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Úvod 

 

         Téma své bakalářské práce Infarkt myokardu jsem si vybral na 

základě mého dlouholetého zájmu o tuto problematiku. Pracuji 6 let na Koronární 

jednotce III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a stále si 

myslím, ţe je mnoho informací, které neznám. Abych se více naučil, je potřeba 

studovat literaturu a sledovat nejnovější poznatky vědy. Proto jsem zpracoval 

případovou studii ošetřovatelské péče o pacienta s diagnózou akutní infarkt 

myokardu a snaţil se nastudovat co nejvíce informací o této problematice. 

Česká republika bohuţel patří mezi evropské země s jednou z nejvyšších 

úmrtností na kardiovaskulární choroby. Tyto choroby jsou na 1. místě v úmrtnosti 

v ČR. Tvoří více neţ 54% z celkového počtu úmrtí. V roce 2000 bylo v ČR 

hospitalizováno 22 000 pacientů s diagnózou infarkt myokardu (IM) a mortalita 

na toto onemocnění v roce 2002 byla v České republice (ČR) 195 úmrtí na 

100 000 obyvatel. (Zdravotnická statistika, ÚZIS ČR 2002) 

Abychom tato čísla změnili, je nutné o této problematice více mluvit, 

vzdělávat laickou veřejnost a více dbát na prevenci. 

. 
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1 Klinická část 

    1.1 Anatomicko - fyziologický úvod 

        1.1.1 Anatomie srdce a cév 

 

Srdce je dutý svalový orgán, tvořený čtyřmi oddíly, uloţený v mediastinu. 

Srdeční hrot směřuje k hrudní stěně dopředu do leva a dolů k 6. meziţebří 

v oblasti levé medioklavikulární čáry, srdeční báze je orientována v opačném 

směru tedy dozadu a doprava.  

 

Srdce dělíme na pravostranné a levostranné oddíly. Pravostranné oddíly 

pumpují krev do malého (plicního) oběhu, levostranné vypuzují krev do velkého 

(tělního) oběhu. Mezi síněmi a komorami a mezi komorami a příslušnými tepnami 

jsou chlopně, které zabraňují zpětnému toku krve. Většinu hmoty srdce tvoří 

svalovina (myokard), která je směrem dovnitř pokryta endokardem. Myokard je 

zvláštní druh příčně pruhovaného svalstva. Svalovina komor je silnější neţ 

svalovina síní a svalovina levé komory je třikrát silnější neţ pravé komory. Srdce 

je uloţeno v osrdečníkovém vaku (perikard), který má dvě vrstvy. Jednu, která 

naléhá na myokard (epikard) a druhou vytvářející vlastní osrdečníkový vak. (4,5) 

 

Anatomie srdečních oddílů 

 Pravá síň (atrium dextrum) 

Horní a dolní dutá ţíla přivádějí krev do pravé síně, odkud krevní proud 

směřuje do pravé komory přes trojcípou (trikuspidální) chlopeň. Mezisíňové 

septum (přepáţka), které rozděluje obě síně, tvoří zadní stěnu pravé síně. Ve 

spodní části mezisíňového septa je zeslabení přepáţky tvořící foramen ovale 

(oválný otvor) srdce lidského plodu. Foramen ovale umoţňuje průtok krve přímo 

z dutých ţil do levé síně během nitroděloţního ţivota plodu. Porucha této 

přepáţky má za následek defekt síňového septa. 
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 Pravá komora (ventriculus dexter) 

Tvoří převáţnou část srdce. Je to tenkostěnný oddíl, jehoţ zejména spodní 

část dutiny je členitá – tvořena svalovými trámci (trabeculae carneae). 

Trojcípá chlopeň usměrňuje tok krve v pravém síňokomorovém ústí. Pravá 

a levá komora je oddělena mezikomorovou přepáţkou. Z pravé komory krev 

pokračuje dále do plicní tepny, která je oddělena od komory pulmonální chlopní, 

tvořenou třemi poloměsíčitými cípy. 

 

 Levá síň (atrium sinistrum) 

Do levé síně se krev dostává 4 plicními ţilami. Je to velmi jemnostěnná 

dutina, ze které krev putuje do levé komory přes mitrální chlopeň. 

 

 Levá komora (ventriculus sinister) 

Stěny této dutiny jsou nejméně třikrát silnější neţ stěna volné stěny 

komory pravé. Dutina levé komory je na příčném řezu kruhovitá, jinak má tvar 

rotačního hemielipsoidu. Výtokový trakt pravé komory vede vzhůru, dozadu a 

mírně vpravo k aortálnímu ústí. Z tohoto ústí krev proudí do celého těla. (4,5) 

        1.1.2 Koronární oběh  

 

Kmen levé koronární tepny 

 

Kmen levé koronární tepny probíhá mezi ouškem levé síně a výtokovým 

traktem pravé komory, kde se větví na dvě hlavní větve: ramus interventricularis 

anterior a ramus circumflexus. Dále jsou v povodí hlavních tepen kolaterály – 

spojky, které propojují jejich větve. 

 

Ramus interventricularis anterior (RIA) 

 

 Probíhá předním mezikomorovým ţlábkem k srdečnímu hrotu. Odstupují 

z něj větve zásobující svalovinu přední a boční stěny levé komory. Z RIA 

odstupují větve zásobující struktury mezikomorové přepáţky. 
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Ramus circumflexus 

 

Je to druhá hlavní větev levé věnčité tepny. Po odstupu přední sestupné 

větve probíhá síňokomorovým ţlábkem mezi ouškem levé předsíně a levou 

komorou, ohýbá se a tvoří marginální větve. Další dělení tepen se liší a nemusí 

být jednotné. 

 

Pravá koronární tepna 

 

Odstupuje z pravého aortálního sinu. Probíhá síňokomorovým ţlábkem, 

kde z ní odstupuje několik větví, které zásobují krví pravou komoru. 

V povodí hlavních věnčitých tepen jsou spojky zvané kolaterály, které 

propojují jejich větve. (4,5) 

         1.1.3 Anatomie a fyziologické vlastnosti srdce 

 

Krevní cirkulace umoţňuje zásobovat tkáně kyslíkem, ţivinami, vitamíny, 

odstraňuje zplodiny látkové přeměny, pomáhá udrţovat koncentraci iontů, 

acidobazickou rovnováhu, teplotu a transportuje hormony. Hnací jednotkou 

oběhové soustavy je srdce.  

Srdeční funkci zajišťují 2 druhy buněk: 

1. buňky pracovního myokardu, 

2. buňky převodního systému. 

 

Část myokardu nazývaná srdeční vodivý (převodní) systém je vybavená 

schopností vytvářet vzruchy, vyvolávat kontrakcí stahy okolního myokardu a 

rozvádět vzruchy srdeční svalovinou. Specializované buňky mají schopnost 

vzruch samovolně tvořit, převádět a vyvolat stah buněk svalových. Jsou propojeny 

a vytváří tzv. vodivý systém srdce. 
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Vodivý systém srdce -VSS  

 

VSS tvoří sinusový uzel, síňokomorový uzel, Hissův svazek, pravé a levé 

Tawarovo raménko a Purkyňova vlákna v komorách. 

Sinusový nebo téţ sinoatriální uzel (SA uzel) je místo schopné tvořit 

nejrychleji podnět (frekvence 60-100/min.), tzv. primární centrum automacie. 

Nachází se mezi ústím horní duté ţíly a stěnou pravé síně. Vzruchy vzniklé v SA 

uzlu se šíří síněmi a aktivují síňokomorový uzel (AV uzel). Tento uzel má za úkol 

zpozdit vedení vzruchu ze síní na komory, a tím umoţnit dřívější stah síní neţ 

komor a také filtrovat nadměrný počet vzruchů při síňových tachykardiích. Mezi 

Hisovým svazkem a AV uzlem je tzv. náhradní centrum automacie (tzv. junkční 

tkáň). V tomto místě se také mohou tvořit vzruchy ovšem o frekvenci 40-60/ min. 

Přes Hissův svazek se vzruch převádí na komory a dále do pravého a 

levého Tawarova raménka. Ty se jiţ pouze větví do pleteně Purkyňových buněk, 

které umoţňují styk vzruchu se svalovinou myokardu. Zde se také můţe tvořit 

náhradní vzruch, ovšem jen o frekvenci 20-40/ min. Úplný a neporušený vodivý 

systém srdeční umoţňuje synchronizaci práce srdečních síní a komor v zájmu 

optimální hemodynamiky. (4,5) 

    1.2 Charakteristika onemocnění AIM 

         1.2.1 Definice AIM  

Akutní infarkt myokardu patří mezi akutní formy ischemické choroby 

srdeční (nebo také akutní koronární syndromy - AKS). Infarkt myokardu je: 

„Nejzávaţnější forma AKS. Jeho podstata je akutní loţisková ischemická nekróza 

srdečního svalu vzniklá na podkladě náhlého uzávěru či extrémního zúţení 

věnčité tepny zásobující příslušnou oblast.“ 

(Kolář 2006, str. 212) 

        1.2.2 Etiologie a patofyziologie AIM 

Příčin vzniku AIM je více:  

 trombotický uzávěr na ateromovém plátu, 95% všech případů 

 embolie do koronárního řečiště 
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 spasmus cév 

 trauma (kontuze myokardu) 

 arteritis 

 protrombotické stavy 

 otrava oxidem uhelnatým 

 abúzus kokainu 

 

Podstatou AIM je hlavně uzávěr koronární tepny. Částečné anebo úplné 

uzávěry a v 90% případů nasedající na nestabilní aterosklerotický plát.  

Postup vzniku uzávěru koronární tepny je následující: Ruptura, exulcerace 

či mikroskopická fisura aterosklerotického plátu – agregace destiček – neúplně 

obturující destičkový trombus anebo úplně obturující trombus. Různou měrou se 

na tomto ději podílí také doprovodný spazmus koronární tepny.  

            Aterosklerotický plát vzniká na podkladě aterosklerotického 

procesu a to je: „Chronické onemocnění cévní intimy, provázené akumulací 

cholesterolu, fibrózní tkáně, některých dalších komponent krve a změnami 

v medii cévní stěny.“                                            

(Špinar, Ischemická choroba srdeční, str. 19) 

Neznáme doposud jednoznačnou příčinu vzniku aterosklerózy, ale známe 

celou řadu rizikových faktorů, které vedou k jejímu vzniku. 

 

Rizikové faktory vzniku AIM 

 

1. Faktory týkající se biochemie a fyziologie 

 genetická rodinná zátěţ, 

 zvýšený cholesterol v plazmě (LDL) 

 nízký cholesterol v plazmě (HDL) 

 hypertenze 

 hyperglykemie u Diabetes Mellitus 

 trombogenní faktory 

 hyperlipoproteinemie, 
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2. Faktory týkající se ţivotního stylu: 

 kouření cigaret 

 zvýšená hmotnost, (lze spočítat pomocí Body Mass Index – kg/m2) 

 výţiva s vysokým obsahem nasycených tuků, cholesterolu a nadbytečným 

energetickým obsahem 

 nadměrné pití alkoholu 

 tělesná inaktivita 

 emoční stres  

 abusus kokainu           

      3.  Další nespecifické osobní faktory: 

 věk,  

 pohlaví (muţi mají vyšší riziko) 

 psychosomatické faktory 

 

Pro rychlost nekrózy myokardu jsou důleţité zvláště tyto faktory: 

přítomnost kolaterál (vedlejší větvení) cév v myokardu, kompletnost uzávěru 

koronární tepny, doba uzávěru koronární tepny, spotřeba kyslíku myokardu 

(krevní tlak a tepová frekvence) a čas do reperfuze (obnovení průtoku krve). 

Po uzávěru věnčité tepny přeţívají buňky myokardu 20 minut se 

schopností reparace po obnovení dodávky kyslíku. Po této době začínají první 

buňky nekrotizovat. Obvykle postupuje nekróza od endokardu k epikardu a od 

centra k periferii ischemické oblasti. Postup nekrózy od endokardu k epikardu trvá 

obvykle 6 -12 hod.  

