zdravotničtí záchranáři na dětském ARO. Na stomatochirurgické JIP pracuje 6 (5,00 %)
respondentů, na antiarytmické JIP 4 (3,33 %) respondenti, v katetrizační laboratoři 2
(1,67 %) dotázaní, na angiologické JIP 1 (0,83 %) respondent a na oddělení následné
intenzivní péče (IP) také 1 (0,83 %) respondent.

3.4. Průběh výzkumného šetření
Výzkumné šetření probíhalo od prosince 2015 do února 2016 ve třech fakultních
nemocnicích na jednotkách intenzivní péče a anesteziologicko resuscitačních odděleních.
Dotazníkový průzkum proběhl v souladu s písemným souhlasem náměstkyně pro
ošetřovatelskou péči v těchto zařízeních. Originální souhlasy s provedením výzkumu jsou
z důvodu zachování anonymity uloženy v mém osobním archivu. Po souhlasu vedení
jednotlivých klinik s provedením výzkumu byly tištěné dotazníky osobně doneseny
vrchním sestrám, kde byly seznámeny s účelem dotazníku. Dotazníky byly distribuovány v
počtu pracujících všeobecných sester a zdravotnických záchranářů na jednotlivých
odděleních. Distribuci dotazníků mezi respondenty zajišťovaly vrchní a staniční sestry dle
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časových možností a vytíženosti jednotlivých oddělení. Vyplněné dotazníky sestry
ponechávaly na svém pracovišti, kde si je vyzvedla vrchní sestra a poté mě kontaktovala o
vyzvednutí. Vyplnění dotazníku bylo dobrovolné, každá všeobecná sestra nebo
zdravotnický záchranář se mohl sám rozhodnout, zda chce dotazník vyplnit či ne. Pro
potřeby empirické práce bylo distribuováno celkem 155 dotazníků. Navrátilo se 127
dotazníků, tj. 81,93 %. Z navrácených dotazníků bylo 7 vyřazeno z důvodu nedostatečného
vyplnění. Z celkového počtu 155 distribuovaných dotazníků bylo použitelných 120
dotazníků. Pro potřebu výzkumné části bylo tedy zařazeno 120 použitelných dotazníků, tj.
77,41 % z celkového počtu doručených. Pro lepší přehled je přiložena tabulka níže.
Tabulka 6 Distribuované a použitelné množství dotazníků

3.5. Vlastní výzkumné šetření
V této části jsou interpretovány a analyzovány výsledky jednotlivých položek v dotazníku.
Získané údaje jsou zpracovány v následujících tabulkách a grafech a jsou vyjádřeny
absolutní a relativní četností.
Otázka č. 1: Hodnotíte jako sestra/zdravotnický záchranář na svém oddělení srdeční
rytmus?
a) ano, na našem oddělení musíme umět zhodnotit EKG křivku z monitoru b) ano, pouze z
orientačně vlastního zájmu/samostudium c) ne, nehodnotím
Tabulka 7 Hodnocení srdečního rytmu
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Graf 6 Relativní četnost hodnocení srdečního rytmu

Zda hodnotí všeobecná sestra/zdravotnický záchranář na svém oddělení srdeční rytmus
ukazuje tabulka 7 a graf 6. Odpověď ano, na našem oddělení musíme umět hodnotit EKG
křivku z monitoru, označilo 88 (73,33 %) respondentů, což byla nejpočetnější odpověď. 28
(23,33 %) dotazovaných uvedlo, že hodnotí srdeční rytmus pouze z orientačně vlastního
zájmu/samostudium. Možnost ne, nehodnotím, zvolili 4 (3,33 %) respondenti.
Otázka č. 2: Myslíte si, že orientační hodnocení EKG má
sestra/zdravotnický záchranář na JIP/ARO ve svých kompetencích?

všeobecná

a) ano b) ne
Tabulka 8 Kompetence k orientačnímu hodnocení EKG

Celkem 114 (95,00 %) respondentů označilo správnou odpověď, že všeobecná
sestra/zdravotnický záchranář má orientační hodnocení EKG ve svých kompetencích dle
vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných
pracovníků. Pouze 6 (5,00 %) dotazovaných si myslí, že to do jejich kompetencí nepatří.
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Otázka č. 3: Máte u Vás na oddělení EKG ošetřovatelský standard zmiňující se o
hodnocení křivky sestrou?
a) ano máme, EKG podle něj hodnotím b) ano máme, EKG podle něj nehodnotím c) máme
pouze standard na natočení EKG d) ne, nemáme e) nevím
Tabulka 9 Ošetřovatelský standard pro hodnocení EKG křivky

Graf 7 Relativní četnost ošetřovatelského standardu pro hodnocení EKG

Prostřednictvím této otázky bylo zjišťováno, zda respondenti na oddělení mají a využívají
ošetřovatelský standard pro hodnocení EKG křivky. Nejvíce respondentů v počtu 47
(39,17 %) uvedlo, že nemají tento standard. 35 (29,17 %) dotazovaných uvedlo možnost
nevím. 28 (23,33 %) respondentů označilo, že mají pouze standard na natočení EKG.
Pouze 10 (8,33 %) dotazovaných uvedlo, že standard mají a EKG podle něj hodnotí. 0
(0,00 %) odpovědí bylo, že mají standard, ale EKG podle něj nehodnotí. Z tabulky 9 a
grafu 7 je zřejmé, že většina respondentů nemá standard o hodnocení EKG, nebo o něm
neví. Pokud standard o hodnocení EKG mají tak ho i používají.
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Otázka č. 4: Zakreslete správné umístění hrudních elektrod 12svodového EKG.
Tabulka 10 Umístění hrudního svodu V1

Tabulka 11 Umístění hrudního svodu V2

Tabulka 12 Umístění hrudního svodu V3

Tabulka 13 Umístění hrudního svodu V4

Tabulka 14 Umístění hrudního svodu V5

Tabulka 15 Umístění hrudního svodu V6
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Graf 8 Relativní četnost umístění jednotlivých hrudních svodů

V této položce měli respondenti zakreslit umístění hrudních elektrod do přiloženého
obrázku. Každý svod byl hodnocen jednotlivě. Svod V1 označilo správně 35 (29,17 %) a
85 (70,83 %) respondentů nesprávně. Svod V2 označilo správně 33 (27,50 %) a nesprávně
87 (72,50 %) dotazovaných. Svod V3 správně umístilo 52 (43,33 %) a nesprávně 68
(56,67 %) respondentů. Svod V4 umístilo správně 60 (50,00 %) a taktéž 60 (50,00 %)
respondentů nesprávně. Svod V5 označilo správně 44 (36,67 %) respondentů a nesprávně
76 (63,33 %) dotazovaných. Poslední svod V6 umístilo správně 41 (34,17 %) a nesprávně
79 (65,83 %) dotazovaných. Myslím si, že neznalost svodu V1 je dána tím, že svod
respondenti umisťovali naslepo a ne dle anatomického umístění. Nejčastěji tento svod
respondenti v dotazníku umisťovali do třetího nebo až do pátého i šestého mezižebří. V2
umisťovali zrcadlově k V1, proto také byla vysoká neznalost tohoto místa svodu. Polohu
V4 umísťovali lépe dle snadno zapamatovatelné polohy „pod prsní bradavkou“. V3
umisťovali mezi polohou V2 a V4 a nebo také až do 5. mezižebří vedle svodu V4. V5 a V6
následuje svod V4 ve stejné výši, kdy sestry a záchranáři umisťovali svody spíše kraniálně
či kaudálně od V4.
Otázka č. 5: Zakreslete správné umístění končetinových elektrod 12svodového EKG a
vypište barvu.
Tabulka 16 Umístění končetinových svodů
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Graf 9 Relativní četnost umístění končetinových svodů

Z uvedené tabulky a grafu je patrné, že správně zakreslilo a určilo barvu končetinových
svodů 101 (84,17 %) respondentů a 19 (15,83 %) respondentů tuto položku vyplnilo
nesprávně. Tito ,respondenti chybovali v přiřazení barvy končetinových svodů k jejich
názvům nebo zaměnili barvy končetinových svodů při zakreslování do obrázku.
Otázka č. 6: Jaká bude Vaše reakce po spuštění zvukového nebo vizuálního alarmu?
a) pokud vím, že má pacient dlouhodobě stabilní životní funkce, na signalizační
upozornění nereaguji b) zkontroluji fyziologické funkce, subjektivní a objektivní stav
pacienta a správné umístění elektrod c) po zaznění alarmu vyběhnu k lůžku pacienta s
resuscitačními pomůckami a defibrilátorem d) po zaznění signalizace alarmu ihned volám
lékaře e) ztlumím hlasitost alarmu f) jiné, uveďte g) nevím
Tabulka 17 Reakce po spuštění zvukového nebo vizuálního alarmu
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Na otázku jak budou respondenti reagovat při spuštění vizuálního nebo zvukového alarmu
odpovědělo 111 (92,50 %) dotazovaných, že zkontrolují fyziologické funkce, subjektivní a
objektivní stav pacienta a správné umístění elektrod. 3 (2,50 %) respondenti by na
signalizační upozornění nereagovali, pokud by věděli, že má pacient dlouhodobě stabilní
životní funkce. Po zaznění alarmu by k lůžku s resuscitačními pomůckami a defibrilátorem
vyběhli 3 (2,50 %) respondenti. 0 (0,00 %) respondentů označilo odpověď nevím. 3
respondenti zvolili možnost jiné, z nichž 1 (0,83 %) respondent vypsal, že by nejprve
zhodnotil situaci dle monitoru, další 1 (0,83 %) respondent by ztlumil alarm a poté
zhodnotil stav pacienta a poslední 1 (0,83 %) dotazovaný, který zvolil možnost jiné, by
reagoval dle typu alarmu.
Otázka č. 7: Kontrolujete a regulujete si na monitoru hranice alarmů u svého
pacienta? Příklad: Pacient je momentálně tachykardický, zvýším si přechodně
hranici srdeční frekvence a po ustálení tepové frekvence nastavím hodnotu zpět na
fyziologické rozmezí.
a) ne, hranice jsou přednastavené technikem b) ano, při převzetí služby a v průběhu dle
stavu pacienta c) ano, pouze dle pokynu lékaře d) jiné, uveďte e) nevím
Tabulka 18 Kontrola hranic alarmů

V položce číslo 7 měli respondenti uvést, jestli si kontrolují a regulují hranice na monitoru
u svých pacientů. 78 (65,00 %) všeobecných sester a zdravotnických záchranářů uvedlo, že
si hranice alarmu nastavují při převzetí služby a v průběhu dle stavu pacienta. Alarm
reguluje dle pokynu lékaře 28 (23,33 %) dotazovaných. 6 (5,00 %) respondentů alarm
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neregulují, protože je přednastavený výrobcem. Odpověď nevím zvolil 1 (0,83 %)
respondent. 5 dotazovaných zvolilo možnost jiné a vypsali svou odpověď. 1 (0,83 %)
respondent odpověděl, že alarm si sám upraví po zkontrolování stavu pacienta lékařem, 4
respondenti (3,33 %) uvedli, že alarmy regulují zcela výjimečně, pokud jde o dlouhodobý
stav pacienta tak pravidelně kontrolují a předělávají hranice při předání. 1 (0,83 %)
respondent uvedl, že reguluje hranice alarmu pouze tehdy, pokud spuštění alarmu
nevypovídá nic o změně stavu pacienta a alarm se spouští nepřetržitě, ale úprava musí být
velmi opatrná.
Otázka č. 8: Označte sinusový fyziologický rytmus
a) správně b) nesprávně
Tabulka 19 Sinusový fyziologický rytmus

Položka č. 8 zjišťuje, zda umí respondenti rozeznat sinusový fyziologický rytmus od
patologického rytmu. 72 (60,00 %) dotazovaných označilo správnou odpověď. 48
(40,00 %) respondentů odpovědělo nesprávně. Jako správná varianta byla křivka
zobrazující fyziologický sinusový rytmus s přítomnými vlnami P a jako nesprávná varianta
byla patologická křivka - flutter síní.
Tabulka 20 Rozeznání sinusového rytmu od patologického dle absolvování EKG kurzu
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Graf 10 Relativní četnost rozeznání sinusového rytmu od patologického podle absolvování EKG kurzu

Tabulka 20 a graf 10 vychází z výsledků tabulek 19 a 31. Bylo využito třídění dat druhého
stupně. Z výsledků je zřejmé, že z respondentů, kteří absolvovali EKG kurz (42
respondentů) označilo správně fyziologický sinusový rytmus 33 (92,86 %) respondentů a
nesprávně 3 (7,14 %) respondenti. Dotazovaní, kteří se EKG kurzu neúčastnili (78
respondentů), označilo 33 (42,31 %) správně fyziologický sinusový rytmus a nesprávně 45
(57,69 %). Když se porovná schopnost rozeznat sinusový rytmus podle toho, zda
respondent absolvoval EKG kurz, dojdeme k závěru, že respondenti s EKG kurzem umějí
lépe rozeznat rytmus fyziologický (sinusový rytmus) od patologického (flutter síní).
Otázka č. 9: Zaškrtněte, které rytmy jsou defibrilovatelné.
Tabulka 21 Defibrilovatelné rytmy
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Graf 11 Relativní četnost defibrilovatelných rytmů

U této otázky mohli respondenti zvolit více odpovědí. Z celkového počtu 223 odpovědí
(považováno za 100 %) ze 120 platných dotazníků, tvořilo 99 (44,39 %) odpovědí možnost
monomorfní komorová tachykardie a 89 (39,91 %) odpovědí možnost fibrilace komor.
Jako varianta defibrilovatelného rytmu flutter síní tvořilo 30 odpovědí (13,45 %) a 5
(2,24 %) odpovědí tvořilo sinusový rytmus. Správná odpověď byla monomorfní komorová
tachykardie a fibrilace komor. Nesprávnou možností bylo defibrilovat flutter síní a
sinusový rytmus.
Tabulka 22 Znalost defibrilovatelných rytmů podle absolvování EKG kurzu
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Graf 12 Relativní četnost znalosti defibrilovatelných rytmů podle absolvování EKG kurzu

Tabulka 22 a graf 12 vychází z výsledků tabulky 21 a 31. Bylo tady také využito druhého
stupně třídění dat. Respondenti, kteří prošli během své praxe EKG kurzem, byli v počtu 42
(100 %) a respondentů bez EKG kurzu bylo 78 (100 %). Z výsledků je zřejmé, že by 42
(100 %) respondentů, kteří se zúčastnili EKG kurzu defibrilovalo monomorfní komorovou
tachykardii, 4 (9,52 %) flutter síní, 0 (0,00 %) sinusový rytmus a 40 dotazovaných
(95,24 %) fibrilaci komor. Oproti respondentům s EKG kurzem by 57 (73,08 %)
dotazovaných, kteří neměli během své praxe tento kurz defibrilovalo monomorfní
komorovou tachykardii, 26 (33,33 %) flutter síní, 5 (6,41 %) sinusový rytmus a pouze 48
(61,54 %) fibrilaci komor. Správná odpověď byla monomorfní komorová tachykardie a
fibrilace komor. Nesprávnou možností bylo označit jako defibrilovatelný rytmus flutter
síní a sinusový rytmus. Je zde tedy znát přínos EKG kurzů.
Otázka č. 10: Pořizujete na svém oddělení záznam EKG zobrazující svody zadní
stěny a svody z pravostranného prekordia?
a) ano, automaticky při každém příjmu b) ano, automaticky u pacientů s bolestí na hrudi a
AIM c) ano, pokud jej indikuje lékař d) ne, nikdy e) nevím f) jiné, uveďte
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Tabulka 23 Pořízení EKG zadní stěny a pravostranného prekordia

Graf 13 Relativní četnost pořízení EKG zadní stěny a pravostranného prekordia

Tato otázka zjišťuje, zda dotazovaní pořizují na svém oddělení EKG záznam zadní stěny a
pravostranného prekordia. 55 (45,83 %) respondentů uvedlo, že nikdy toto EKG
nepořizují. 42 (35,00 %) dotazovaných tento záznam EKG pořizují, pokud jej indikuje
lékař. 11 (9, 17 %) respondentů označilo možnost nevím. 4 (3,33 %) respondenti pořizují
toto EKG automaticky při každém příjmu a 2 (1,67 %) respondenti automaticky u pacientů
s bolestí na hrudi a AIM. 5 (4,17 %) dotazovaných označilo možnost jiné a odpověděli, že
nepořizují, protože se s tím nesetkali. 1 (0,83 %) respondent také zvolil možnost jiné, ale
uvedl, že EKG pořizují v případě ordinace lékaře a přichází natočit záznam sestra
z kardiocentra.
Otázka č. 11: Hrozí Vám v době záchranné reakce při nerozpoznané život ohrožující
arytmie nějaký postih?
a) ano, okamžitá výpověď b) ano, snížení osobního ohodnocení c) ano, upozornění od
nadřízeného d) asi ano, ale tato situace se mi nestala e) ne f) nevím
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Tabulka 24 Postih při nerozpoznání život ohrožující arytmie

Graf 14 Relativní četnost postihu při nerozpoznání život ohrožující arytmie

Tato otázka zjišťuje, zda respondentům při nerozpoznání život ohrožující arytmie hrozí
nějaký postih. 75 (62,50 %) dotazovaných uvedlo, že asi ano, ale tato situace se jim
nestala. 26 (21,67 %) respondentů označilo možnost nevím a 8 (6,67 %) dotazovaných
zvolilo možnost ne. Možnost ano, upozornění od nadřízeného označilo 6 (5,00 %)
všeobecných sester a zdravotnických záchranářů. 3 (2,50 %) respondenti uvedli jako postih
okamžitou výpověď a 2 (1,67 %) respondenti snížení osobního ohodnocení. Tuto otázku
jsem do dotazníku zařadila, protože jsem chtěla zmapovat, zda si respondenti uvědomují
vážnost své kompetence rozpoznat život ohrožující arytmii a správně na ní reagovat. A
pokud jsou si vědomi případného postihu, který by jim hrozil.
Otázka č. 12: Jak hodnotíte své znalosti a schopnosti v oblasti monitorace EKG
křivek? Zakroužkujte na stupnici 1-5 (hodnocení jako ve škole)
a) 1 - výborně b) 2 - chvalitebně c) 3 - dobře d) 4 - dostatečně e) 5 – nedostatečně
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Tabulka 25 Subjektivní hodnocení znalostí a schopností v monitoraci EKG křivek

Graf 15 Relativní četnost hodnocení znalostí a schopností v monitoraci EKG křivek

Prostřednictvím této otázky respondenti subjektivně hodnotili své znalosti a schopnosti
v monitoraci EKG křivek. Hodnocení bylo jako ve škole na škále od 1-5, kdy 1 je výborně,
2 chvalitebně, 3 dobře, 4 dostatečně a 5 nedostatečně. Nejčastějším hodnocením byla
známka 3 - dobře, kterou označilo 59 (49,17 %) respondentů. Známka 1 - výborně byla
označena 6x (5,00 %). Variantu známky 2 - chvalitebně označilo 29 (24,17 %)
respondentů. Známkou 4 - dostatečně by se ohodnotilo 23 (19,17 %) respondentů. A
známkou 5 - nedostatečně ohodnotili svou znalost a schopnost v monitoraci EKG křivek 3
(2,50 %) dotazovaní.
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Tabulka 26 Subjektivní hodnocení podle účasti na EKG kurzu