Při AIM dochází ke sníţení kontraktilní funkce srdečního svalu, které má 

za následek omezení minutového srdečního objemu a pokles krevního 

tlaku.(1,8,11) 

 

         1.2.3 Klasifikace infarktu myokardu 

 podle velikosti infarktu - mikroskopický 

                                            - malý < 10% levé komory 

                                            - střední < 30% levé komory 

                                            - velký > 30% levé komory 
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 podle rozsahu nekrózy: - transmurální (nekróza prostupuje celou tloušťku 

srdečního svalu)                                  

                                                     - netransmurální (subendokardiální nebo 

intramurální), kdy nekróza zahrnuje pouze vnitřní část stěny srdečního svalu a 

nedosahuje aţ k epikardu. 

 podle lokalizace: přední, boční, spodní, zadní, septální a kombinace  

 podle stadia infarktu: - akutní 6h. aţ 7 dnů 

                                               - hojící se 7 aţ 28 dní 

                                               - zhojený více neţ 28 dnů 

 podle koronarografie: uzávěr RIA, RC, ACD, a jejich větví 

        1.2.4 Dělení AIM podle EKG: 

 podle lokalizace:  

  - přední stěny (EKG změny ve svodech V1 aţ V4, povodí RIA) 

  - spodní stěny (EKG změny ve svodech II, III, aVF 85% povodí ACD, 

15% RC) 

  - boční stěny (I, aVL, V5-V6, povodí RD, RMS, RPLD) 

 podle vývoje Q kmitů: infarkt myokardu Q typu a non Q typu (spíše starší 

rozdělení) 

 podle přítomnosti elevací ST úseků:                       

  - IM s elevacemi ST úseků -STEMI  (úplný uzávěr věnčité tepny) 

  - IM bez elevací ST úseků -NSTEMI (často deprese ST úseků, změny T 

vln, při kritické nestabilní stenóze věnčité tepny) 

 podle EKG vývojových stadií: 

  - superakutní – obrovské pozitivní T vlny                                                                 

  - akutní - Pardeeho vlna  

  - subakutní - ST se vrací k izoelektrické linii (1,5,9)   
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  1.2.5 Klinický obraz AIM 

             Klinický obraz můţe být typický, s vyjádřenou bolestí nebo netypický.  

Nejčastějším příznakem je retrosternální bolest (stenokardie), která zpravidla trvá 

déle, neţ 20 min. Obvykle vzniká bez zjevné vyvolávající příčiny, nejčastěji 

v klidu a časně ráno a méně často po rozčilení a námaze. 

Bolest můţe mít charakter tlaku, svírání nebo pálení. Nejčastěji je bolest 

na prsou (retrosternální), obvykle s iradiací do levého ramene popř. celé levé 

horní končetiny.  

Atypický klinický obraz se vyskytuje u cca 10% AIM. Zahrnuje atypickou 

lokalizaci bolesti (epigastrium, mezi lopatkami, čelist) i zcela bezbolestný průběh. 

(Špaček 2005) 

            U další poloviny nemocných jsou přítomny i jiné příznaky: 

dušnost, nauzea aţ zvracení, pocení, palpitace, strach, slabost aţ mdloby. 

    1.3 Komplikace AIM 

Komplikace AIM se dělí na mechanické a arytmické. 

        1.3.1 Mechanické komplikace 

Srdeční selhání u AIM 

Definice: „Srdeční selhání je patologický stav, kdy srdce není schopno 

dostatečně přečerpávat krev a zajistit metabolické potřeby tkání. Srdeční selhání u 

AIM vzniká pravidelně z poruchy funkce levé komory, vzácně téţ i ze současného 

poškození funkce pravé komory.“ (Kolář 2006) 

 

Srdeční selhání je důsledkem mechanických komplikací AIM. A to 

plicním městnáním vlivem vysokého tlaku v levé síni a plicních kapilárách a také 

přítomnosti kompenzačních mechanismů. 

Srdeční selhání se vyskytuje v různé tíţi od lehké plicní kongesce 

(překrvení) přes kardiální plicní edém aţ po kardiogenní šok. Běţně se stupeň a 

závaţnost srdečního selhání hodnotí pomocí poslechu plic a RTG srdce a plic. 

Nejpřesnější je pouţití Swan-Ganzova katetru.  
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Edém plic u AIM 

Plicní městnání při AIM lze charakterizovat jako nadměrné hromadění 

tekutiny v plicích, způsobené přetlakem v plicním ţilním řečišti vlivem 

nedostatečné čerpací funkce levé komory. 

Patofyziologie 

Na zvýšení tlaku v plicním ţilním řečišti při levostranné srdeční 

nedostatečnosti se podílejí dva základní patofyziologické mechanismy: 

1. zmenšená staţlivost levé komory, projevující se nedostatečným 

přečerpáváním krve při systole komor a následným zvětšením diastolického 

objemu a tlaku v levé komoře. 

2. zmenšená poddajnost (roztaţnost) stěny levé komory v diastole, 

projevující se zvýšením odporu pro přitékající krev ze síně. 

         Stupeň plicního městnání závisí na výši diastolického tlaku v levé 

komoře, který se z levé komory přenáší do levé síně, plicních ţila do plicních 

kapilár. Přetlak v plicním řečišti je tím větší, čím horší je funkce levé komory. 

Přestoupí-li plicní kapilární tlak hodnotu 18 aţ 20mm Hg, tekutina z kapilár uniká 

do intersticia a při dalším zvýšení tlaku (obvykle nad 25mm Hg) tekutina 

přestupuje do alveolů a bronchů. Zvýšený přísun tekutiny do intersticia je zprvu 

kompenzován zvýšeným odtokem tekutiny plicními lymfatickými cestami (tzv. 

lymfatickou drenáţí). Jakmile však přesun tekutiny překročí kapacitu drenáţe, 

nastává hromadění tekutiny v plicích. A to buďto hromaděním v intersticiu 

(intersticiální edém) nebo v alveolech (alveolární edém). 

Tento stav se projevuje dušností, zrychlením frekvence dechu (tachypnoe), 

tachykardií a poklesem hladiny kyslíku v krvi. 

Intersticiální plicní edém se projevuje pocitem kratšího dechu, dušností, 

zvláště při pohybu, neklid nespavost a suchý dráţdivý kašel. 

Můţe probíhat i téměř bez příznaků nemusí být patrny ani známky na RTG 

srdce a plic, ale objevují se noční záchvaty dušnosti (tzv. kardiální astma), které 

ustupují po posazení a svěšení končetin z lůţka. 

U alveolárního plicního edému je v popředí klinického obrazu vykašlávání 

růţového zpěněného sputa, s extrémní dušností a také i bolestí. Nemocný je 

zchvácený, úzkostný, bledě cyanotický, studeně se potí, zrychleně dýchá, tep má 
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zrychlený a tlak krve má častěji sníţený. Na plicích jsou slyšet vlhké chrůpky. 

(1,5,9) 

Kardiogenní šok u AIM 

Definice: Je to generalizované selhání regulace kardiovaskulárního 

systému způsobené rozsáhlým poškozením myokardu nekrózou, zánětem, 

mechanickým poškozením srdeční stěny nebo chlopní. Primární příčinou 

kardiogeního šoku je tedy kritické selhání přečerpávací schopnosti krve.  

(Kolář 2006, str. 267) 

Nejčastěji vzniká z nekrózy myokardu nebo z mechanického poškození 

srdce. Vzácněji bývá příčinou kardiogenního šoku ruptura papilárního svalu nebo 

mezikomorové pepáţky. Je to velmi závaţný stav a u této diagnózy je velmi 

vysoká úmrtnost (aţ 80 %). 

Rozvinutý kardiogenní šok je projevem zhroucení přečerpávající srdeční 

funkce. Tato porucha vede k tak významnému poklesu minutového objemu a 

krevního tlaku, ţe se kriticky sníţí prokrvení orgánů a v konečném stadiu nastane 

ischémie všech tkání a multiorgánové selhání. 

Klinický obraz kardiogenního šoku 

 Zchvácenost, apatie, somnolence aţ koma 

 bledost 

 tachykardie, nitkovitý puls, sníţený krevní tlak 

 oligurie 

Hypotenze u AIM 

Můţe být známka kariogenního šoku. Je to sníţení systolického tlaku krve 

pod 90mm Hg, u osob s původně normálním tlakem, nebo pokles o 30mm Hg u 

hypertoniků. 

Klinicky se hypotenze stává závaţná tehdy, pokud se objeví známky 

orgánové hypoperfuze (chladná pokoţka, oligurie) zpravidla poklesne li střední 

arteriální tlak krve pod 70mm Hg. Tyto příznaky svědčí o neúčinnosti 

kompenzačních mechanizmů hypotenze a o nástupu šokového stavu. 

Hypotenze bývá vyvolána absolutní nebo relativní hypovolemií. Příčinou 

absolutní hypovolemie je vţdy ztráta tekutin, obvykle vyvolanou pocením, 

zvracením, průjmem, nebo diuretiky, a vzácně krvácením. 
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Relativní hypovolemie vzniká z náhlého zvětšení kapacity krevního řečiště 

vlivem poklesu periferní rezistence. Většinou bývá u AIM spodní stěny. Je 

vyvolána zvýšenou aktivitou n. vagu. Proto je doprovázena bradykardií. 

Léčba spočívá v léčení příčiny např. podání tekutin u hypovolemie, 

tlumení vagové reakce atropinem nebo zvýšení srdeční staţlivosti katecholaminy.  

Ruptury částí srdce 

 Ruptura stěny levé komory 

Je to velice závaţný stav, který se projevuje zástavou a elektromechanickou 

disociací působenou akutní srdeční tamponádou. Resuscitace s urgentní 

perikardiocentézou a následným kardiochirurgickým výkonem je účinná jen 

v případě malého otvoru  

 Ruptura komorového septa 

Projeví se náhlým zhoršením klinického stavu, v jehoţ popředí dominují známky 

selhání pravé komory a šok vlivem jejího přetíţení při náhle vzniklé zkratové 

cirkulaci z levé komory do pravé. Léčbou v tomto případě je chirurgická operace. 

 Ruptura papilárního svalu 

Projevuje se rychle narůstajícím edémem plic a šokem. Záleţí na stupni poškození 

a stavu pacienta ale léčbou je stabilizace stavu (vazodilatancia, diuretika, 

katecholaminy, a kontrapulzace - coţ je dočasná metoda podpory hemodynamiky, 

jejíţ podstatou je pravidelné se srdcem synchronizované rozpínání a 

vyprazdňování dlouhého balónku umístěného v horní části aorty. Zvětšuje průtok 

krve do věnčitých tepen a mozku) a náhrada mitrální chlopně. (1,5,13) 

Perikarditida 

Je to zánět osrdečníkového vaku. Můţe být symptomatický nebo také 

můţe svou bolestí napodobovat AIM. Perikarditis můţe být způsobena AIM, a to 

rozšířením infarktu do perikardiální oblasti. Zde můţe vyvolat lokální nebo 

difuzní zánět. Nejosvědčenější léky perikarditidy jsou nesteroidní antiflogistika – 

salicyláty a indometacin. (5,8,11) 

Perikardiální výpotek 

Můţe dojít k jeho rozvoji jiţ v den AIM, ale i několik týdnů poté. Častější 

jsou u rozsáhlých infarktů přední stěny. Mohou vzniknout v důsledku akutního 
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srdečního selhání při AIM, nebo jsou tzv. reaktivní a tvoří se nad infarktovou 

stěnou. Jen vzácně vedou k srdeční tamponádě. (1) 

        1.3.2 Arytmické komplikace AIM (arytmie) 

Poruchy srdečního rytmu se zjišťují u 90 % pacientů v prvních hodinách 

infarktu myokardu a bývají příčinou 40 – 75 % úmrtí v přednemocniční fázi. 

Nejčastější příčinou smrti v časném období infarktu je primární fibrilace komor 

vzniklá v prvních 4 hodinách AIM. Zobrazení arytmií vis přílohy. Zde jen stručný 

popis. O arytmiích pojednává mnoho knih např. Srdeční arytmie v kazuistikách, 

Jan Lukl, nakladatelství Avicenum a mnoho dalších. 

 Patogeneze arytmií. 

-  Hlavní příčinou arytmií u AIM je tzv. elektrická srdeční nestabilita. 