Graf 16 Relativní četnost subjektivního hodnocení podle účasti na EKG kurzu

Tabulka 26 a graf 16 vychází z výsledků tabulek 25 a 31. Bylo použito třídění dat druhého
stupně. 42 (100 %) respondentů prošlo EKG kurzem a 78 (100 %) respondentů žádný kurz
EKG nenavštívili. Z výsledků je zřejmé, že 5 (11,90 %) respondentů s EKG kurzem se
ohodnotili známkou 1 - výborně, 20 (47,62 %) dotazovaných se ohodnotilo známkou
2 - chvalitebně, 17 (40,48 %) respondentů známkou 3 - dobře, 0 (0,00 %) známkou
4 - dostatečně a také 0 (0,00 %) dotazovaných známkou 5 - nedostatečně. 1 (1,28 %)
respondent bez EKG kurzu se ohodnotil známkou 1 - výborně, 9 (11,54 %) dotazovaných
známkou 2 - chvalitebně, 42 (53,85 %) známkou 3 - dobře, 23 (29,49 %) známkou
4 - dostatečně, 3 (3,85 %) dotazovaní známkou 5 - nedostatečně. Z těchto výsledků je
zřejmé, že respondenti s EKG kurzem se v problematice EKG hodnotili nadprůměrně
oproti respondentům, kteří EKG kurzem neprošli. Dotazovaní bez tohoto kurzu se hodnotí
průměrně až podprůměrně ve svých znalostech a schopnostech.
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Otázka č. 13: Znalosti o EKG jste získal/a:
Možno označit více odpovědí!
a) ve škole (označte v jaké) - Střední zdravotnická škola (SZŠ), Vyšší odborná škola
(DiS.), Bakalářské studium, Magisterské studium, Specializační vzdělání b) samostudiem
(studiem časopisů/knih) c) certifikovaným kurzem - dopište kde a jakým d) až po nástupu
do praxe e) žádné znalosti o EKG nemám f) jinak, zapište
Tabulka 27 Zdroj získaných znalostí o EKG

Graf 17 Relativní četnost zdroje získaných znalostí o EKG
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Tato otázka je zaměřena na zdroj získaných znalostí o EKG. Respondenti mohli zvolit více
odpovědí. Z celkového počtu 247 odpovědí (považováno za 100 %) ze 120 platných
dotazníků tvořila nejvíce varianta samostudiem – studiem časopisů a knih v počtu 46
(18,62 %) odpovědí. Další varianta byla až po nástupu do praxe, tato možnost tvořila 43
(17,41 %) odpovědí. 29 (11,74 %) odpovědí bylo u varianty získání znalostí pomocí
certifikovaného kurzu - VFN Kolář, Bělohlávek a 1 (0,40 %) odpověď byla certifikovaným
kurzem - NCO NZO, srdeční arytmie BRNO. Možnost ve škole - SZŠ tvořilo 37 odpovědí
(14,98 %), ve škole - VOŠ 31 (12,55 %), odpovědi, Bc. studium 18 (7,29 %) odpovědí a
Mgr. studium 4 (1,62 %) odpovědi. Žádné znalosti o EKG byly označeny 2x (0,81 %). A
varianta jinak - na operačním sále, konzultace s anesteziologickým lékařem, byla v počtu
jedné (0,40 %) odpovědi.
Otázka č. 14: Měl/a jste během Vašeho studia předmět, ve kterém jste se učili
vyhodnocovat EKG křivku?
a) ano - dopište v jakém b) ne
Tabulka 28 Studijní předmět zaměřený na EKG
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Graf 18 Relativní četnost studijního předmětu zaměřeného na EKG

Na otázku, zda respondenti měli v rámci jejich studia předmět zabývající se EKG,
odpovědělo 59 (49,17 %) dotazovaných, že žádný předmět neměli. 20 (16,67 %)
respondentů se učilo o EKG v předmětu Interní lékařství, 15 (12,50 %) respondentů
v předmětu Urgentní medicína, 14 (11, 67 %) dotazovaných v předmětu Kardiologie, 5
(4,17 %) respondentů v rámci blokové výuky v ARIPU, 2 dotazovaní (1,67 %) v předmětu
Fyziologie, 2 (1,67 %) respondenti v předmětu Ošetřovatelství v IP, 2 (1,67 %) respondenti
v předmětu Základy EKG a 1 (0,83 %) dotazovaný v předmětu Klinická propedeutika.
Otázka č. 15: Jak důležitá je podle Vás základní znalost EKG křivek pro sestru/záchranáře
na JIP a ARO?

a) velmi důležitá b) spíše důležitá c) ani důležitá, ani nedůležitá d) spíše nedůležitá e)
velmi nedůležitá
Tabulka 29 Důležitost znalosti EKG

Velmi důležitá je znalost o EKG pro 84 (70,00 %) respondentů, spíše důležitá je pro 30
(25,00 %) dotazovaných, ani důležitá, ani nedůležitá je pro 6 (5,00 %) respondentů.
Možnost spíše důležitá označilo 0 (0,00 %) respondentů a velmi nedůležitá také pro 0
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(0,00 %) respondentů. Respondenti si uvědomují, že je pro ně důležitá znalost EKG
problematiky, kurzů se chtějí účastnit (tabulka 30), ale své znalosti a schopnosti hodnotí
průměrně – známkou 3 (tabulka 25).
Otázka č. 16: Máte zájem navštěvovat kurzy věnující se problematice EKG?

a) ano, mám zájem se účastnit b) ano, mám zájem příští rok c) ne, nemám zájem se
účastnit, EKG nepotřebuji d) ne, nikdo mi to nezaplatí e) ne, nemám čas f) jiné
Tabulka 30 Zájem o EKG kurz

Graf 19 Relativní četnost zájmu o EKG kurz

Zájem účastnit se EKG kurzu mělo 74 (61,67 %) respondentů. 8 (6,67 %) respondentů
označilo, že se chce zúčastnit kurzu příští rok. Dalších 8 (6,67 %) dotazovaných nemají
zájem se účastnit EKG kurzů, EKG nepotřebují. 6 (5,00 %) respondentů odpovědělo, že
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nemají zájem, protože jim to nikdo nezaplatí a 14 (11,67 %) dotazovaných také nemají
zájem z důvodu nedostatku času. Možnost jiné zvolili zbylí respondenti z celkového počtu.
Nemám zájem, odpověděli 3 (2,50 %) respondenti, kurz právě studuje 1 (0,83 %)
respondent, kurz již absolvovalo 5 (4,17 %) dotazovaných a 1 (0,83 %) respondent uvedl,
že zájem nemá, protože mu jeho znalosti o EKG pro svou práci stačí.
Otázka č. 17: Navštívili jste během své praxe certifikovaný kurz věnující se
problematice EKG?
a) ano b) ne
Tabulka 31 Návštěva EKG kurzu během své praxe

Tabulka 31 ukazuje, že během své praxe navštěvovalo EKG kurz 42 (35,00 %)
respondentů a 78 (65,00 %) jich kurz vůbec nenavštívilo.
Otázka č. 18: Pokud jste během své praxe navštívili kurz věnující se problematice
EKG, ohodnoťte přínos získaných znalostí a schopností. Pokud jste nenavštívili –
nevyplňujte.
a) velmi přínosné b) spíše přínosné c) ani přínosné, ani nepřínosné d) spíše nepřínosné e)
velmi nepřínosné
Tabulka 32 Hodnocení přínosu získaných znalostí a schopností na EKG kurzu
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Graf 20 Relativní četnost hodnocení přínosu získaných znalostí a schopností na EKG kurzu

Tato otázka navazuje na předešlou otázku č. 17. Prostřednictvím této otázky se zjišťovalo,
jak všeobecné sestry a zdravotničtí záchranáři hodnotili přínos získaných znalostí a
schopností na EKG kurzu. Z předchozí tabulky 31 je zřejmé, že EKG kurz během své
praxe navštívilo 42 (35,00 %) respondentů. Z těchto jich 24 (57,14 %) hodnotilo získané
znalosti a schopnosti jako velmi přínosné. 14 (33,33 %) dotazovaných označilo odpověď
spíše přínosné a 4 (9,52 %) dotazovaní zvolili variantu ani přínosné, ani nepřínosné. 0
(0,00 %) respondentů spíše nepřínosné a taktéž 0 (0,00 %) velmi nepřínosné.
Otázka č. 19: Jsou certifikované kurzy nabízeny od Vašeho zaměstnavatele?
a) ano b) ne c) nevím
Tabulka 33 Nabídka certifikovaných kurzů od zaměstnavatele

Prostřednictvím této otázky bylo zjišťováno, zda nabízí zaměstnavatel certifikované kurzy
věnující se EKG problematice. Ano, označilo 62 (51,67 %) respondentů, 23 (19,17 %)
dotazovaným zaměstnavatel EKG kurzy nenabízí a 35 (29,17 %) respondentů neví, zda
jsou kurzy nabízeny zaměstnavatelem.
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Otázka č. 20: Máte podporu Vašeho zaměstnavatele v rámci vzdělávání v této
problematice?
a) ano b) ne c) nevím
Tabulka 34 Podpora zaměstnavatele při vzdělávání EKG

Podporu od zaměstnavatele při vzdělávání EKG uvedlo 76 (63,33 %) respondentů. 19
(15,83 %) dotazovaných uvedlo, že podporu nemá a 25 (20,83 %) respondentů neví, zda
by je zaměstnavatel podporoval ve vzdělávání v této problematice.
Otázka č. 21: Pokud máte podporu zaměstnavatele, vypište, jaké máte podmínky.
Např. uvolňování ze zaměstnání, hrazení výdajů. Vyplňujte, pouze pokud máte
podporu od zaměstnavatele – pokud nemáte, nevyplňujte.
Tabulka 35 Podmínky poskytující zaměstnavatel
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Graf 21 Relativní četnost podmínek poskytujících zaměstnavatelem

Tato otázka zjišťuje, jaké podmínky mají respondenti k sebevzdělávání se v oblasti EKG
od svého zaměstnavatele. Dotazovaní měli možnost volné odpovědi. Odpovídali pouze
respondenti, kteří dle tabulky 34 měli podporu od zaměstnavatele. Počítáno z celkového
počtu 109 odpovědí (považováno za 100 %). Nejčastější podmínka, která byla vyplněna
54x (49,54 %) byla možnost studijního volna. 40x (36,70 %) byla uvedena jako
podpora - hrazení celého kurzu a 9x (8,26 %) hrazení části kurzu. Dvě (1,83 %) odpovědi
byli placené studijní volno a 2 (1,83 %) odpovědi, že pro zaměstnance nemocnice je kurz
levnější. 1x (0,92 %) jako podpora zaměstnavatele - vypsání kurzu v místě bydliště a 1
(0,92 %) odpověď možnost studia certifikovaného kurzu až po splnění adaptačního
procesu.
Otázka č. 22: Máte možnost si zapůjčit odbornou literaturu nebo časopisy zabývající
se touto problematikou?
a) ano, mám tuto možnost a využívám ji b) ano, mám tuto možnost a nevyužívám ji,
protože jsou většinou tyto zdroje v cizím jazyce c) ano, mám tuto možnost, ale nemám čas
na samostudium d) ano, mám tuto možnost a nevyužívám ji, literatura je náročná,
nerozumím ji, psaná spíše pro lékaře e) ne, nemám tuto možnost f) jiné, uveďte
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Tabulka 36 Možnost zapůjčení literatury zabývající se EKG