Na ní se podílí v prvních fázích iontové změny, různé metabolity a kyslíkové 

radikály vedoucí ke změnám automacie. Tento proces ovlivňují katecholaminy, 

jejichţ hladina se v akutní fázi AIM zvyšuje. Obvykle vznikají v prvních chvílích 

po vzniku AIM abnormální vzruchy nebo rytmy mimo sinusový uzel. Ty se 

nazývají ektopické. Nejčastějším ektopickým stahem u AIM je extrasystola a 

ektopickým rytmem komorová tachykardie.  

-  Druhou příčinou arytmií je u AIM srdeční selhání. Při něm mohou 

vznikat síňové arytmie (fibrilace a flutter síní), nebo vzácněji síňová či junkční 

tachykardie. Jejich hlavní příčinou je dilatace síní. 

- Třetím důvodem vzniku arytmií u AIM je poškození převodního 

systému srdečního. 

 Hemodynamický účinek arytmií 

Arytmie, která postihne srdce s probíhajícím AIM, znamená vţdy větší 

omezení, neţ arytmie, která postihne srdce bez AIM. Má za následek niţší tlak 

krve a minutový srdeční objem. 

Arytmie mohou být různě závaţné. Léčíme je, pokud nemocného ohroţují 

na ţivotě (komorová tachykardie, fibrilace komor, asystolie) anebo pokud tím 

předejdeme přechodu jedné arytmie do poruchy srdečního rytmu ţivota 

ohroţující. Léčba arytmie nespočívá pouze v podávání antiarytmik, ale také 

v úpravě metabolických poruch, které zvyšují práh k jejich vzniku nebo omezují 
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účinek antiarytmik. Tak tomu můţe být při poruše elektrolytové rovnováhy 

(vysoké nebo nízké hladiny draslíku v krvi), poruše acidobazické rovnováhy, 

anémii, srdečním selhání, při infekcích a horečnatých stavech, které vznik arytmií 

téţ zvyšují. (1,5,12) 

Tachyarytmie 

- Sinusová tachykardie 

Její příčinou bývá vysoký tonus sympatiku. Léčba spočívá v léčbě příčiny 

(srdečního selhání, horečky, bolesti, anémie, hypovolemie) 

- Fibrilace síní  

Vznikne li při fibrilaci srdeční selhání, léčíme ji elektrickou kardioverzí 

v celkové anestezii o výboji 200 – 300 joule monofazickým defibrilátorem nebo 

120 – 200 joule bifazickým defibrilátorem. 

- Flutter síní  

Maligní dysrytmie 

- Flutter komor  

Je to komorová tachykardie s frekvencí více neţ 200/min. Většinou přechází ve 

fibrilaci komor. 

- Fibrilace komor 

Při fibrilaci komor chybí komplexy QRS. Je nutná neodkladná obnova sinusového 

rytmu a to defibrilací, resuscitací, a antiarytmiky (cordarone, mesocain).        

- Komorová tachykardie 

Je to sled 5 a více komorových extrasystol za sebou s frekvencí vyšší jak 100/min. 

Bradyarytmie 

- Sinusová bradykardie 

Bývá známkou zvýšené vagové aktivity a zpravidla rychle odezní.  

- Junkční rytmus  

Je to fyziologický náhradní rytmus o frekvenci 40-60/min. který vzniká na 

přechodu AV uzlu v Hisův svazek. 

- AV blok II a III stupně - hlavně u AIM spodní stěny (1,5) 
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    1.4 Vyšetřovací metody  

        1.4.1 Základní vyšetřovací metody a oblasti sledování 

Diagnostika AIM v přednemocniční péči se skládá především 

z anamnnézy a 12 svodového EKG. V nemocnici jsou doplněny další diagnostické 

metody a sledování: 

 Sledování základních ţivotních funkcí. Stavu vědomí, srdeční 

frekvence, tlaku krve, počtu dechů, hodnoty saturací kyslíku a tělesné teploty. 

 Pořízení pravidelných EKG záznamů. Nejlépe v momentě bolesti na 

hrudi. Dle stavu nemocného zátěţové vyšetření s EKG (pouze k diferenciální 

diagnóze u podezření na NAP) 

 Echokardiografické vyšetření - umoţňuje posoudit rozsah 

ischemického poškození srdce a jeho funkci. Má rozhodující význam při určování 

diagnózy IM, jeho lokalizace a rozsahu. Podává také prognostické údaje o 

pacientovi. 

 RTG (rentgen) srdce a plic. Poslech srdečních ozev fonendoskopem.  

 Koronarografické vyšetření. 

 Sledování hladiny biochemických ukazatelů nekrózy srdečního svalu 

v krvi. Pozitivita biomarkerů je základním diagnostickým kriteriem AIM. Jedná se 

o tyto kardiomarkery:  

 Enzym kreatinkináza (CK) - je přítomen v řadě orgánů. Je proto 

nutné stanovení hladiny jeho izoenzymu CK - MB, který má vysokou specifiku 

pro srdeční sval. Problém je, ţe tento enzym je zvýšen nejen u AIM ale také při 

pohmoţdění kosterního svalu (resuscitaci, kardioverzi apod.) 

 Hladina proteinu Myoglobinu - je také zvýšena při poruchách 

kosterního svalstva nebo renální insuficienci. Toto je nutné brát na zřetel při 

stanovení diagnózy. 

 Troponiny (troponin I, troponin T, cTnI, cTnT) jsou produkty genů, 

které se nevyskytují nikde jinde neţ v srdci. 

 Ale sledujeme také další krevní odběry k vyvrácení nebo potvrzení 

diagnózy AIM. Jako např. asparát aminotransferáza (AST), laktátdehydrogenáza 

(LD) - Nachází se ovšem také v mnoha jiných orgánech. (1,12,13) 
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Tabulka č. 1. Hladiny kardiomarkerů od vzniku infarktu myokardu 

v časových intervalech.  

kardiomarker Začátek 

vzestupu 

vrchol přetrvávání doporučená 

frekvence 

odběru 

Myoglobin 1 – 4 h 6 – 7 h 24 h kaţdé 1 – 2 h 

CK-MB 3 – 12 h 24 h 48 – 72 h 3krát po 12 h 

Troponin 3 – 12 h 24 h 5 – 10 dnů 2krát po >12h 

Troponin T 3 – 12 h 12h- 2 dny 5 – 14 dnů 2krát po >12 h 

 

(Špaček, Infarkt myokardu, 2005) 

        1.4.2 EKG (elektrokardiogram) 

Elektrokardiografický nález je vedle laboratorních a klinických známek 

jedním ze základních ukazatelů při průkazu AIM. 

Jde vlastně o zachycení elektrické aktivity buněk srdce na povrchu těla 

pomocí elektrokardiografu. Změny potenciálů zachycujeme pomocí elektrod a 

zaznamenáváme je na speciální papír nebo na monitor. 

Standardem by dnes jiţ měl být i při pouţití v přednemocniční neodkladné 

péči (PNP) 12 svodový přístroj EKG. Rozlišujeme svody končetinové a hrudní. 

Bývají rozlišeny barevně. 

 

Označení a umístění svodů 

1. Bipolární končetinové svody 

- I. svod: pravá horní – levá horní končetina 

- II. svod: pravá horní – levá dolní končetina 

- III. svod: levá horní – levá dolní končetina 

2. a) Unipolární končetinové svody  

- aVR : pravá horní končetina  

- aVL : levá horní končetina 

- aVF : levá dolní končetina  
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2. b) Unipolární hrudní svody 

- V1 – elektroda přiloţena do 4. meziţebří při pravém okraji sterna, 

- V2 – ve 4. meziţebří při levém okraji sterna,  

- V3 – uprostřed mezi polohou V2 a V4, 

- V4 – v 5. meziţebří v levé medioklavikulární čáře 

- V5 – úroveň jako V4 ale v levé přední axilární čáře 

- V6 – stejná úroveň jako V4 ale v levé střední axilární čáře  

 

Postup při elektrokardiografickém vyšetření 

Nejlépe aby pacient leţel na zádech, v klidu bez pohybu, v teple, aby se 

zabránilo neţádoucímu třesu. Svaly by měly být uvolněné. Pacient by neměl 

mluvit ani kašlat. 

Pod kaţdou elektrodu naneseme dostatečné mnoţství speciálního vodivého gelu. 

Křivku zaznamenáváme na speciální papír, na kterou nastavíme nejčastěji rychlost 

posunu 25mm/s. (1,5) 

 

Fyziologické EKG 

Na speciálním grafickém papíru máme rastr, díky němuţ můţeme měřit 

časové intervaly a výšky a hloubky výchylek. Rastr je dělen horizontálně i 

vertikálně liniemi ve vzdálenosti 1mm, přičemţ kaţdá pátá je zesílena. Při posunu 

papíru 25mm/s tedy představuje vzdálenost 1mm mezi linkami časový interval 

0,04 s a mezi 5 linkami 0,2 s. Na EKG popisujeme základní izoelektrickou linii 

křivky a na ní výchylky vzhůru tzv. pozitivní a výchylky směrem dolů tzv. 

negativní. 

Na EKG rozlišujeme kmity (Q,R,S) a vlny (P,T,U). 

Při posuzování EKG si všímáme především srdečního rytmu, srdeční 

frekvence, a polohy elektrické osy srdce. Dále hodnotíme jednotlivé vlny a kmity, 

jejich tvar, velikost, směr a trvání. Pozornost věnujeme i trvání některých úseků 

(intervalů) mezi jednotlivými kmity a vlnami (P-Q,Q-T). Úsek mezi koncem 

kmitu S a počátkem následující vlny T označujeme jako úsek S-T.  
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Kmity a vlny EKG. 

 Vlna P -  Rozptyl elektrického podráţdění (depolarizace) ze SA 

uzlíku po svalovině pravé a levé síně. Netrvá déle neţ 0,11 s. Obvykle je 

pozitivní. 

 Interval P-Q -  Od začátku vlny P po začátek kmitu Q. Je to doba 

od vzniku depolarizace v síních k nástupu depolarizace komor. Normálně není 

kratší neţ 0,12 s. a delší neţ 0,2 s. 

 Komplex QRS -  Souvisí s postupnou depolarizací obou komor. 

 Interval S-T - Představuje fázi mezi koncem úplné depolarizace 

komor a mezi nástupem jejich rychlé depolarizace. Za nenormální povaţujeme, 

odchýlí-li se úsek S-T směrem dolů (deprese) nebo vzhůru (elevace) v hrudních 

svodech o 2mm a v končetinových o 1mm. 

 Vlna T - Je negativní nebo pozitivní. Doprovází ústup elektrického 

podráţdění komorové svaloviny, tedy repolarizaci komor. U zdravých lidí 

nacházíme negativní vlnu T vţdy ve svodu aVR, a často i III, V1 a V2. Jinak 

téměř vţdy znamená patologii. 

 Interval Q-T - Jeho trvání se mění s rychlostí srdce. 

Stanovujeme korigované Q-Tc. (1) 

        1.4.3 Změny na EKG při AIM 

Diagnostika AIM dle EKG je zaloţena na 3 hlavních kriteriích: 

- změny komplexu QRS, úseku S-T a vlny T  

- na vývoji těchto změn 

- na určení místa infarktu podle svodů 

Dělení infarktů myokardu a změny na EKG: 

 Q – Infarkt myokardu (STEMI) 

 non Q – Infarkt myokardu (NSTEMI) 

 

1.  Q infarkt myokardu (STEMI) 

- patologický kmit Q, nebo QS (vymizení kmitu R) 

- elevace úseku S-T 

- negativní vlna T 
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Patologický kmit Q je ţe kmit Q trvá déle neţ 0,04 s a ţe jeho negativita 

dosahuje nejméně 25 % následujícího R kmitu. Znamená to, ţe patologický Q 

kmit se liší proti fyziologickému jeho hloubkou a šířkou. Je to spolehlivá známka 

nekrózy srdečního svalu. 

Elevace S-T úseků pozorovaná poprvé Pardeem a nazývaná téţ „Pardeeho 

vlna“, je velmi častou známkou uzávěru tepny. Vzniká jako nejčastější známka 

nekrózy myokardu. Musí být ale alespoň ve 2 svodech, aby se dala povaţovat za 

známku AIM. 

Téměř vţdy se u nemocných AKS v dalším období vyvine tzv. Q kmit. 

Symetricky negativní vlna T se obvykle objevuje v době kdy, vymizí elevace 

úseku S-T. 

Elevace úseku S-T na EKG nemusí znamenat AIM ale také třeba 

Prinzmetalovu anginu pectoris, perikarditis, srdeční výduť (vyskytuje se 

doţivotně), WPW syndrom anebo hypertrofii levé komory. (1,5) 

1. Vývojové EKG změny u AIM tzv. Q IM (STEMI) 

EKG se rozvíjí souběţně s nekrózou. Napřed vzniknou vysoké hrotnaté 

vlny T a jiţ po dalších 2 minutách se mohou objevit elevace S-T úseku, postupně 

se sniţuje, aţ vymizí kmit R a vzniká patologický Q kmit, jehoţ vývoj je ukončen 

po 6-12 hodinách. V následujícím období se mění vlna T. Elevace úseku S-T 

většinou vymizí do 24 hodin, ale můţe trvat i několik dní. Negativita vlny T bývá 

patrna ještě několik týdnů aţ měsíců ale poté se také normalizuje. Kmit Q ovšem 

zůstává obvykle po celý zbytek ţivota. 

Lokalizace Q-Infarktu myokardu v EKG obraze 

 Infarkt myokardu se můţe objevit v kterékoliv oblasti levé komory – na 

stěně přední, boční, spodní, zadní a současně můţe postihnout mezikomorovou 

přepáţku (septum). Jednotlivé oblasti srdce a změny na jejich EKG jsou vidět na 

příslušných svodech EKG vis tabulka. Infarkt zadní stěny je obtíţně 

interpretovatelný, protoţe jej standardní svody nezachycují. Lze jej slabě odhalit 

EKG svody V7-V9. Nebo také zobrazení EKG jícnovým Echokardiografem. 

Musíme však posoudit zda je pacient tohoto vyšetření schopen. Jícnový 
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echokardiograf je zdlouhavý, náročný a má mnoho rizik (zvracení, arytmie). 

(1,5,12) 

 

EKG obraz u infarktu pravé komory 

Infarkt pravé komory lze přesvědčivě pomocí EKG odhalit pouze 

v pravostranných hrudních svodech V3R-V6R. ( R- z anglického „Right“-pravá). 

Umísťují se na pravou stranu hrudníku v zrcadlovém obrazu svodů levostranných. 

Tabulka č. 2. Rozdělení Q IM podle krevního zásobení a podle projevu na EKG. 

INFARKT TEPNA EKG svody 

Anteroseptální větve RIA V1,V2,V3 

Apikální (hrotový) větve RIA V3,V4 

Laterální (boční) RCx ACS V4,V5,V6,I aVL 

Anteroextenzivní 

(rozsáhlý přední) 

proximální úsek RIA V1-V6,I, aVL 

Diafragmatický 

(spodní) 

ACD event.větve RCF II,III aVL 

Inferolaterální 

(spodní a boční) 

ACD event.větve RCF V5-V7,(I,aVL) 

II,III,aVF 

Zadní RCF V1-V3,V7-V9,vysoký 

R 

Posterolaterální 

Zadní a boční 

RCF V5-V9 

(I,aVL) 

Infarkt pravé komory počáteční úsek ACD V3R-V6R,elevace S-T 

III větší neţ S-T II 

(Kolář, 2006) 

 

2. EKG změny u Non Q- infarkt myokardu (NSTEMI) 

U tohoto infarktu je nález na EKG bez přítomnosti ST elevací a 

patologického kmitu Q. Klinický obraz včetně komplikací u non-Q infarktu 

nebývají odlišné od Q-infarktu. Ekg obraz není specifický a proto ani spolehlivý. 

Můţe zde být pouze přechodná nebo trvalá deprese S-T úseků nebo negativita 

vlny T. 
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  Odlišení AIM od NAP je v tomto případě moţné pouze pomocí 

laboratorních změn kardiomarkerů, které u infarktu jsou a u NAP nikoliv. (1,12) 

         1.4.4 Koronarografické vyšetření 

Jedná se o dnes jiţ velmi bezpečné vyšetření, které je rozhodující pro další 

postup léčby nemocných (perkutánní koronární intervence PCI, nebo koronární 

bypass – CABG). Provádí se v místním znecitlivění vpichem nejčastěji do a. 

femoralis nebo a. radialis. Ukáţe nám anatomii koronárních tepen a její odchylky. 

Zjišťujeme zúţení koronárních tepen a toto se hodnotí procenty. U akutního 

infarktu zjišťujeme aţ 100% uzávěry na koronární tepně. Rozhodující je také stav 

ostatních koronárních tepen. Nejhorší prognóza stavu je při postiţení všech 3 

hlavních tepen.  

 (Špaček 2005, str. 84) 

     1.5 Terapie Infarktu myokardu 

        1.5.1 Cíle terapie 

 Zabránit úmrtí 

 Zabránit poškození zdraví pacienta anebo zmírnit či odstranit jiţ 

vzniklé poškození 

 Obnovení perfúze koronárních tepen 

 léčba komplikací 

 sníţit riziko moţné recidivy IM 

 

V léčbě AIM hraje nejdůleţitější roli stejně jako u mnohých jiných 

onemocnění čas. Je nesmírně důleţité správně stanovit podezření na AIM jiţ 

v PNP nebo v ordinaci praktického lékaře. Čím dříve je zahájena účinná léčba ať 

jiţ trombolýza či PCI, tím je vyšší pravděpodobnost, ţe bude srdce méně 

poškozeno a rozsah infarktu bude malý. Kdyţ se také pacient dostane včas na 

kardiologické oddělení nebo specializovanou koronární jednotku, tak se výrazně 

zlepšuje jeho prognóza. Jde např. o to, ţe v nemocničním zařízení jsou lépe 

zvládnuty případné komplikace: např. maligní arytmie, na které v prvních 

hodinách od vzniku AIM umírá největší procento nemocných. 
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Léčba AIM je velmi komplexní, přísně individuální, a pokud je rychle a 

správně provedena, tak je i velmi účinná. (1,9,12) 

 

Standardní léčbu je moţné rozdělit na několik fází: 

 Prehospitalizační fáze 

 Pobyt na koronární jednotce 

 Doléčení na kardiologickém oddělení 

 Ambulantně prováděná rehabilitace včetně případného lázeňského 

pobytu 

        1.5.2 Prehospitalizační fáze terapie 

Po stanovení předběţné diagnózy v PNP na základě jiţ zmíněných 

klinických známek a anamnézy s EKG je nejdůleţitější rychlý převoz do 

dostatečně odborně vybavené nemocnice. Dobře informovaný nemocný má při 

náhle vzniklých bolestech neustupujících po dávce sublingválně podaného 

nitroglycerinu rozţvýkat jednu tabletu kyseliny acetylsalicylové (dále ASA) 400-

500 mg a zavolat záchrannou sluţbu (dále RZS). RZS by měla přijet do 15 minut. 

Optimální doba mezi vznikem bolestí a telefonátem je 20-30 minut. Z důvodu 

odmítavé reakce pacienta (nepřipouští si, ţe zrovna on můţe být nemocný) bývá 

však tato doba aţ 3-5 hodin a více. 

Lékař prvního kontaktu by měl podat při podezření na AIM ASA ve formě 

perorální (Anopyrin 400 mg) nebo intravenózně (Aspegic, Kardegic 500mg), 

pokud si ho jiţ pacient nevzal sám. 

Důleţité je odstranění nebo zmírnění anginózních bolestí.  

Léčebná opatření v PNP: 

  Tlumení bolesti – Morphin 5-10 mg i.v., opiátové analgetikum, 

moţnost opakovat aţ do max. výše 30mg, Má dobrý vliv na hemodynamiku, Další 

moţné opiátové analgetikum je Fentanyl 0,05mg – 0,1mg i.v. opakovaně, pozor 

na neţádoucí účinek – zvracení. 

 Kyslík by měl být naprostou samozřejmostí např: 6 l/min O2 
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 Heparin i.v. 5-10 tis.j., heparinum natricum, antikoagulant  – v PNP 

pouţít při převozu k ošetření na PCI, Heparin není vhodné podat před 

trombolýzou. 

 Kyselina acetylsalicylová 200 aţ 300 mg per os, Antitbrombotikum 

ze skupiny inhibitorů agregace trombocytů – rozţvýkat v ústech. 

 Blokátory adrenergních β-receptorů - sniţují potřebu kyslíku v 

myokardu vlivem zpomalení frekvence, poklesu TK a sníţení staţlivosti srdce. 

Betablokátory také zlepšují průtok krve kolaterálním řečištěm i subendokardiální 

oblastí, čímţ se zvětší přísun kyslíku k ischemickému loţisku. Příklady léků: 

Metoprolol - Betaloc, Vasocardin, Bisoprolol – Concor. 

Má ovšem svoje kontraindikace - kardiogenní šok, edém plic, AV blok II. a III. 

stupně respirační insuficience při CHOPN a astmatu, bradykardie pod 60/min, 

hypotenze pod 100/70 mmHg a srdeční selhání. 

 Nitráty jsou léky podávané při a po infarktu myokardu, u 

symptomatických nemocných s anginózní bolestí nebo srdečním selháním. 

Podstatou příznivého účinku nitrátů u akutního infarktu myokardu je jejich 

relaxační vliv na hladké svalstvo cév. Nitráty podáváme p.o. nebo v pomalé 

nitroţilní infúzi. Neţádoucím účinkem při této léčbě je u některých pacientů 

bolest hlavy. Příklady léků: Nitroglycerin – Perlinganit, Isosorbid-dinitrát – Isoket  

 Furosemid i.v., furosemidum 20 mg/2 ml, diuretikum,  při srdečním 

selhání a edému plic  

 Katecholaminy i.v. - dopamin, adrenalin, noradrenalin - především 

při nízkém tlaku krve. 

 Atropin i.v. při bradykardii 0,5 aţ 1mg i.v. moţnost opakovat aţ 

maximálně do 3mg 

 Zklidnění nemocného rozhovorem nebo sedativy p.o. nebo i.v.. 

Předpokladem úspěšné léčby je dostatečná informovanost a motivace pacienta, při 

níţ vyuţíváme různé techniky. Cílem je, aby pacient pochopil závaţnost svého 

onemocnění, znal rizikové faktory a projevy infarktu myokardu a nutnost 

respektování sekundárních preventivních reţimových opatření. 

 Prehospitalizační trombolýza i.v. - při vzdálenosti do nemocnice více 

jak 120km ale především při delším čase dojezdu do nemocnice vybavené 
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katetrizační laboratoři více jak 90 min. Také ovšem pouţití do 3 hodin od vzniku 

obtíţí, později je účinnost niţší. V ČR vůbec. 

 Resuscitace - plné vybavení a schopnost zahájit okamţitě 

 Transkutánní kardiostimulace (1,9,10) 

        1.5.3 Nemocniční terapie 

Navazuje na přednemocniční terapii a spočívá především v co nejrychlejším 

zprůchodnění uzavřené věnčité tepny a v obnovení prokrvení myokardu. 

Nejefektivnější systém je přijímání pacientů s jasnou diagnózou AIM s elevacemi 

ST přímo na katetrizační sál. Pacienty se suspektním infarktem myokardu pak 

přímo z vozu RZP na koronární jednotku. Dle doporučení Evropské kardiologické 

společnosti nemusí být pacient s AIM transportován do nejbliţší nemocnice, ale 

do zdravotnického zařízení se zázemím katetrizačního sálu a koronární jednotky. 

V nejlepším případě je pacient s podezřením na AIM přijat na koronární jednotku, 

kde je pacientův stav rychle zhodnocen a je rozhodnuto o dalším postupu. 