Graf 22 Relativní četnost možností zapůjčení si literatury zabývající se EKG

Tato otázka zjišťuje, zda respondenti mají možnost si zapůjčit odbornou literaturu nebo
časopisy zabývající se EKG tématikou. 58 (48,33 %) respondentů odpovědělo, že možnost
mají a využívají ji. 24 (20,00 %) respondentů mají tuto možnost, ale nemají čas na
samostudium. 11 (9,17 %) dotazovaných má tuto možnost a nevyužívá ji, protože jsou
většinou tyto zdroje v cizím jazyce. 11 (9,17 %) respondentů má také tuto možnost a
nevyužívají ji, protože literatura je náročná, nerozumí ji, je psaná spíše pro lékaře. 6 (5,00
%) dotazovaných označilo, že možnost vypůjčení si odborné literatury a časopisů nemá. 3
(2,50 %) respondenti zvolili možnost jiné a odpověděli, že literaturu si kupují sami. 7
dotazovaných (5,83 %) označilo možnost nevím.
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Otázka č. 23: Co Vás motivovalo nebo by Vás v budoucnu motivovalo
k sebevzdělávání se v této problematice? Možno označit více odpovědí!
a) vyšší finanční ohodnocení b) vyšší kompetence c) prohloubení vědomostí d) získání
certifikátu e) uznání spolupracovníků f) uznání managmentu g) více pracovních možností
h) větší jistota v této problematice i) nic j) nevím k) jiná odpověď, zapište
Tabulka 37 Motivace k sebevzdělávání

Graf 23 Relativní četnost motivace k sebevzdělávání

Tato otázka je zaměřena na motivaci k sebevzdělávání se v této problematice. Respondenti
mohli zvolit více odpovědí. Z celkového počtu 290 odpovědí (považováno za 100 %) ze
120 platných dotazníků tvořila nejvíce odpovědí varianta prohloubení vědomostí, která
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byla označena 89krát (30,69 %) a varianta větší jistota v této problematice byla označena
71krát (24,48 %). Jako další motivací bylo označeno 43krát (14,83 %) vyšší finanční
ohodnocení označeno 43krát (14,83 %), vyšší kompetence označeno 15krát (5,17 %) a
27krát (9,31 %) byla označena možnost získání certifikátu. Uznání spolupracovníků bylo
označeno 6krát (2,07 %) a 7krát (2,41 %) možnost motivace uznání managmentu. Varianta
více pracovních možností byla zvolena 26krát (8,97 %), 3krát (1,03 %) byla uvedena
možnost nic, 1krát (0,34 %) možnost nevím. Možnost jiné byla označena 2krát. 1 odpověd
(0,34 %) byla, že motivací by bylo více času a 1 (0,34 %) odpověď, že byl vyslán vedením.
Otázka č. 24: Dokáže ocenit někdo Vaše pokročilé znalosti a schopnosti v monitoraci
EKG křivek? Možno označit více odpovědí!!!!
a) ano, kolegyně a kolegové b) ano, lékaři c) ano, vrchní sestra d) ano, staniční sestra e)
ano, managment nemocnice f) ano, pacienti g) ne h) nevím
Tabulka 38 Ocenění znalostí a schopností v oblasti EKG