Moţnosti reperfúze čili obnovení průtoku krve myokardu jsou:   

 Katetrizační revaskularizace: Perkutánní koronární intervence (PCI) 

 Chirurgická revaskularizace 

 Trombolýza - ta se v nemocniční péči v ČR jiţ vůbec nepouţívá  

PCI – perkutání koronární intervence. Je to balónková angioplastika - 

zavedení balónku do zúţeného místa v tepně a jeho naplnění tekutinou. Po 

vytaţení balonku zůstane tepna roztaţená. Tato metoda bývá v 70 aţ 90% případů 

doplněna implantací intrakoronárního stentu. Tyto stenty lze zavádět i bez 

předchozí angioplastiky. Před PCI musí být pacient léčen ASA a heparinem 

bolusově v dávce 150j./kg váhy. Po PCI se podává Plavix tbl. (clopidogrel) po 

dobu alespoň jednoho měsíce a Anopyrin tbl. dlouhodobě. V poslední době se 

stále častěji podávají Antitrombotika i.v. „třetí generace“,tzv. inhibitory 

destičkových glykoproteinových receptorů IIb/III. A to abciximad (Reopro) a 

nebo eptifibatid (integrilin), které blokují receptory a tím brání navázání fibrinu a 

vytvoření trombu. Tato léčba je ovšem velmi nákladná a podává s u nemocných 

s vysoce rizikovým AIM a u nichţ se při koronarografii prokáţe trombus ve 

věnčitém řečišti. Tato metoda je nejefektivnější léčbou AIM. Největšího přínosu 
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je dosaţeno při provedení PCI do 12 hodin od vzniku obtíţí. Platí, ţe čím dříve je 

zákrok proveden, tím lépe pro prognózu stavu myokardu srdce. 

Chirurgická revaskularizace- koronární bypass (CABG) 

Je prováděn, pokud koronarografie prokáţe, ţe PCI není moţná anebo 

vhodná. Urgentní CABG má zabránit dokončení nekrózy. Operace je velmi 

riziková a je vhodné ji provést 2-4 týdny po neúspěšné PCI. 

Trombolýza - Pouţijeme ji pokud není dostupná PCI anebo pokud, by čas 

transportu k dostupné technice k provedení PCI překročil 90 min. To, by se jiţ 

v současné době nemělo díky síti katetrizačních laboratoří v ČR stát.  

K intravenózní trombolytické léčbě se pouţívají tyto léky: 

 Streptokináza - cenově výhodná, dnes jiţ méně pouţívána 

 Tkáňový aktivátor plazminogenu tPA v dávce 100mg i.v.  - draţší 

 retepláza 

 tenektepláza 

 

Další medikamentózní léčba v nemocniční léčbě je v podstatě shodná s léčbou v 

PNP a je různě modifikována a doplňována dle stavu pacienta. Nejčastěji je 

doplněná o podávání: 

 Inhibitory enzymu konvertujícího angiotenzin (ACEI) 

jde o skupinu léků potlačujících renin-angiotenzinovou kaskádu tím, ţe brání 

přeměně neúčinného angiotenzinu I na účinný angiotenzin II, který má 

vazokonstrikční vlastnosti. Výsledkem této inhibice ACEI je pak vazodilatace a 

sníţení zatíţení levé komory, které má dlouhodobě příznivé účinky. Příklady léků: 

Captopril –Tensiomin, Perindopril – Prestarium, Ramipril – Tritace. Tyto léky 

významně sniţují riziko úmrtí. Kontraindikací je alergie na tuto látku, těhotenství, 

šok, hypotenze, porucha renálních funkcí nebo stenóza renálních tepen.  

 Hypolipidemika 

Ta působí preventivně proti vzniku opětovného IM. Nemají za následek pouze 

sníţení celkového a LDL cholesterolu, ale také sníţení agregace destiček a další. 

Pokud nemají pacienti přidruţená onemocnění, nebo nejsou jiné důvody k jiné 

dietě, je jim naordinována racionální dieta číslo 3. Česká společnost pro 

aterosklerózu doporučuje: restrikce kalorií, sníţení obsahu tuků, cholesterol do 
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300mg/den, zvýšení příjmu vlákniny, vitamínů a antioxidantů – ovoce, zelenina, 

sníţení konzumace alkoholu, BMI do 25. (1,8,10,11,12) 

        1.5.4 Rehabilitace  

Měla by být prováděna fyzioterapeutem dle aktuálního stavu a dle 

doporučení lékaře ohledně pohybového reţimu. Má velký význam. 

Začíná se obvykle první den a to cvičením končetin co nejdříve od 

odeznění bolestí a stabilizaci stavu. U nekomplikovaného průběhu se můţe 

pacient jiţ druhý den posadit a třetí den můţe s doprovodem chodit po rovině. Při 

těchto aktivitách by neměl být pacient dušný, neměl by mít bolesti. Sledujeme 

celkový stav a při zhoršení rehabilitaci přerušíme.  

V poslední době se doporučuje hospitalizaci pacientů zkracovat a to na 

dobu asi 10 dní. (1,9) 

        1.5.5 Prevence  

            Je mnoho rizikových faktorů, které můţeme ovlivnit svým chováním. 

Abychom zabránili vzniku nového, či dalšího infarktu je důleţité řídit se pokyny 

lékaře a dodrţovat zdravý ţivotní styl. Znamená to chodit pravidelně k lékaři na 

kontroly a uţívat léky jím ordinované. U lidí u kterých se zjistí při preventivních 

odběrech krve vysoká hladina cholesterolu, je důleţité uţívat léky na sníţení této 

hladiny. Dále se stravovat dle diety ke sníţení tuků. Pravidelně u všech lidí 

kontrolujeme tlak krve a při jeho zvýšených hodnotách ho léčíme. Mezi další 

opatření ke sníţení vzniku AIM patří: nekouřit cigarety, upravit hmotnost, 

přiměřenou fyzickou aktivitu, vyvarovat se stresu a omezit alkohol. (1,9) 

        1.5.6 Prognóza             

Prognostické hodnocení je obtíţné a velmi individuální. Záleţí na mnoha 

faktorech. A to především na věku postiţeného, pohlaví, dalších přidruţených 

onemocněních (hypertenze, DM, obezita) Je důleţité, aby při vzniku obtíţí byl 

člověk včas vyšetřen a rychle ošetřen. Čím dříve je zabráněno zvětšování nekrózy, 

tím menší rozsah poškození myokardu nastane a tím bude prognóza lepší. Po AIM 

je důleţité dodrţovat preventivní opatření, aby se zabránilo opětovnému vzniku 

AIM.  
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Prognóza u pana K.H.je docela dobrá. A to z důvodu ţe se jedná o první 

případ infarktu s nevelkým poškozením srdečního svalu. Důleţité je aby pacient 

přijal doporučení k prevenci dalšího AIM. Výrazného zlepšení by šlo dosáhnout 

dodrţováním sekundární prevence, u pana K.H. je to především abstinence 

kouření, dietní léčba, zvýšená tělesná aktivita a kontrola hodnot krevního tlaku. 

Byl poučen, ţe v případě zhoršení zdravotního stavu musí co nejdříve vyhledat 

odbornou lékařskou pomoc. Panu K.H. byla doporučena lázeňská terapie.  

Pacient byl po celou dobu hospitalizace spokojený, byl rád, ţe o něho 

bylo dobře pečováno. Po výkonu nevznikly ţádné komplikace (infekce, krvácení), 

netrpěl bolestmi, pacient začal být brzy soběstačný. (1) 

2 Údaje o nemocném                                                                                                                                                           

    2.1 Základní údaje: 

Iniciály: K. H. 

Věk: 61 let 

Pohlaví: muţ 

Datum přijetí na JIP: 3. 8. 2010 

Překlad na standardní oddělení: 5. 8. 2010 

Datum propuštění: 10. 8. 2010 

    2.2 Lékařská anamnéza 

Osobní údaje: K. H., 61 let, ţenatý, úředník na městském úřadě 

R. A.: Otec ICHS, Hypertenze, zemřel na AIM v 58 letech, matka DM II typu 

O. A.: běţné dětské nemoci, 1980 operace APPE, 2003 fraktura pravého zápěstí, 

Hypertenze 0, ICHS 0, DM 0, jiná onemocnění 0 

F. A.:  0 

A. A.: 0 

abusus: Káva 2x denně, kouří 15 let 20 cigaret denně,  

alkohol příleţitostně víno 1 x týdně 

S. A.: ţije s manţelkou v rodinném domě, s dcerou 23 let, druhá dcera (27 let) ţije 

s manţelem ve svém bytě 
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Nynější onemocnění: Kdyţ se vrátil domů ze zaměstnání, obvykle šel na zahrádku 

u domku dělat zahradní práce. Dne 3. 8. 2010 v 16:45 mu ovšem při převlékání do 

pracovního oděvu náhle vznikla silná bolest na hrudi, nevolnost a pocit na 

omdlení. Sednul si v obývacím pokoji na křeslo a po chvilce bolest přešla. Stále 

pocit slabosti. Myslel si, ţe to souvisí s přepracováním. V zaměstnání mají 

zaměstnanci obavu o pracovní pozice, protoţe se mluví o propouštění, a proto 

všichni pracují s maximálním nasazením, ovšem ve velkém stresu. Rozhodl se, ţe 

si půjde lehnout. Ale neměl dost sil na přesun do loţnice. V tom okamţiku přišla 

manţelka, a kdyţ vidí, ţe je manţel bledý a opocený a po vyslechnutí okolností 

volá RZP na linku 155.  

Závěr: Podezření na AIM, nikotinismus, obezita břišního typu  

    2.3 Průběh hospitalizace 

3. 8. - 5. 8. 2010 Koronární JIP 

5. 8. – 10. 8. 2010 standardní kardiologické oddělení 

 

1. den hospitalizace na koronárním JIPu 

 3. 8. 2010 v 17 20 hod. Pacient přivezen RZP na koronární jednotku nemocnice 

s katetrizační laboratoří. Pacient uloţen na lůţko JIP, svlečen a napojen na 

monitorovací zařízení. Sledujeme EKG nepřetrţitě, TK po 30 min., Pulz 

nepřetrţitě, saturace 02, stav vědomí a další ţivotní funkce. Následuje rychlé 

vyšetření celkového stavu pacienta lékařem:  

Stav při přijetí: TK 90/50, TF 120/min SR, DF 16/min, saturace O2 91% bez 02, 

s 5l 02/ min. je saturace 94%,  TT 36,6°C afebrilní, plně orientovaný, 

spolupracuje, lehká dušnost při mluvení, lehká bolest na hrudi, která opět nastala 

v sanitním voze, nauzea, obezita, váha 105kg, výška 175cm, BMI 30, uzliny 

nezvětšeny, hybnost bez poruchy. 

Kůţe: hydratace v normě, anikterická. 

Hlava: neurologicky negativní. 

Oči: bulby volně pohyblivé, spojivky růţové, skléry bílé, zornice izokorické. 

Hrdlo: klidné, tonsily nezvětšeny. 

Jazyk: povleklý, mírně suchý, plazí ve střední čáře. 
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Krk: volně pohyblivý, náplň krčních ţil mírně zvětšena, karotidy bez šelestů, 

symetrická štítná ţláza nezvětšena. 

Hrudník: symetrický,  

Plíce: poklep plný a jasný, dýchání s výrazným spastickým poslechovým 

nálezem, bez slyšitelných chrůpků. 

Srdce: akce pravidelná, ozvy tiché, není šelest. 

Břicho: nad niveau, poklep nebolestivý, palpace nebolestivá, bez patologické 

rezistence, játra mírně zvětšena, slezina nehmatná, palpace nad sponou 

nebolestivá, jizva po APPE. 

Dolní končetiny: bez otoků, bez varixů a známek zánětu, pulsace v tříslech 

hmatné, periferie hmatná, dobře prokrvená. 

 

Dále je pořízen záznam EKG pacienta, kde je elevace ST úseků ve II a III 

svodu a je vysloveno podezření na diagnózu Akutní infarkt myokardu spodní 

stěny. Svolán katetrizační tým a pacient je přepraven na katetrizační vyšetření. 

Pacient je seznámen s vyšetřením a podepisuje informovaný souhlas. Jsou 

mu oholena třísla, zkontrolován chrup, ošetřena periferní kanyla, kterou má jiţ od 

RZP, přeloţen na převozní vozík a dopraven na katetrizační sál. Před převozem 

jsme odebrali pacientovi vzorky krve na vyšetření z vitální indikace – 

biochemické, hematologické, koagulační. Celou dobu převozu je monitorován. 

V katetrizační laboratoři provedeno vyšetření koronárních tepen, kde 

nalezena stenóza na ACD 85%. Provedena PCI s implantací stentu. Dosaţeno 

uspokojivého výsledku. Po vyšetření ponechán zavaděč v pravém třísle.  

Koronarografické vyšetření věnčitých tepen proběhlo bez komplikací a 

pacient byl převezen zpět na koronární jednotku v 19:00. Po vyšetření u pacienta 

došlo k vymizení bolesti a sám říká, ţe je mu jiţ lépe. Pacient je seznámen 

s personálem, který se podílí na jeho ošetřování, oddělením a jeho reţimem. Je 

informován, ţe kdykoliv bude potřebovat pomoci anebo něco vysvětlit, můţe 

poţádat personál. Bylo mu předvedeno signalizační zařízení, kterým dle potřeby 

můţe přivolat sestru.   

Pacient je jiţ opět napojen na monitorovací zařízení, je v poloze vleţe na 

lůţku a je mu podáván kyslík nosním katétrem 3 l/min. Je seznámen s pohybovým 
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omezením z důvodu ponechání zavaděče v pravém třísle. Byl poučen o nutnosti 

klidu na lůţku, ţe stále musí leţet na zádech a nesmí krčit pravou dolní končetinu 

v třísle, aby nedošlo k poranění tepny a krvácení. Z tohoto důvodu mu byla pravá 

dolní končetina fixována obinadlem k lůţku. Pacient byl poučen, ţe je nutné, aby 

zvýšil p.o. příjem tekutin k vyloučení kontrastní látky, aplikované při výkonu, a to 

aţ na 3l za 24 hod. Nemocný byl po výkonu unavený, tak pospával. 

Provádíme opět EKG. Dále RTG srdce a plic, a lékař Echokardiografické 

vyšetření. 

Poté přichází na krátkou večerní návštěvu pacientova manţelka. Vyplnili 

jsme společně veškerou potřebnou dokumentaci. Ve 2 hod. ráno byla nemocnému 

opět odebrána krev na biochemické vyšetření a na vyšetření krevní sráţlivosti. Po 

odběru krve si pacient vyţádal lék na spaní a po něm v noci spal. Hodnota krevní 

sráţlivosti aPTT ještě nebyla pod 35, ale byla 54. Arteriální sheat se tedy vyndá aţ 

ráno.  

2. den hospitalizace na koronárním JIPu 

4. 8. 2010 Kaţdé ráno je pacientovi provedeno kontrolní EKG, které 

vyhodnotí lékař. Byla provedena ranní hygiena na lůţku s dopomocí, protoţe se 

nesměl namáhat a posazovat se. Pacient si stěţoval na bolest zad z dlouhodobého 

leţení na zádech, proto byl ihned informován lékař. V 9.00 přišel ošetřující lékař 

na vizitu. Dle ordinace lékaře pacient dostal léky (viz farmakoterapie). Pacientovi 

byl lékařem odstraněn zavaděč z třísla. Ještě jednou byl poučen o nutnosti 

dodrţování klidu. Pacient byl nucen vyprazdňovat stolici i moč v poloze vleţe na 

lůţku, coţ mu činilo menší obtíţe. Vytvářel jsem maximální soukromí při těchto 

činnostech. 

Pravidelně ve 30 minutových intervalech po vyndání zavaděče z tepny 

jsem kontroloval pravé tříslo a krevní tlak pro riziko krvácení. Pacient byl 

lékařem poučen o moţných projevech krvácení a o nutnosti ohlásit jakoukoliv 

změnu zdravotního stavu sestře. Odpoledne měl pacient návštěvu. V 17.00 se opět 

odebrala krev na kontrolní biochemické vyšetření – kardiospecifické markery. 

V 18:00 byl aplikován pacientovi Fraxiparine 0,6 ml s.c. podle ordinace 
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lékaře. Během celého dne i noci byly měřeny a zapisovány fyziologické funkce, 

tělesná teplota. V 19:00 byl odstraněn kompresivní obvaz, místo vpichu bylo 

zkontrolováno lékařem a pacientovi byl povolen sed a mírná rehabilitace 

na lůţku. Pacient udával ústup dušnosti, podávání O2 jiţ nebylo nutné, bolest 

neudával, ale cítil se unavený a nevyspalý, přes den pospával. V průběhu dne byl 

pacient edukován o svém onemocnění, o příznacích a o nutnosti pravidelných 

lékařských prohlídek. 

Stravování probíhalo v mírně zvýšené poloze na zádech na lůţku po dobu 1,5 dne. 

Pacient neměl problémy s příjmem potravy v poloze vleţe. Chuť k jídlu jiţ byla 

dobrá, pacient snědl většinu podávaného jídla. 

 

3. den hospitalizace na koronárním JIPu 

5. 8. 2010 Pacient jiţ vstával z lůţka, mohl na WC a do sprchy na sedačce, cítil se 

méně unavený, měl zájem o sledování TV a četbu denního tisku přineseného 

rodinou. Dále byl průběţně edukován o dietním a pohybovém reţimu. 

Nepociťoval ţádné subjektivní obtíţe. Pacient chodil kolem lůţka, cítil se 

odpočatý a dostatečně vyspalý, těšil se na návštěvu rodiny, rehabilitační sestrou je 

edukován o vhodných pohybových aktivitách a o postupném přidávání zátěţe, 

dietní sestrou je mu vysvětlen vhodný dietní reţim a jsou mu poskytnuty edukační 

materiály. Ţádné obtíţe neudává, těší se domů. Lékař naordinoval pacientovi 

echokardiografické vyšetření, a po vizitě napsal lékařskou překladovou zprávu. 

Sestra vyplnila sesterskou překladovou zprávu a pacient byl přeloţen 

s telemetrickým sledováním EKG v doprovodu sestry a sanitáře na Kardiologické 

lůţkové oddělení, kde leţel na dvoulůţkovém pokoji a mohl se volně pohybovat. 

Zde probíhalo jiţ jen doléčování, uţívání léků a edukace jak lékařem, tak sestrou.  

 

5. 8. – 10. 8. 2010 Kardiologické lůţkové oddělení – pravidelně uţíval léky. 

Zvyšoval svoji zátěţ. 6. 8. 2010 bylo pacientovi odstraněno telemetrické 

sledování EKG a i.v. kanyla. Místo po vpichu kryto sterilním čtvercem a náplastí. 

Nejevilo známky zánětu. Další dny více chodil, cvičil dle rehabilitační pracovnice 

a těšil se z návštěv rodiny. Dne 10. 8. 2010 v uspokojivém stavu bez bolesti a 

dušnosti propuštěn domů. 
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Během hospitalizace byl edukován o charakteru onemocnění a jeho důsledcích, o 

nutnosti důsledného dodrţování sekundární prevence ischemické choroby srdeční 

– antisklerotická dieta s omezením tuků a soli, nekouřit, fyzická aktivita s 

postupnou zátěţí. Byl poučen o léčebném postupu, následné terapii včetně uţívání 

léků. Do tří dnů se pacient dostaví ke svému praktickému lékaři a za 6 týdnů od 

propuštění do kardiologické ambulance. Do 14 dnů v objednaný čas se dostaví do 

ambulance Centra léčby závislosti na tabáku při III. Interní klinice VFN v Praze. 

    2.4 Léky podané pacientovi v RZP a nemocnici: 

Léčebná opatření v RZP: 

 Kyslík 6 l/min, 2 dny  

 Fentanyl 0,05 – 0,1mg i.v., Fentanyli dihydrogenocitras, opakovaně 1 den 

Analgetikum, anodynum, neuroleptanalgetikum  

Indikace: Podává se proti bolesti. Neţádoucí účinky: Neobvykle pomalé a mělké 

dýchání, zpomalená srdeční činnost, nízký krevní tlak, svalová ztuhlost nebo 

svalové záškuby, závratě, nevolnost a zvracení. 

 Heparin i.v. v dávce 150 mg na 1kg hmotnosti pacienta nebo  

např: 5-10 000j, Heparinum natricum, antikoagulant, 

 1 den – v PNP pouţit při převozu k ošetření na PCI, Heparin není vhodné 

podat před trombolýzou 

 Plavix 300mg. tbl. p.o., 1 den – Antitrombotikum, klopidogrel 

Indikace: K léčbě aterosklerózy (kornatění tepen). 

Podáváme pacientům po intervenčním výkonu na věnčitém řečišti (PTCA nebo po 

implantaci stentu). Tyto léky omezují riziko uzávěru stentu po výkonu, mají větší 

antiagregační účinek neţ kyselina acetylsalicylová a v kombinaci s ní zvyšují její 

účinek. Neţádoucí účinky: Koţní vyráţky, svědění, průjem, bolest břicha, 

nevolnost, bolesti hlavy, krvácení do ţaludku, střev a z nosu, krev v moči. 

 

              Léčebná opatření v NP (někdy shodná s RZP) 

 Fraxiparine 0,6ml s.c., Nadroparinum calcicum, 9500 IU antiXa v 1ml.,  

kaţdých 12h. 4 dny – Antitrombotikum, antiagregans 

Indikace: Prevence tromboembolické choroby zejména v ortopedii (TEP), i ve 
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všeobecné chirurgii a gynekologii, léčba trombózy hlubokých ţil, prevence 

krevního sráţení během hemodialýzy, léčba nestabilní anginy pectoris a non-Q 

infarktu myokardu. Neţádoucí účinky: Krvácivé projevy v různých místech, 

trombocytopenie, malé krevní výrony v místě vpichu, zvýšení transamináz, 

reverzibilní hyperkalémie související s heparinem vyvolanou supresí aldosteronu. 

 Anopyrin 100mg tbl. p.o., ASA, kyselina acetylsalicylová, antiagregant, 

celou dobu hospitalizace – 1x denně 

 Plavix 75mg. clopidogrel, tbl. p.o. 1x denně, celou dobu hospitalizace – 

Antitrombotikum clopidogrel 

 Helicid 40mg. tbl. p.o., omeprazolum, 1x denně, 4 dny – Antiulcerózum, 

inhibitor protonové pumpy 

Indikace: Prevence a léčba ţaludečních a dvanáctníkových vředů, reflexní 

ezofagitida. Neţádoucí účinky: Tlak v nadbřišku, nevolnost průjem, bolesti hlavy, 

ojediněle bolesti kloubů a svalů, zvýšení jaterních testů. 

 Diazepam 10mg tbl.  p.o., 1 den – diazepamum,  Anxiolytikum 

Indikace: Úzkost, napětí, panický strach, fobie, psychosomatické onemocnění a 

psychopatie, svalové křeče, epilepsie. 

Neţádoucí účinky: Spavost, závratě, porucha výslovnosti, bolest hlavy, poruchy 

zraku, deprese, dezorientace, stimulace centrálního nervového systému, alergické 

projevy. 

 Vasocardin 25mg. tbl. p.o., metoprololi tartas, celou dobu hospitalizace, 1 

x ráno a 1 x večer – Sympatolytikum, antihypertenzivum, beta blokátor 

Indikace: Pouţívá se k léčbě vysokého krevního tlaku, k předcházení záchvatu 

anginy pectoris, k léčbě některých forem nepravidelné srdeční činnosti, 

k předcházení záchvatů migrény a k dlouhodobé léčbě po překonaném srdečním 

infarktu myokardu. 

Neţádoucí účinky: Zaţívací obtíţe, únava, slabost, malátnost, bolest hlavy, pocit 

studených končetin, nespavost, deprese, koţní vyráţky, svalové křeče, poruchy 

zraku, nízký krevní tlak, dušnost a jiné poruchy srdečního rytmu. 

 Lescol XL tbl. p.o., fluvastatinum, 1 x denně, celou dobu hospitalizace – 

Hypolipidemikum 

Indikace: Přípravek je určen pro pacienty s hypercholesterolemií, ke zpomalení 
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progrese aterosklerózy v koronárních tepnách u pacientů s ischemickou chorobou 

srdeční, ke stabilizaci aterosklerotických plátů. 

Neţádoucí účinky: Bolest svalů, neobvyklá únava nebo horečka, koţní vyráţka, 

kopřivka, otok obličeje, očních víček a rtů. 

U pacienta se neprojevily neţádoucí účinky uvedených léků. (1,5,8,9,12) 

   2.5 Provedená vyšetření 

Rentgenové vyšetření srdce a plic -  

Parenchym bez loţiskových a infiltrativních změn. Kresba plícní 

přiměřená. Srdce rozšířeno jedním směrem. Hily obvyklé konfigurace. Bránice 

hladké, klenuté. 

Závěr: Zachycený skelet hrudníku bez větších patrných patologických změn. 