Graf 24 Relativní četnost ocenění znalostí a schopností v oblasti EKG
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U této otázky bylo na výběr více odpovědí, celkem jich bylo 176 (považováno za 100 %)
ze 120 platných dotazníků. Nejčastější odpověď byla ano kolegyně a kolegové, v počtu 44
(25,00 %) odpovědí. 34 (19,32 %) odpovědí tvořila možnost, že je dokáží ocenit lékaři. 6
(3,41 %) odpovědí tvořila varianta vrchní sestra a 25 (14,20 %) odpovědí staniční sestra,
jako osoba, která dokáže ocenit jejich pokročilé znalosti a schopnosti. 12 (6,82 %)
odpovědí tvořila možnost pacienti. 0 (0,00 %) odpovědí bylo u možnosti ano a také u
varianty managmentu nemocnice. 23 (13,07 %) odpovědí tvořila možnost ne a 32
(18,18 %) odpovědí možnost nevím.
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4. Diskuse
Záměrem diplomové práce bylo zmapovat jak se všeobecné sestry/zdravotničtí záchranáři
subjektivně hodnotí v problematice EKG, na jaké úrovni jsou jejich znalosti a schopnosti,
popsat jaké strategie byly přínosné při získávání těchto znalostí a jakou k tomu měli
motivaci a s jakými bariérami se setkali.
Výzkum byl proveden pomocí dotazníkového šetření na odděleních intenzivní péče a
anesteziologicko-resuscitačních odděleních ve vybraných třech fakultních nemocnicích.
Celkem bylo rozdáno 155 (100 %) dotazníků, navráceno 127 (81,93 %) dotazníků, použito
k výzkumu 120 (77,41 %) dotazníků, pro lepší přehled tabulka 6. Výsledky průzkumného
šetření byly zpracovány pomocí tabulek a grafů v předchozí kapitole. V rámci diskuse je
nejprve stručně uvedena charakteristika respondentů a následně výsledky průzkumu blíže
analyzovány a doplněny komentářem na základě dostupných poznatků z odborné
literatury, vědeckých článků a obdobných průzkumů zaměřených na problematiku
monitorace a interpretace EKG.
Nejpočetnější skupinu respondentů tvořili mladší všeobecné sestry a zdravotničtí
záchranáři ve věku 20-29 let (40,83 %) a 30-39 let (35,00 %), s vysokoškolským
bakalářským studiem (37,50 %) a překvapivě se středoškolskou maturitou (33,33 %), se
specializací v intenzivní péči - IP (52,50 %), s délkou praxe 1-5 let (31,67 %) a také
překvapivě skupina s praxí 16 a více let (25,83 %) respondentů. Zajímavým zjištěním
vyplývající z charakteristiky vzorku bylo, že sestry vyššího věku a s délkou praxe 16 a více
let pracují i po tolika letech své praxe stále na intenzivních lůžkách. Vyšší zastoupení
respondentů s nejvýše dosaženým vzděláním středoškolským je dáno právě zastoupením
sester s praxí více jak 16 let v oboru, kdy do školního roku 2003/2004 stačila pro výkon
všeobecné sestry pouze střední zdravotnická škola (zákon č. 96/2004 Sb.). Poslední
charakteristickou otázkou bylo zjišťováno, kde respondenti momentálně pracují. Z
hlediska tématu diplomové práce proběhl výzkum na pracovištích intenzivní péče. Nejvíce
odpovídalo respondentů z oddělení ARO pro dospělé (37,50 %). Tady bych chtěla
upozornit, že jsem nedokázala docílit vyváženého vzorku respondentů dle oddělení.
Vrchním sestrám jsem distribuovala počet dotazníků dle aktuálního stavu pracujících
všeobecných sester a zdravotnických záchranářů na jednotlivých jednotkách. Také
vyplnění dotazníků bylo dobrovolné a nepovinné. Proto nebyl navrácen takový počet
dotazníků, abych dokázala mít rovnoměrný vzorek respondentů podle oddělení.
Výsledky průzkumu mohly být ovlivněny různými faktory vzhledem k výběru získání dat
pomocí dotazníkového šetření. Mohlo dojít ke zkreslení výsledků z důvodu rozsahu
dotazníku a nedostatku času na vyplnění a zaškrtávání odpovědí tak, jak by měly být
správně a ne dle svých skutečných znalostí a schopností. V otevřené otázce, kde se
zjišťuje, jaké podmínky poskytuje zaměstnavatel respondentům ke vzdělávání se v oblasti
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EKG, mohl být výsledek u této položky zkreslen. Respondenti totiž v dotazníku mají jako
vzor příklady podpory, kterou jim mohl zaměstnavatel poskytnout. Právě tyto příklady
patřily mezi nejčastější odpovědi.
Monitorace a intepretace EKG je jedna z dovedností, která patří k denním činnostem práce
všeobecné sestry nebo zdravotnického záchranáře v IP. Proto je nutné tuto dovednost plně
ovládat. Ze zahraničních studií (Maclnnes, 2014) a (Khunti, 2014) vyplývá, že je potřeba
znalost správné monitorace EKG kompetentními zdravotnickými pracovníky (všeobecná
sestra, zdravotnický záchranář), aby nedocházelo k mylným výsledkům, ke špatné
diagnóze, k nesprávným nebo opožděným zásahům, které by mohly vést k ohrožení života
pacienta nebo k úmrtí.
Cílem práce č. 1 bylo zjistit, jak všeobecné sestry/zdravotničtí záchranáři pracující na JIP a
ARO subjektivně hodnotí svou úroveň znalostí a schopností v oblasti monitorace a
hodnocení EKG. Tímto cílem se zabývala položka v dotazníku č. 12. Tato otázka
zjišťovala, jaký je subjektivní pohled respondentů na své znalosti a schopnosti
v problematice EKG. Respondenti měli ohodnotit své dovednosti a znalosti na škále 1-5,
kde 1 je výborně, 2 - chvalitebně, 3 - dobře, 4 - dostatečně a 5 - nedostatečně. Zajímavým
výsledkem bylo, že velmi dobré hodnocení tj. známka 1 - výborně (5,00 %) a 2 chvalitebně (24,17 %) označilo dohromady pouze 30,17 % respondentů. Logicky ze
situace vyplývá, že neutrální variantu 3 - dobře (49,17 %) zvolilo téměř 50 %
dotazovaných. Zajímavým zjištěním z konečných výsledků bylo, že převážná většina
dotazovaných, kteří hodnotili své znalosti nadprůměrně, prošli výukou EKG kurzu a jsou
si ve svých znalostech jistější než respondenti, kteří EKG kurz neabsolvovali. Na efektivitu
praktických EKG kurzů ukazuje i studie (Zhang & Hsu, 2012), kde sestry udávaly, že po
dokončení EKG vzdělávacího kurzu měly lepší znalosti v této oblasti, a že díky programu
dokáží poskytovat lepší a kvalitnější ošetřovatelskou péči o pacienta s bolestí na hrudi.
Cílem č. 2 bylo zjistit, zda všeobecné sestry/zdravotničtí záchranáři pracující na JIP a ARO
hodnotí srdeční rytmus a zda to patří mezi jejich kompetence. K tomuto cíli se vztahuje
otázka č. 1 a 2.
Na otázku č. 1, která zjišťuje, zda respondenti na svém oddělení hodnotí srdeční rytmus u
svého pacienta, 73,33 % respondentů odpovědělo ano, musí na svém oddělení umět
zhodnotit EKG křivku z monitoru a 23,33 % respondentů hodnotí EKG, ale pouze
z vlastního zájmu v rámci samostudia. Výsledky této otázky jsou uspokojivé, protože
hodnocení EKG je důležitou součástí činnosti sestry nebo záchranáře, která vede
k prevenci nebo brzkému zachycení život ohrožujícím stavům, jak se uvádí v odborné
literatuře (Sovová, 2006; Bělohlávek et al., 2014).
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Otázka č. 2 zjišťuje, zda si všeobecné sestry/zdravotničtí záchranáři myslí, zda mají
orientační hodnocení EKG ve svých kompetencích. 95,00 % respondentů uvedlo, že
hodnocení EKG patří do jejich kompetencí. Odpovědi na tuto otázku jsou uspokojivé,
respondenti jsou seznámeni a uvědomují si své kompetence vycházející z vyhlášky
č. 5/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.
Z vyhlášky vyplývá, že zdravotnický záchranář a sestra pro intenzivní péči monitoruje a
hodnotí EKG záznam, sleduje a hodnotí poruchy rytmu, zahajuje a provádí KPR se
zajištěním DC a defibriluje srdce elektrickým výbojem po provedení záznamu EKG.
Znalost život ohrožujících arytmií je tedy nezbytná, protože všeobecná sestra/zdravotnický
záchranář je nejčastěji první osoba, která zaznamená poruchu rytmu a po zhodnocení EKG
by měla umět sama vést správné kroky do doby, než bude přítomen lékař. Pouze 5,00 %
respondentů uvedlo, že orientační hodnocení EKG není jejich kompetencí, což může být
důsledkem nedostatečného seznámení se svými kompetencemi.
Cílem práce č. 3 bylo zhodnotit oslovenými všeobecnými sestrami a zdravotnickými
záchranáři, zda mají na svém oddělení EKG ošetřovatelský standard pro hodnocení EKG
křivky a zda ho využívají.
Na tento cíl se vztahovala otázka č. 3 v dotazníku. 39,17 % dotazovaných uvedlo, že
nemají standard pro hodnocení EKG křivky, 29,17 % dotazovaných uvedlo možnost nevím
a 23,33 % respondentů označilo, že mají pouze standard na natočení EKG. Což pro mě
bylo docela zajímavé zjištění, protože pouze 8,33 % respondentů označilo, že
oštřovatelský standard pro hodnocení EKG křivky mají a EKG podle něj hodnotí. Myslím
si, že je to dáno neznalostí dostupných standardů na oddělení z důvodu jejich
nedostatečného seznámení. Jelikož se lokální ošetřovatelské standardy zpracovávají v
konkrétním zdravotnickém zařízení či oddělení, tak se mi nepodařilo takový standard
z dostupných zdrojů najít. Z výsledků je zřejmé, že dostupné EKG ošetřovatelské
standardy se zaměřují spíše na techniku pořízení záznamu. Což si myslím, že je
nedostačující hlavně na odděleních intenzivní péče, kde je monitorace a i interpretace EKG
každodenní činností sestry nebo záchranáře. Oproti tomu v zahraničí již v roce 2004 byly
vytvořeny standardy pro monitorování dysrytmií asociací American Heart Association
(AHA). Existují také různé algoritmy, které by měly všeobecným sestrám a zdravotnickým
záchranářům pomoci k snadné interpretaci základních EKG rytmů. Například časopis pro
sestry AORN Journal uvádí metodu CRISP (Cardiac Rhythm Identification for Simple
People), která pomáhá rychle interpretovat EKG v závažných situacích (Atwood &
Wadlund, 2015). Algoritmus CRISP je k nahlédnutí v příloze 2. Myslím si, že v České
republice by taktéž bylo vhodné posílit vědomosti a rozhodování sester při monitoraci
arytmií nějakým srozumitelným doporučením. Při nejmenším by to mohlo pomoci
absolventkám nastupujícím do praxe k lepší adaptaci na tyto činnosti.
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Cílem práce č. 4 bylo analyzovat, kde všeobecné sestry/zdravotničtí záchranáři pracující na
JIP a ARO získali prvotní specializované znalosti o problematice EKG.
K tomuto cíli se vztahuje otázka č. 13 a 14 v dotazníku. Nejčastější odpovědí byl uváděn
jako zdroj informací o EKG samostudium, dále bylo uváděno jako zdroj informací nástup
do praxe a získání znalosti prostřednictvím certifikovaných kurzů. Možnost ve škole – SZŠ
tvořilo 14,98 % odpovědí, VOŠ 12,55 % odpovědí, Bc. studium 7,29 % odpovědí, Mgr.
studium 1,62 % odpovědí a specializační vzdělání 14,17 % odpovědí. Výsledky této otázky
mě překvapily. Nečekala jsem, že informace o EKG si respondenti nejčastěji zjišťovali
samostudiem. Jako zdroj informací ,,samotnou praxi“ mohli označit proto, že se až po
volbě svého odvětví, ve kterém chtějí pracovat, zaměřují na důležité znalosti a schopnosti
v oboru, který si zvolili. Zajímavý je fakt, že 40 respondentů z celkového počtu všech
dotazovaných dosáhlo nejvyššího vzdělání SZŠ a informace o EKG získalo právě ze SZŠ
37 respondentů. Naproti tomu 45 dotazovaných dosáhlo bakalářského titulu a pouze 18
z nich označilo, že získalo znalosti v rámci tohoto stupně studia. Doplňující otázka
k tomuto cíli zjišťovala, zda měli respondenti během svého studia předmět zabývající se
problematikou EKG. Skoro polovina dotazovaných odpověděla, že neměla žádný předmět
zabývající se touto problematikou. Jako nejčastější předměty, ve kterých jim byly
předávány informace, uvedli: interní lékařství, urgentní medicína, kardiologie. A také
méně zastoupené předměty uvedli Fyziologie, Ošetřovatelství v IP, Klinická propedeutika
a Základy EKG.
Cíl číslo 5 zkoumal zájem a účast všeobecných sester/zdravotnických záchranářů
pracujících na JIP a ARO na vzdělávacích seminářích a kurzech věnující se EKG. Tento cíl
byl zjišťován otázkou č. 15-21. Prostřednictvím otázky č. 15 se zjistilo, že pro všeobecné
sestry/zdravotnické záchranáře jsou vědomosti o EKG velmi důležité (uvedlo
70 % respondentů). S tímto faktem, souvisí i výsledek u otázky č. 16, kde 61,67 %
respondentů vyjádřilo, že mají zájem se účastnit EKG kurzu, který posune jejich znalosti.
Pouze 11, 67 % respondentů se EKG kurzu nechtělo zúčastnit z důvodu nedostatku času,
což si myslím, že je uspokojivý výsledek. Z otázky č. 17 a 18 se zjistilo, že 35 %
respondentů navštívilo během své praxe kurz věnující se problematice EKG. Ti
respondenti, kteří kurz navštívili, ohodnotili přínos získaných znalostí a schopností jako
velmi nebo spíše přínosný. Pouze 4 respondenti ohodnotili přínos získaných znalostí
neutrálně (ani přínosné, ani nepřínosné). Z průzkumu je tedy zřejmé, že se respondenti
chtěli vzdělávat v této problematice a vnímali tyto znalosti jako přínosné ve své praxi.
Naproti tomuto faktu také z výsledků vyplývá, že i přes tak velký zájem respondentů byla
jejich návštěvnost na EKG kurzech poměrně nízká. Mohlo to být dáno tím, že EKG kurzy
nejsou standardně zařazovány do programu celoživotního vzdělávání a není jich pořádáno