Echokardiografie u infarktu myokardu -  

Hraniční velikost levé komory (LK) s lehkou systolickou dysfunkcí, bez poruch 

kinetiky, ejekční frakce 41 %. 

Elektrokardiografie u infarktu myokardu – opakovaně provedeno EKG. V den 

přijmu před PCI a po PCI. Při přijmu elevace úseku ST ve II a III svodu a aVF. 

Později kaţdý den hospitalizace na JIP a před propuštěním domů. Při dimisi na 

EKG ST úsek v izoelektrické linii a negativní vlna T ve II a III svodu. 

Koronarografické vyšetření s PCI –  

U tohoto vyšetření spočívá příprava v: 

 Pacient na lačno nejlépe 6 hodin 

 Vyholená třísla na obou stranách při přístupu cestou a. femoralis 

 Při alergii podání antialergických léků 

 Vyndání zubní protézy 

 Podepsání informovaných souhlasů 

V katetrizační laboratoři provedeno vyšetření koronárních tepen, kde nalezena 

stenóza na ACD 85%. Provedena PCI s implantací stentu. 

Závěr: Do části ACD byl uloţen stent, obnovila se průchodnost. 
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NĚKTERÁ PROVEDENÁ VYŠETŘENÍ KRVE 

Vyšetření provedená při příjmu 3.8. v 17 hod 40 min. a některá také druhý den 

hospitalizace 4.8. v 6 hod. 00 min.  

Tabulka č. 3 BIOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ KRVE 

Název 

vyšetření 

Datum odběru a čas: 

3.8. 2010 v 17 40 

Datum odběru a čas: 

4.8. 2010 v 6 00 

Fyziologické 

hodnoty 

Glykémie 5,8 mmol/l 5,6 mmol/l (4,6 – 6,4) 

Urea 6,6 mmol/l 6,1 mmol/l (2,9 – 8,2) 

Kreatinin 83 umol/l 79 umol/l (53 – 106) 

Na 139 mmol/l 142 mmol/l (137 – 144) 

K 4,9 mmol/l 4,6 mmol/l (3,9 – 5,3) 

Cl 103 mmol/l 102 mmol/l (98 – 107) 

AST 0,45 ukat/l - (0,16 – 0,63) 

ALT 0,49 ukat/l - (0,10 – 0,63) 

ALP 1,65 ukat/l - (0,88 – 2,35) 

Triglyceridy 0,98 mmol/l - (0,40 – 1,98) 

Celk.bilirubin 13,1 umol/l - (3,0 – 19,0) 

GMT 0,31 ukat/l - (0,15 – 0,92) 

Celk.bílkovina 73,4 g/l - (62,0 – 77,0) 

Cholesterol 5,8 mmol/l - (3,4 – 5,0) 

CRP 1,2 mg/l 2,1 mg/l (0,0 – 6,5) 

CK-MB 8,8 ug/l 15,4 ug/l (0,00 – 7,20) 

Myoglobin 104  ug/l - (7,2 – 36,7) 

Troponin I 0,027 6,1 ug/l (0,000 – 0,300) 

 

Závěr: Zvýšené hodnoty v den přijetí: Cholesterol, CK – MB, myoglobin. 

Zvýšené hodnoty druhý den ráno: CK – MB, Myoglobin, Troponin I 
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Hamatologické vyšetření: KREVNÍ OBRAZ 

Měřené hodnoty v den přijetí: 

Leukocyty 10,1 (4,0 – 10,1 x 10/9) 

Erytrocyty 4,46 (4,50 – 6,30 x 10/12) 

Hemoglobin 15,3 (14,0 – 18,0 g/l) 

Hematokrit 0,424 (0,380 – 0,520 %) 

Trombocyty 174 (140 – 440 x 10/9) 

Závěr: Normální hodnoty 

 Tabulka č. 4 Hematologické vyšetření: KREVNÍ KOAGULACE 

 

Závěr: Zvýšené hodnoty v den přijetí APTT. (1,5) 

3 Ošetřovatelská část 

    3.1 Ošetřovatelský proces 

Pracuji na koronární jednotce jiţ 6 let a o choroby srdce se velmi zajímám. 

Líbí se mi, ţe pracuji v oboru, který za posledních několik let prošel velkým 

pokrokem a stále je jistě mnoho prostoru pro nové objevy a zlepšení. Je ovšem 

také nutné tyto pokroky sledovat a zavádět do praxe. Z tohoto důvodu jsem si 

vybral jako téma bakalářské práce případovou kazuistiku pacienta s akutním 

infarktem myokardu. Abych si nastudoval nové poznatky o tomto onemocnění.   

Z praktického hlediska je ošetřovatelský proces systematická, racionální 

metoda plánování a poskytování ošetřovatelské péče, jejímţ cílem je pozitivní a 

zdraví prospěšná změna zdravotního stavu pacienta. 

(Staňková 1996) 

Vyšetření 3. 8. 2010 v 17:40 4. 8. 2010 2:00 4. 8. 2010 v 6: 00 

aPTT 

čas/norma 

180 

(norma 28,0 – 38,0) 

54 33 

INR 1,11 

(norma 0,80 – 1,20) 

- - 



 

 

 

 

44 

 

Moderní ošetřovatelská péče je orientovaná na identifikaci a přiměřené 

uspokojení potřeb a problémů pacienta z ošetřovatelského hlediska. Je zaloţená 

na teorii ošetřovatelského procesu. 

        3.1.1 Fáze ošetřovatelského procesu 

Ošetřovatelský proces probíhá v několika vzájemně propojených a 

ovlivňujících se fází. Kaţdá fáze je sice samostatná, ale přístup k ošetřovatelské 

péči musí být uplatněn jako celek - tedy kaţdý jednotlivý krok je závislý na 

ostatních.  

 

Skládá se z 5 fází: 

1. zhodnocení nemocného 

2. stanovení ošetřovatelských potřeb, problémů a diagnóz 

3. plánování ošetřovatelské péče 

4. aktivní individualizovaná péče 

5. zhodnocení efektu poskytnuté péče 

 

Zhodnocení nemocného - („kdo je můj nemocný?“) 

Zhodnocení pacienta zahrnuje sběr, ověřování a třídění informací o 

pacientovi. Pro sestru jsou důleţité údaje o tělesném, emocionálním, 

kulturním, duchovním a intelektovém stavu klienta. Informace lze získat 

různými metodami, například rozhovorem s pacientem nebo s jeho 

blízkými, pozorováním, testováním nebo měřením. Údaje o nemocném 

zaznamenáváme do ošetřovatelské dokumentace. 

Stanovení ošetřovatelských potřeb, problémů, diagnóz - („co ho 

trápí?“) 

Ošetřovatelská diagnóza vyjadřuje ošetřovatelské problémy pacienta 

nebo potřeby, které stanoví sestra na základě anamnestických údajů. 

Ošetřovatelské problémy mohou být buď aktuální, to jsou ty, které v 

současné době existují, nebo potencionální, to jsou takové problémy, které 

by mohly vzniknout a existují pro ně rizikové faktory. 
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Plánování ošetřovatelské péče - („co pro něj mohu udělat?“) 

Plánováním péče rozumíme stanovení jednotlivých cílů, vytyčení 

priorit a návrhu opatření, které mají řešit jednotlivé ošetřovatelské 

problémy. Cíle mohou být krátkodobé nebo dlouhodobé, ale vţdy by měly 

mít konkrétní formu. Plánování péče se neobejde bez spolupráce s 

pacientem nebo jeho rodinou. 

Aktivní individualizovaná péče 

Realizace péče spočívá v plnění ošetřovatelského plánu. I v této fázi 

ošetřovatelského procesu je důleţité, aby sestra neustále shromaţďovala 

informace o nemocném a sledovala průběţné změny. 

Zhodnocení efektu poskytnuté péče - („pomohl jsem mu?“) 

Vyhodnocení zahrnuje posouzení pacientovy reakce na ošetřovatelské intervence 

a splnění jednotlivých cílů, které byly stanoveny v ošetřovatelském plánu. Pokud 

cíle nebylo dosaţeno, zhodnocení má slouţit jako podklad pro tvorbu nového 

ošetřovatelského plánu. (Staňková 1996, Archalousová 2006)  

    3.2 Ošetřovatelský model dle Marjory Gordon  

„Model fungujícího zdraví“ 

Posouzení stavu potřeb klienta dle Marjory Gordon „Model fungujícího 

zdraví“ jsem si vybral pro jeho všestranné zhodnocení nemocného. Informace 

jsem získala při rozhovoru s pacientem a částečně od jeho rodiny.  

„Model fungujícího zdraví“ 

Model slouţí k celkovému zhodnocení zdravotního stavu pacienta sestrou. 

Tento model slouţí k získávání informací a k sestavení ošetřovatelské anamnézy. 

Zdravotní stav člověka je vyjádřením BIO - PSYCHO - SOCIÁLNÍ 

integrace. Pacient je vnímán jako holistická bytost se svými biologickými, 

vývojovými, psychologickými, sociálními, kulturními, duchovními a spirituálními 

potřebami. Dojde - li k poruše v jedné z těchto oblastí, hovoříme o dysfunkci. Pro 

dysfunkční typ zdraví je třeba stanovit ošetřovatelské diagnózy. Model je rozloţen 

do 12 oblastí a kaţdá představuje funkční nebo dysfunkční součást zdraví člověka 

a podle nich sestra získává potřebné informace. 
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Těchto 12 oblastí je:  

1. vnímání zdraví 

2. výţiva a metabolismus 

3. vylučování 

4. aktivita – cvičení 

5. spánek a odpočinek 

6. vnímání, citlivost a poznávání 

7. sebepojetí a sebeúcta 

8. role – mezilidské vztahy 

9. sexualita 

10. stres 

11. víra – ţivotní hodnoty 

12. jiné 

 

Výsledek ošetřovatelské činnosti: celostní zhodnocení úrovně zdraví jak u 

zdravého, tak i nemocného člověka. Model Gordonové vyhovuje ošetřovatelské 

praxi. (2,10) 

 

        3.2.1 Ošetřovatelská anamnéza 

Nejdůleţitější základní informace byly odebrány formou rozhovoru s 

pacientem, jeho rodinou, s lékaři a s dalším ošetřovatelským personálem v 

průběhu jeho hospitalizace. Údaje k ošetřovatelské anamnéze jsem zjišťoval v den 

přijetí (3. 8. 2010 v 20:00) po převozu pacienta z katetrizačního sálu na koronární 

jednotku. Tento den byl z hlediska ošetřovatelské péče nejnáročnější. Další 

informace jsem získal později. 
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Tabulka č. 5 Ošetřovatelská anamnéza  

Identifikace pacienta  

Jméno a věk K.H., 61 let 

zaměstnání Úředník na městském úřadě 

Rodina a rodinný stav Manţelka a 2 dcery (23let a 27let), ţenatý 

Dg. Při přijetí Akutní infarkt myokardu 

alergie 0 

Doposud léčen: APPE 1980, fraktura zápěstí 2003 

abúzus Káva 2x denně, kouří 15 let 20 cigaret 

denně, alkohol víno 1 x týdně 

Přehled hospitalizace  

Přijat na oddělení a hospitalizován Koronární JIP od 3. 8. do 5. 8. 2010 

Na standardním oddělení Od 5. 8. do 10. 8. 2010 

Celkově hospitalizován od-do Od 3. 8. 2010 do 10. 8. 2010, 7 dní 

propuštěn Do domácí ošetřování 

Provedená vyšetření EKG, RTG S a P, Koronarografie, PCI, 

Echokardiografie, vyšetření krve 

Vylučování moče: Spontánně, v leţe, močová lahev  

Vylučování stolice: Podloţní mísa, v leţe, naposledy 3.8. 

Dieta č: 3, racionální 

Ţivotní funkce při přijetí: TK 90/50, TF 120/min SR, DF 16/min, 

saturace O2 91% bez 02, s 5l 02/ min. 

saturace 94%,  TT 36,6°C afebrilní 

Pohybový reţim Klid na lůţku, v leţe, nataţená PDK  

Edukován Dietní terapeutkou, fyzioterapeutem  

Bilance tekutin vyrovnaná 

Invazivní vstupy: art. sheat, a.fem. dx. Od 3. 8. Do 4. 8. 2010, kryto omnifix 

Invazivní vstupy: i.v. kanyla, PHK Od 3. 8. Do 5. 8. 2010, kryto tegaderm 

hodnocení  

Rizika vzniku dekubitu dle Nortonové 24 bodů, nízké riziko vzniku dekubitu 

Soběstačnosti dle Barthelové testu 

základních všedních činností. 