tolik jako např. kurzy hojení ran, KPR a kapacita těchto kurzů mohla být brzy naplněna.
Zajímavé by tady bylo další prozkoumání některých výsledků (např. jak jsou na tom
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všeobecné sestry/zdravotničtí záchranáři s absolvováním kurzů EKG v malých městech).
Dále bylo zkoumáno prostřednictvím otázky č. 19, 20 a 21 zda se zaměstnavatelé snaží své
podřízené podporovat v dalším vzdělávání a jaké jim k tomu poskytují podmínky. 51,67 %
respondentů uvedlo, že jejich zaměstnavatel možnost EKG kurzu nabízí a 63,33 %
dotazovaných by mělo podporu od zaměstnavatele v případě účasti na EKG kurzu.
Nejčastější podmínky podpory od zaměstnavatele respondenti uvedli studijní volno a
hrazení celého kurzu. Tento výsledek vnímám jako překvapující. Z výzkumu, který se
zabýval mapováním postojů zdravotních sester k dalšímu neformálnímu vzdělávání
(Havlíčková, 2012) je zřejmé, že se zaměstnavatelé na dalším vzdělávání zdravotníků
nepodíleli, nezohledňovali časové nároky vynaložené ke vzdělávání ani tehdy, když se
vzdělávali přímo pro pracoviště. Vévoda (2013) ve své publikaci uvedl jako jeden z mnoha
silných motivačních faktorů přispívající k motivaci k sebevzdělávání právě podporu
zaměstnavatele. U této otázky musím ale přiznat fakt, že výsledky mohly být zkresleny.
Otázka byla položena formou otevřené otázky, kde byly pro lepší pochopení uvedeny
příklady podpory od zaměstnavatele. Tyto příklady pak byly nejčastějšími odpověďmi
v dotazníku. Předpokládám tedy, že respondenti vyplňovali dotazník rychle a využili
uvedené příklady, anebo podpora od jejich zaměstnavatele byla uspokojivá. Cíl číslo 6
navazuje na předešlý cíl. Otázka č. 22-24 zjišťovala, zda mají všeobecné
sestry/zdravotničtí záchranáři pracující na JIP a ARO během své praxe sebevzdělávat a
jakou k tomu mají motivaci. Výše bylo zmíněno, že respondenti mají zájem se
v problematice EKG sebevzdělávat a že informace získávali i v rámci samostudia. To
potvrzuje i výsledek na otázku č. 22, kdy 48,33 % dotazovaných uvedlo, že mají možnost
si zapůjčit odbornou literaturu a využívat ji. Obecně motivace zdravotnických pracovníků
ke vzdělávání se liší dle věku, praxe a pracoviště. Motivační faktory ke vzdělání, které
uvádí ve své publikaci (Vévoda, 2013) jsou např. potřeba získat doklad k potřebnému
výkonu profese, potřeba rozvíjet se, získat jistotu, sebedůvěru, odborný přehled, potřeba
vzdělanosti, finančního ohodnocení, ekonomické jistoty, možnost osobního růstu, práce
v zahraničí, ocenění kolegy, partnerem, rodinou, zaměstnavatelem. Respondenti
v předložené práci vnímali jako největší motivaci k sebevzdělávání se v problematice EKG
prohloubení vědomostí (30,69 %), větší jistotu v této problematice (24,48 %) a vyšší
finanční ohodnocení (14,83 %). Méně důležité motivační faktory byly pro respondenty
vyšší kompetence, získání certifikátu, a více pracovních možností. Doplňující otázkou
v dotazníku k motivaci, byla otázka, zda někdo v praxi dokáže ocenit jejich pokročilé
znalosti a schopnosti v monitoraci EKG křivek. Největší ocenění respondenti vnímají ze
strany kolegyň, kolegů a lékařů. Od nadřízených, vrchní sestry, staniční sestry,
managmentu nemocnice již takovou míru ocenění nevnímají. Myslím si, že by bylo na
místě posílit snahu vedení vést a oceňovat sestry/záchranáře ve snaze učit se, být lepšími a
vzdělanějšími v problematice, kterou musí naplno zvládat. To by mohlo vést k lepší kvalitě
poskytované péče. Ve zdravotnictví obecně je důležitá důvěra a respekt mezi lékařem a
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sestrou/záchranářem. Proto je příjemným zjištěním, že respondenti vnímají lékaře jako
toho, kdo dokáže ocenit jejich pokročilé znalosti.
Cílem předložené práce č. 7 bylo zmapovat základní znalosti všeobecné
sestry/zdravotnického záchranáře v problematice EKG. K naplnění tohoto cíle směřovali
otázky otázka č. 4-11 v dotazníku.
Otázka číslo 4 zjišťovala znalosti a schopnosti respondentů přikládat hrudní svody
12svodového EKG. Byla zhodnocena procentuální úspěšnost každého jednotlivého svodu.
Svod V1 označilo správně 29,17 %, V2 - 27,50 %, V3 - 43,33 %, V4 - 50,00 %, V5 - 36,67
%, V6 - 34,17 % z celkového počtu všech respondentů. Myslím si, že neznalost svodu V1
je dána tím, že svod respondenti umisťovali naslepo. V2 umisťovali zrcadlově k V1, proto
jsem také zazanamenala neznalost tohoto místa svodu. Polohu V4 umístili lépe dle snadno
zapamatovatelné polohy ,,pod prsní bradavkou“. V3 umisťovali mezi polohou V2 a V4. V5
a V6 následují svod V4 ve stejné výši, kdy sestry a zdravotničtí záchranáři umisťovali
svody kraniálně či kaudálně. Neznalost hrudních svodů především svodu V1 a V2
dokládají autoři (Khunti 2014, Kishto et al., 2016) studiemi provedenými v zahraničí.
Nesprávné umisťování svodu V5, V6 a mé tvrzení proč k tomu dochází, popisuje a
zobrazuje ve svém článku (Crawford & Doherty, 2010). Kishto et al. ve své studii
poukazuje na alarmující vysokou neznalost prekordiálních svodů. Takto vysoká neznalost
v jeho studii mohla být dána tím, že správné umístění hrudních elektrod měřil v mm. Měřil
vzdálenost umístění každého svodu od předem jeho určené správné polohy (Kishto et al,
2016). Obrázky a vysvětlené lokalizace hrudních svodů se nachází v každé učebnici EKG
pro nelékařská povolání. Dokonce je to kompetence všeobecné sestry na standardním
oddělení. Holcmanová (2013) se ve své práci zaměřovala na postup přiložení elektrod ve
srovnání s délkou praxe s nejvyšším dosaženým vzděláním a s oddělením, kde pracují.
Zjistila, že se vzděláním sester a délkou praxe rostou i jejich vědomosti v oblasti techniky
monitorace EKG, ale bohužel jsou pořád tyto vědomosti podprůměrné. Předpokládám
tedy, že respondenti v mé práci buď dotazník vyplňovali ve spěchu a jednoduše zakreslili
svod dle vizuálních schopností a ne dle anatomického umístění, nebo nemají dostatek
znalostí o technice přikládání hrudních elektrod. Tyto výsledky jsou varovné a je zjevné,
že zvládnutí této problematiky potřebuje posílit i mezi sestrami a záchranáři na JIP.
Pomocí otázky č. 5 byla zjišťována znalost a dovednost sester a záchranářů ve správném
umístění končetinových svodů. Výsledek byl oproti hrudním svodům lepší. Pouze 19
respondentů z celkového počtu 120 dotazovaných zakreslilo a určilo barvu končetinových
svodů chybně. Tito respondenti chybovali v přiřazení barvy končetinových svodů k jejich
názvům nebo zaměnili barvy končetinových svodů při zakreslování do obrázku.
Předpokládám, že neznalost správného umístění a pojmenování končetinových svodů
mohla být dána tím, že se 12svodové EKG nepořizuje na daných odděleních intenzivní
péče tak často jako např. na koronárních jednotkách. Důležité je zde zmínit zásady
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v přikládání svodů EKG dle (Khunti, 2014; Bělohlávek et al., 2014): poloha na zádech
v klidu, uvolněné tělo, ruce podél těla, nehýbat, nemluvit, svody potřít EKG gelem,
nekřížit kabely a u mužů hrudník v případě četného ochlupení vyholit.
Otázka č. 6 a 7 zjišťovala reakci sestry a zdravotnického záchranáře na signalizaci alarmu
monitoru při monitorování kontinuálního EKG. Uspokojujícím výsledkem je, že by
respondenti na alarm reagovali správně. Nejprve by zkontrolovali fyziologické funkce,
subjektivní a objektivní stav pacienta a správné umístění EKG elektrod a poté teprve
jednali. Alarmy u svých pacientů si regulují převážně při předání služby nebo v průběhu
dle stavu pacienta nebo dle pokynů lékaře. Ze své praxe vím, že na intenzivním oddělení je
to často jeden alarm za druhým. Kromě alarmů EKG, které upozorňují sestru a záchranáře
na změnu stavu pacienta, jsou na odděleních různé typy alarmů (ventilátory, dialýza,
injektomaty, infuzní pumpy), ale také koloběh telefonů, zvonků a dalších. V zahraničních
článcích (Gazarian et al., 2014, Graham & Cvach, 2011) se zmiňují o nárůstu technologií a
s tím i spojený nárůst falešných poplachů. Uvádějí, že je důležité, aby sestra uměla nastavit
příslušné meze alarmů, individualizovat alarmy, řešit běžné problémy na monitoru,
upravovat alarmy, výchozí limity a tím eliminovat přehlcení falešných alarmů, aby
nedocházelo k přirozené reakci na alarmy - tedy aby je v konečném důsledku
neignorovala. Při monitoraci EKG je také důležitá reakce sester a zdravotnických
záchranářů rozpoznat možné artefakty, které vznikají rušivými elementy při monitoraci
EKG, např. špatný kontakt elektrody s kůží pacienta, pohybové artefakty, záměna
končetinových svodů a další. Proto jak se zmiňují ve své publikaci (Bělohlávek et al.,
2014) je nutné se při hodnocení EKG křivky dívat na všechny svody a nehodnotit křivku
pouze dle jednoho svodu.
Otázka č. 8 a 9 se zaměřila na schopnost respondentů analyzovat EKG křivky a život
ohrožující arytmie. 60,00 % dotazovaných umělo rozeznat sinusový fyziologický rytmus
od patologického flutteru síní. Zajímavým zjištěním je, že většina dotazovaných označila
v dotazníku u otázky číslo jedna, že musí umět hodnotit EKG křivku z monitoru, anebo že
ji hodnotí z vlastního zájmu a pouze 60 % dotazovaných rozeznalo sinusový fyziologický
rytmus od patologického. Ze 120 respondentů by 99 dotazovaných správně defibrilovalo
monomorfní komorovou tachykardii a 89 respondentů fibrilaci komor. 30 dotazovaných by
taktéž defibrilovalo i flutter síní a 5 respondentů dokonce sinusový rytmus. To také není
uspokojivý výsledek. Všeobecná sestra/zdravotnický záchranář musí umět rozeznat
defibrilovatelné rytmy, aby mohli dále rozhodnout ve správném postupu. Tady je na místě
doporučit sestrám/záchranářům další vzdělávání se v oblasti život ohrožujících arytmií.
Vhodné by bylo prostudovat aktuální dostupné guidelines a aplikovat je při nácviku
modelových situacích. Na základě těchto výsledků jsem se dále zabývala skutečností, zda
je nějaká souvislost mezi schopností analyzovat EKG křivku a život ohrožující arytmie u
sester/záchranářů se splněným EKG kurzem. Po zhodnocení těchto dat bylo zjevné, že
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respondenti, kteří absolvovali EKG kurz, měli vyšší znalosti o této problematice než
respondenti bez EKG kurzu. Toto zjištění je v souladu se zahraniční studií (Zhang & Hsu,
2012), která dokázala, že výuková metoda EKG vedla ke zlepšení znalostí v této
problematice. Související otázkou tohoto cíle byla otázka č. 12, která zjišťovala, zda
respondentům hrozí při nerozpoznané život ohrožující srdeční arytmii nějaký postih.
62,50 % dotazovaných uvedlo, že asi ano, ale tato situace se jim nestala a 21,67 %
respondentů označilo možnost nevím. Zde předpokládám, že se respondentům tato
možnost nestala. Na odděleních intenzivní péče nejsou všeobecné sestry a zdravotničtí
záchranáři ve službě nikdy sami a při nejistotě se lze obrátit na svého kolegu a lékaře.
Z hlediska života ohrožujících stavů byla do dotazníku zahrnuta také otázka č. 10
zabývající se záznamem svodů zadní stěny a pravostranného prekordia. Při diferenciální
diagnostice AIM je potřeba pořídit záznam EKG svodů právě zadní stěny a pravostranného
prekordia, které nám můžou odhalit obraz AIM zadní a spodní stěny, který při běžném
12svodovém prekordiálním EKG v poloze na zádech nemusíme zachytit. Ze zjištěných
výsledků 45,83 % respondentů uvedlo, že nikdy tyto speciální svody EKG nepořizují.
35,00 % dotazovaných tento záznam EKG pořizují, pokud jej indikuje lékař.
Předpokládám tedy, že respondenti, kteří se zabývají pacienty s bolestí na hrudi, tyto svody
pořizují dle indikace lékaře a dotazovaní, kteří pracují s jinou skladbou pacientů, např.
chirurgické JIP, tyto záznamy z těchto svodů nikdy nepořizují.
Závěrem této části se pokusím navrhnout opatření, ke kterým jsem dospěla na základě
zjištěných výsledků výzkumu, po prostudování odborné literatury, zahraničních studií a
také z vlastních zkušeností z praxe:
 Zkvalitnit znalosti a dovednosti o EKG převážně na kvalifikačním stupni, v ARIP,
při adaptačním procesu a v rámci celoživotního vzdělávání. V dnešním moderním
světě kdy mobilní telefon je běžnou součástí života nás všech a roste množství
technologií, by bylo zajímavé vytvořit a využívat mobilní aplikaci, která nám
umožní nastudování a procvičování EKG křivek.
 Informovat všeobecné sestry/zdravotnické záchranáře o možnosti kurzů na klinice,
o podpoře zaměstnavatele na kurzech a motivovat je k sebevzdělávání. Poskytovat
jim přehled aktuálních dostupných kurzů v nemocnici, pomáhat v přihlašování,
seznámit je s výhodami absolvování kurzů a dalšími informacemi potřebnými k
nabídce dalšího vzdělávání.
 Podporovat všeobecné sestry/zdravotnické záchranáře
vzdělávání. Poskytnout aktuální přehled dostupných oborů.
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specializačním

 Vytvořit ošetřovatelský standard o technice monitorace EKG a postupu hodnocení
EKG křivek. Takovýto standard by měl obsahovat účel, platnost a oblast kde bude
tento dokument platný, komu bude určen, místo využití a postup činnosti.
Standardní ošetřovatelský postup by popsal odbornou přípravu k provedení EKG,
vlastní provedení, popis jednotlivých svodů, popis možných závad a artefaktů při
registraci EKG a úklid pomůcek.
 Sestavit na svém oddělení stručný manuál o technice monitorování EKG a vyvěsit
ho v blízkosti EKG přístroje, aby všeobecné sestry a zdravotničtí záchranáři měli
metodickou pomůcku.
 Vytvořit stručný algoritmus pro hodnocení závažných arytmií a vyvěsit ho na
vhodné místo.
 Doporučit všeobecným sestrám a zdravotnickým záchranářům sledovat postupy dle
aktuálních guidelines a ověřovat formou testů a nácviků jejich znalosti a
dovednosti. Vhodné by bylo pravidelně trénovat na svých pracovištích jednotlivé
kroky při život ohrožujících arytmiích. Díky tréninku bude docházet ke zvýšení
sebejistoty a k lepší souhře mezi spolupracovníky.
 Ze strany vedení více oceňovat snahu všeobecných sester/zdravotnických
záchranářů učit se, být lepšími a vzdělanějšími v problematice. Ocenění
zaměstnavatele by mohlo být formou finanční odměny nebo navýšení kompetencí
např. po splnění certifikovaného kurzu.
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5. Závěr
Diplomová práce se zabývá sebehodnocením znalostí a schopností všeobecných sester a
zdravotnických záchranářů na jednotkách intenzivní péče a anesteziologickoresuscitačních odděleních v problematice monitorace a interpretace EKG. V teoretické
části práce je popsán současný stav poznání, použité zdroje a rešerše literatury. V dalších
kapitolách se práce zabývá stručně anatomií a fyziologií srdce, elektrokardiografíí jako
vyšetřovací metodou, základními arytmiemi a vzděláním všeobecné sestry pro intenzivní
péči a zdravotnického záchranáře v této problematice.
Výzkumná část předložené práce je zaměřena na zjištění, jak se všeobecné sestry a
zdravotničtí záchranáři na JIP a ARO sebehodnotí v problematice EKG, jaké jsou jejich
znalosti a dovednosti, kde získali prvotní specializované znalosti, jakou měli motivaci
k sebevzdělávání se a s jakými bariérami se setkali. Pro sběr dat byla zvolena metoda
kvantitativního výzkumu pomocí anonymního dotazníkového šetření. Výzkumný vzorek
tvořili všeobecné sestry a zdravotničtí záchranáři pracující na JIP a ARO ve třech
fakultních nemocnicích. Byly stanoveny cíle, které byly v rámci praktické části splněny.
Prvním cílem bylo zjistit, jak respondenti hodnotí svou úroveň znalostí a schopností
v oblasti monitorace a interpretace EKG. Tento cíl byl naplněn, zjistilo se, že respondenti
hodnotí své znalosti a schopnosti jako průměrné. Dotazovaní, kteří se během své kariéry
zúčastnili specializované výuky EKG, si jsou ve svých znalostech a schopnostech jistější a
také se lépe v této oblasti sebehodnotí. Je tedy zřejmé, že se zvyšujícími se znalostmi a
schopnostmi se zvyšuje sebejistota a sebedůvěra v monitoraci a interpretaci EKG, což je
v praxi při rozpoznání arytmií a provádění život zachraňujících kroků významným
přínosem.
Druhý cíl měl zjistit, zda všeobecné sestry a zdravotničtí záchranáři pracující v intenzivní
péči hodnotí srdeční rytmus a zda to patří mezi jejich kompetence. Z průzkumného šetření
vyplynulo, že respondenti musí umět zhodnotit EKG křivku z monitoru, anebo ji alespoň
hodnotí z vlastního zájmu a uvědomují si, že monitorace a hodnocení EKG je jednou
z jejich kompetencí.
Třetí cíl zjišťoval, zda respondenti mají na svém oddělení EKG ošetřovatelský standard a
zda ho využívají. Zjistilo se, že většina respondentů žádný ošetřovatelský standard EKG
nemají anebo neví, zda se na jejich oddělení nějaký nachází. Pouze malá část respondentů
uvedla, že mají EKG ošetřovatelský standard a že podle něj EKG pořizují nebo hodnotí.
V porovnání se zahraničím jsme v této oblasti pozadu. Vhodným krokem by bylo více
sestry a záchranáře na JIP a ARO seznamovat s dostupností ošetřovatelských standardů a
jako metodické pomůcky využívat různé algoritmy k hodnocení arytmií.
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Čtvrtý, pátý a šestý cíl se zaměřoval na zjištění, kde respondenti získali prvotní
specializované znalosti o EKG, zda mají zájem se sebevzdělávat a účastnit se EKG kurzů a
jakou k tomu mají motivaci. Respondenti dosáhli prvotních znalostí v rámci samostudia,
nástupem do praxe, ve škole (SZŠ, VOŠ, Specializační vzdělání) nebo pomocí
certifikovaných kurzů. Pro respondenty je znalost EKG velmi důležitá a chtějí se účastnit
EKG kurzů. V závislosti na toto zjištění byla návštěvnost EKG kurzů respondenty
poměrně nízká. Více než polovina respondentů uvedla, že zaměstnavatel možnost EKG
kurzů nabízí a poskytne jim podporu v sebevzdělávání. Nejčastější podmínky podpory od
zaměstnavatele respondenti uvedli studijní volno a hrazení celého kurzu. Respondenti
v předložené práci vnímali jako největší motivaci k sebevzdělávání v problematice EKG
prohloubení vědomostí, větší jistotu v problematice a vyšší finanční ohodnocení. Nejméně
důležitými motivačními faktory byly pro respondenty vyšší kompetence, získání
certifikátu, uznání spolupracovníků, uznání managmentu a více pracovních možností.
Největší ocenění respondenti vnímají ze strany kolegyň, kolegů a lékařů.
Sedmý cíl této práce mapoval úroveň základních znalostí a schopností respondentů
v problematice EKG. Respondenti mají znalosti a dovednosti v technice monitorace EKG
podprůměrné, což je alarmující výsledek. Nejčastěji chybovali v přikládání hrudních svodů
EKG, převážně ve svodu V1 a V2. V zahraničních studiích, které zjišťovaly také správné
umisťování prekordiálních svodů sestrami na JIP a ARO, jsou výsledky s mým
průzkumem srovnatelné. Respondenti měli nedostatek znalostí a schopností v
rozeznání fyziologického rytmu od patologického a v určení defibrilovatelných rytmů dle
EKG křivek. Na základě těchto zjištěných výsledků jsem na závěr porovnala znalosti a
dovednosti respondentů s EKG kurzem a bez EKG kurzu. Dotazovaní se specializovanými
znalostmi, kteří se zúčastnili EKG kurzu, mají vyšší znalosti a dovednosti a v otázkách
méně chybovali. Proto je důležité, aby se setry a záchranáři v problematice EKG nadále
vzdělávali a znalosti a dovednosti neustále s pokrokem medicíny a ošetřovatelství
obnovovali.
Významem předložené práce je především zkvalitnění a uvědomění si schopností a
znalostí v oblasti monitorace a interpretace EKG v praxi. Pro zkvalitnění znalostí
všeobecných sester a zdravotnických záchranářů navrhuji se více o EKG učit teoreticky a
prakticky převážně na kvalifikačním stupni, v ARIP, při adaptačním procesu a v rámci
celoživotního vzdělávání. Pro praxi bych doporučila vytvořit ošetřovatelský standard,
sestavit stručný manuál o technice monitorace EKG a postupu hodnocení EKG křivek.
Také bych doporučila vytvořit stručný algoritmus pro hodnocení maligních arytmií, který
povede ke správné identifikaci život ohrožujících stavů.
Cíle práce byly splněny.
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Příloha 1 Dotazník
Univerzita Karlova v Praze
1. lékařská fakulta
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Intenzivní péče

Vážená kolegyně, vážený kolego,
jmenuji se Andrea Sedláčková, jsem studentkou navazujícího magisterského oboru Intenzivní péče
na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku,
který je součástí diplomové práce na téma „Sebehodnocení znalostí všeobecných sester a
zdravotnických záchranářů v oblasti monitorace a interpretace EKG křivek na JIP a ARO.“
Informace získané od Vás, odborníků z praxe, jsou pro vypracování diplomové práce stěžejní.
Vyplnění dotazníku Vám zabere přibližně 20 minut, vyplněním a odevzdáním souhlasíte s účastí ve
výzkumu. Šetření je anonymní, dobrovolné a na základě zjištěných dat bude vypracováno
doporučení zabývající se touto problematikou. Odpovídejte prosím na všechny otázky a vyplňujte
je pravdivě. Mnohokrát děkuji za Vaši spolupráci a čas, který věnujete vyplnění dotazníku, je to
velmi důležité k nastavení správných znalostí a schopností v této oblasti.
S pozdravem, studentka Bc. Andrea Sedláčková.

Označte vždy jen jednu možnou odpověď, pokud není u otázky uvedeno jinak!
1. Hodnotíte jako sestra/zdravotnický záchranář na svém oddělení srdeční rytmus?
a)

ano, na našem oddělení musíme umět zhodnotit EKG křivku z monitoru

b) ano, pouze z orientačně vlastního zájmu/ samostudium
c)

ne, nehodnotím

2. Myslíte si, že orientační hodnocení EKG má všeobecná sestra/zdravotnický záchranář na JIP/ARO
ve svých kompetencích?
a)

ano

b) ne
3. Máte u Vás na oddělení EKG ošetřovatelský standard zmiňující se o hodnocení křivky sestrou?
a)

ano máme, EKG podle něj hodnotím

b) ano máme, EKG podle něj nehodnotím
c)

máme pouze standard na natočení EKG

d) ne, nemáme
e)

nevím

4. Zakreslete správné umístění hrudních elektrod 12ti svodového EKG.
Pozn. umístění hrudních elektrod označte tečkou a přiřaďte číslo elektrody
Např. •V1, •V2

5. Zakreslete správné umístění končetinových elektrod 12ti svodového EKG a vypište barvu.
Pozn. umístění končetinových svodů napište do obrázku klasickým názvem elektrod (aVL, aVR, aVF,
N - uzemnění). Poté v tabulce doplňte barvu dané elektrody.

Označení

Barva

elektrod
aVL
aVF
aVR
N
(uzemnění)

6. Jaká bude Vaše reakce po spuštění zvukového nebo vizuálního alarmu?
a)

pokud vím, že má pacient dlouhodobě stabilní životní funkce, na signalizační upozornění
nereaguji

b) zkontroluji fyziologické funkce, subjektivní a objektivní stav pacienta a správné umístění
elektrod
c)

po zaznění alarmu vyběhnu k lůžku pacienta s resuscitačními pomůckami a defibrilátorem

d) po zaznění signalizace alarmu ihned volám lékaře
e)

ztlumím hlasitost alarmu

f)

jiné, uveďte:………………………………………………………………

g) nevím
7. Kontrolujete a regulujete si na monitoru hranice alarmů u svého pacienta?
Příklad: Pacient je momentálně tachykardický, zvýším si přechodně hranici srdeční frekvence a po
ustálení tepové frekvence nastavím hodnotu zpět na fyziologické rozmezí.
a)

ne, hranice jsou přednastavené technikem

b) ano, při převzetí služby a v průběhu dle stavu pacienta
c)

ano, pouze dle pokynu lékaře

d) jiné, uveďte ……………………………………………………………….
e)

nevím

8. Označte sinusový fyziologický rytmus

a)

Zdroj: Autor
b)

Zdroj: Autor
9. Zaškrtněte, které rytmy jsou defibrilovatelné.
Možno označit více odpovědí!!!!!!

1.

Zdroj: Autor
2.

Zdroj: Autor
3.

Zdroj: Autor
4.

Zdroj: Autor

10. Pořizujete na svém oddělení záznam EKG zobrazující svody zadní stěny a svody z pravostranného
prekordia?

Zdroj: (Bělohlávek, 2014)
a)

ano, automaticky při každém příjmu

b) ano, automaticky u pacientů s bolestí na hrudi a AIM
c)

ano, pokud jej indikuje lékař

d) ne, nikdy
e)

nevím

f)

jiné ………………………………………………………………………………………………..

11. Hrozí Vám v době záchranné reakce při nerozpoznané život ohrožující arytmie nějaký postih?
a) ano, okamžitá výpověď
b) ano, snížení osobního ohodnocení
c) ano, upozornění od nadřízeného
d) asi ano, ale tato situace se mi nestala
e) ne
f) nevím
12. Jak hodnotíte své znalosti a schopnosti v oblasti monitorace EKG křivek? Zakroužkujte na
stupnici 1 – 5 (hodnocení jako ve škole).
a)

1 - výborně

b) 2 - chvalitebně
c)

3 - dobře

d) 4 - dostatečně
e)

5 – nedostatečně

13. Znalosti o EKG jste získal/a:
Možno označit více odpovědí!
a)

ve škole (označte v jaké)
∑

Střední zdravotnická škola (SZŠ)

∑

Vyšší odborná škola (DiS.)

∑

Bakalářské studium

∑

Magisterské studium

∑

Specializační vzdělání

b) samostudiem (studiem časopisů/knih)
c)

certifikovaným kurzem - dopište kde a jakým
……………………………………………………………………………………….....

d) až po nástupu do praxe
e)

žádné znalosti o EKG nemám

f)

jinak, zapište: …………………………………………………………………………………

14. Měl/a jste během Vašeho studia předmět, ve kterém jste se učili vyhodnocovat EKG křivku?
a)

ano - dopište v jakém ………………………………………………………………………….

b) ne
15. Jak důležitá je podle Vás základní znalost EKG křivek pro sestru/záchranáře na JIP a ARO?
a)

velmi důležitá

b) spíše důležitá
c)

ani důležitá, ani nedůležitá

d) spíše nedůležitá
e)

velmi nedůležitá

16. Máte zájem navštěvovat kurzy věnující se problematice EKG?
a)

ano, mám zájem se účastnit

b) ano, mám zájem příští rok
c)

ne, nemám zájem se účastnit, EKG nepotřebuji

d) ne, nikdo mi to nezaplatí
e)

ne, nemám čas

f)

jiné
………………………………………………………………………………………………….

17. Navštívili jste během své praxe certifikovaný kurz věnující se problematice EKG?
a)

ano

b) ne
18. Pokud jste během své praxe navštívili kurz věnující se problematice EKG, ohodnoťte přínos
získaných znalostí a schopností. Pokud jste nenavštívili – nevyplňujte.
a)

velmi přínosné

b) spíše přínosné
c)

ani přínosné, ani nepřínosné

d) spíše nepřínosné
e)

velmi nepřínosné

19. Jsou certifikované kurzy nabízeny od Vašeho zaměstnavatele?
a)

ano

b) ne
c)

nevím

20. Máte podporu Vašeho zaměstnavatele v rámci vzdělávání v této problematice?
d) ano
e)

ne

f)

nevím

21. Pokud máte podporu zaměstnavatele, vypište, jaké máte podmínky. Např. uvolňování ze
zaměstnání, hrazení výdajů. Vyplňujte, pouze pokud máte podporu od zaměstnavatele – pokud
nemáte, nevyplňujte.
.…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
22. Máte možnost si zapůjčit odbornou literaturu nebo časopisy zabývající se touto problematikou?
a)

ano, mám tuto možnost a využívám ji

b) ano, mám tuto možnost a nevyužívám ji, protože jsou většinou tyto zdroje v cizím jazyce
c)

ano, mám tuto možnost, ale nemám čas na samostudium

d) ano, mám tuto možnost a nevyužívám ji, literatura je náročná, nerozumím ji, psaná spíše pro
lékaře
e)

ne, nemám tuto možnost

f)

jiné, uveďte ………………………………………………………………………………………

23. Co Vás motivovalo nebo by Vás v budoucnu motivovalo k sebevzdělávání se v této problematice?
Možno označit více odpovědí!
a)

vyšší finanční ohodnocení

b) vyšší kompetence
c)

prohloubení vědomostí

d) získání certifikátu
e)

uznání spolupracovníků

f)

uznání managmentu

g) více pracovních možností
h) větší jistota v této problematice
i)

nic

j)

nevím

k) jiná odpověď, zapište: …………………………………………………………………………….
24. Dokáže ocenit někdo Vaše pokročilé znalosti a schopnosti v monitoraci EKG křivek?
Možno označit více odpovědí!!!!
a)

ano, kolegyně a kolegové

b) ano, lékaři
c)

ano, vrchní sestra

d) ano, staniční sestra
e)

ano, managment nemocnice

f)

ano, pacienti

g) ne
h) nevím
25. Kolik je Vám let?
a)

20 – 29

b) 30 - 39
c)

40 – 49

d) 49 - 55
e)

56 a více let

26. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání
a)

středoškolské s maturitou (SZŠ)

b) vyšší odborná škola (DiS.)
c)

vysokoškolské bakalářské

d) vysokoškolské magisterské
e)

jiné, uveďte:…………………………………………………………………………………..

27. Máte specializační vzděláni v oboru intenzivní péče?
a)

ARIP (anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče)

b) vysokoškolské vzdělání v oboru intenzivní péče
c)

jiné, uveďte:……………………………………………………………………………….

d) nemám
28. Jaká je délka Vaší praxe na oddělení JIP nebo ARO?
a)

do 1 roku

b) 1 – 5 let
c)

6 – 10 let

d) 11 - 15 let
e)

16 a více let

29. Uveďte, na jakém oddělení pracujete:
…………………………………………………………………………………………………...........................
.
Prostor pro Vaše připomínky
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Příloha 2 CRISP algoritmus

Zdroj: (Atwood & Wadlund, 2015)
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