45 bodů, závislost středního stupně 

Rizika vzniku pádu 0 bodů, malé riziko pádu 

Bolesti dle VAS Při přijetí 4, po 2 hodinách 2 



 

 

 

 

48 

 

        3.2.2 Hodnocení zdraví dle modelu Marjory Gordon 

Vnímání zdraví 

Pacient se cítil relativně zdravý. Prvním příznakům infarktu myokardu 

nevěnoval přílišnou pozornost, dokud se tyto příznaky nezačaly zhoršovat. Tato 

skutečnost vedla k tomu, ţe mu manţelka zavolala RZP a zachránila mu ţivot. On 

sám by RZP nevolal. V této chvíli se pacient jiţ cítí dobře, je rád, ţe zákrok 

dopadl dobře, ale uvědomuje si, ţe stav je váţný a ţe velkou vinu má sám. 

Nechodí na pravidelné kontroly k lékaři, kouří 20 cigaret denně. Je si vědom, ţe 

své zdraví bere na lehkou váhu a ţe to bude muset změnit. Pokusí se změnit 

ţivotní styl, bude brát léky, chodit pravidelně k lékaři, ale neví, zda zvládne 

přestat kouřit. 

Výţiva a metabolismus 

Snaţí se stravovat pravidelně. Zásady racionální výţivy příliš nedodrţuje. 

Jí velké porce a to 3-4 denně a i pozdě večer.  Pitný reţim dodrţuje, snaţí se vypít 

minimálně 1,5litru tekutin denně. Dává přednost ochucené minerální vodě a 2x 

denně si dopřává slazenou kávu. Chrup má vlastní. Sliznice dutiny ústní je růţová 

bez defektů. Kůţe je hydratovaná v normě. Nehty čisté, upravené. Nyní má jiţ 

trochu hlad a rád přijímá k večeři chléb s dietním sýrem. Nyní je nutné, aby 

pacient více pil tekutin a to od večera do rána alespoň litr čaje. Je to prevence 

poškození ledvin po podání kontrastní látky. Zajistil jsem mu dostatek čaje a 

pravidelně dolévám. Do i.v. kanyly pacient dostává infúzní přípravek 

fyziologického roztoku 500ml na 8 hodin. Od 21 00 do 7 00. 

Ve zdravotnickém zařízení dodrţuje dietu č. 3 (racionální). Na kvalitu jídla 

si nestěţoval. Stravoval se na pokoji. Prvních 24 hodin v leţe na zádech s lehce 

nadzvednutým hrudníkem. Nabízel jsem mu dopomoc při stravování, to ale odmítl 

a vše zvládl sám. Váha 105kg, výška 175cm, BMI 30. 

Kůţi má pacient bez defektů, odřenin a jiných patologií. Na břiše zhojená 

jizva po apendektomii. Koţní turgor přiměřený. Prvních 24 hodin pacient leţí na 

zádech bez moţnosti otáčení.  

Riziko vzniku dekubitů je u pacienta hodnoceno testem rizika vzniku 

dekubitů dle stupnice Nortonové.  Pan K.H. získal v testu 24 bodů a to je nízké 

riziko vzniku dekubitu. ( viz. Příloha č. 6)  
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Vylučování 

Doma vyprazdňuje stolici pravidelně 1x denně. Na stolici se mu zatím 

nechce, a protoţe byl dnes ráno, myslí si, ţe se mu bude chtít aţ třeba zítra večer, 

kdy uţ bude moct pouţít toaletu. Je poučen, ţe kdyby chtěl nyní, musí pouţít 

podloţní mísu. S močením doma problémy nemá, ale ve zdravotnickém zařízení 

měl potíţe při poloze na zádech, jakmile se mohl u lůţka postavit, močil bez 

potíţí. Nyní se snaţí poprvé pouţít močovou láhev a říká, ţe její pouţití v leţe na 

lůţku je velmi náročné. Přesto močí spontánně a do močové lahve. Prvních 24 

hodin hospitalizace musel pacient přijímat více tekutin p.o., kvůli vyplavení 

kontrastní látky z organismu. Z tohoto důvodu pacient také více močil. Bilance 

tekutin byla téměř vyrovnaná. Příjem i.v. a p.o. za 24 hodin byl 2,5l a výdej 

tekutin vymočením za 24 hodin 2100ml moče. 

Aktivita a cvičení 

Nemocný ţádný aktivní sport nevykonává, občas chodí s manţelkou 

a psem na krátké procházky. Odpočine si při sledování televize a relaxuje při čtení 

novin a luštění kříţovek. První den hospitalizace má pacient omezen pohyb na 

lůţku z důvodu klidového reţimu a sníţení rizika krvácení z arteriálního sheatu 

v a. femoralis dextra. Snaţil jsem se mu tedy zpříjemnit pobyt upraveným 

sledováním televize a poslechem radia. Spíše pospával. 

Pacient nesplňuje ţádný rizikový faktor pro vznik rizika pádu, které máme 

v zdravotnickém zařízení, ve kterém pracuji. A to viz Příloha č. 6 ošetřovatelská 

anamnéza.  

Přesto je pacient nucen dodrţovat polohu v leţe na zádech. Můţe volně 

pohybovat horními končetinami a levou dolní končetinou. Otáčení na bok má 

povoleno pouze do 30% s pomocí zdravotníků. Nesmí zvedat horní polovinu těla 

výš neţ 30%.  

Posouzení stavu soběstačnosti provádím dle aktuálního stavu pacienta, 

pohybových omezení a dle Barthelové testu základních všedních činností. A to viz 

příloha ošetřovatelská anamnéza. V tomto testu pacient získal 45 bodů a jedná se 

o závislost středního stupně. Pacient je tedy částečně nesoběstačný především 

v oblastech osobní hygieny, přijmu potravy a tekutin. 
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Spánek a odpočinek 

Doma pacient se spánkem a usínáním potíţe nemá. Usíná vţdy kolem 

desáté hodiny. Před spaním převáţně sleduje televizi. Vstává vţdy po sedmé 

hodině, o víkendu kolem hodiny deváté. Léky na spaní neuţívá. Pacient říká, ţe si 

myslí, ţe se mu nebude spát dobře, protoţe je rozrušený z toho co se mu stalo a ţe 

mu přijde nemocniční prostředí, ve kterém se nachází jako stresové. Nemá také 

rád na spánek cizí, hlučné a osvícené prostředí.  

Vnímání a poznání 

Pacient je plně orientován osobou, místem a časem. Problémy se sluchem 

neudává. Několik let nosí brýle na čtení. Potíţe s pamětí nemá. Toto onemocnění 

ho velmi překvapilo. Dostával příliš mnoho informací o své nemoci a léčbě, které 

nestačil zpracovat. 

Při přijetí na koronární jednotku a po katetrizačním vyšetření měl pacient 

v souvislosti s bolestí na hrudi strach o svůj ţivot.  

Při přijetí pacient pociťoval bolest na hrudi, kterou dle stupnice numerické 

škály bolesti (VAS) ohodnotil č. 4 tedy střední bolest a bezprostředně po 

katetrizačním vyšetření a PCI se bolest zmenšila aţ na stupeň č. 2 tedy mírná. Za 

další 2 hodiny byl jiţ bez bolesti.  

Na ţádnou další bolest nebo problém si nestěţoval ani v souvislosti 

s nutným leţením na zádech. 

Sebepojetí a sebeúcta 

Pacient se cítí být se sebou spokojený po stránce tělesné i duševní, ovšem 

nyní je rozrušený a bojí se o sebe.  Sám sebe hodnotí jako kladnou a vyrovnanou 

osobu. Při verbálním kontaktu nepouţívá příliš neverbálních projevů, ale snaţí se 

udrţet oční kontakt. Hovoří klidně a s rozvahou. Vše se snaţí řešit v klidu, ale 

rozčílit se také dokáţe. Souvisí to především s tím, ţe pracuje s lidmi a je s nimi 

v kaţdodenním kontaktu, ale musí se chovat i ve vypjatých situacích klidně. 

Nemá vadné drţení těla. 

Role – mezilidské vztahy 

Jedna dcera ţije s rodinou a druhá dcera jiţ bydlí samostatně s manţelem a 

dětmi. Rodina pro nemocného tvoří pevné zázemí. Pacient má několik dobrých 

přátel. Během hospitalizace nemocného denně navštěvovala manţelka s dcerami. 
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Sexualita a reprodukční schopnost 

S prostatou problémy nikdy neměl, jiné urologické obtíţe neudává. 

Sexualita je v pořádku. Více jsem se neptal. 

Stres a zátěţové situace 

V poslední době před vznikem onemocnění byl pacient vystaven stresové, 

zátěţové situaci a to v souvislosti s připravovaným propouštěním zaměstnanců na 

úřadě, ve kterém pracuje. Moţná více kouří, ale spíše si stres nepřipouští. Nyní 

trpí úzkostí, neví, jak se bude jeho onemocnění vyvíjet a jaké bude muset udělat 

změny ve svém ţivotě. 

Víra a ţivotní hodnoty 

Není věřící. Věří v nadpozemskou bytost, ale nemá určitou představu. Důleţitá je 

pro něho rodina. 

Jiné 

Pacientovi se v klidu dýchá dobře. Při námaze jako např. při přesouvání 

z lehátka na katetrizační stůl byl ovšem zadýchaný. Saturace O2 91% bez 02, s 5l  

02/ min. je saturace 94%. Pacient je trvale napojen na monitorování 12 svodového 

EKG a je mu pravidelně měřen tlak krve tonometrem. První 3 hodiny po 60 

minutách (150/90mmHg, 133/78mmHg, 111/65mmHg) a dalších 12 hodin po 2 

hodinách. Další hodnoty byli v mezích fyzilogických hodnot. Tlak krve a další 

ţivotní funkce včetně stavu vědomí jsou důleţitým ukazatelem vývoje 

zdravotního stavu pacienta. Je nutné je pravidelně sledovat a zaznamenávat do 

dokumentace.  

Mezi invazivní vstupy které pacient měl a které se museli ošetřovat a 

kontrolovat patří i.v. kanyla v pravé paţi a arteriální sheat v arteria femoralis na 

pravé dolní končetině. I.v. kanyla byla pacientovi zavedena v RZS a ošetřena při 

přijmu a kaţdý den ráno sterilním průhledným krytím – tegaderm. Arteriální sheat 

zeveden v katetrizační laboratoři. Ke kůţi přišit a překryt sterilním čtvercem a 

krytím omnifix. 

Není jiné záleţitosti, o které by se rád zmínil, či mluvil. 
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    3.3 Ošetřovatelské diagnózy 

Na základě ošetřovatelské anamnézy jsem identifikoval ošetřovatelské 

problémy pacienta a naplánoval plán ošetřovatelské péče na 24 hodin a to od 3. 8. 

2010 21:00 do 4. 8. 2010 21:00 

Informace ke stanovení ošetřovatelského procesu jsem získal z rozhovoru 

s pacientem, s jeho rodinou, s lékaři a s ostatním ošetřovatelským personálem. 

Údaje k ošetřovatelské anamnéze jsem zjišťoval v den přijetí, po převozu pacienta 

z katetrizačního sálu na koronární jednotku, protoţe tento den byl z hlediska 

ošetřovatelské péče nejnáročnější a i pro pacienta byl tento den nejdůleţitější. 

Další informace jsem doplnil v následujících dnech.  

Aktuální diagnózy: 

1. Akutní bolest na hrudi v důsledku základního onemocnění 

2. Strach z ohroţení ţivota z důvodu akutního stavu  

3. Námahová dušnost v důsledku základního onemocnění 

4. Porucha spánku v důsledku změny prostředí a nedostatečného klidu 

5. Porucha soběstačnosti ve všech oblastech z důvodu klidového reţimu po 

PCI 

Potencionální diagnózy: 

1. Riziko vzniku infekce z důvodu zavedení invazivních vstupů (periferní 

kanyla, zavedený arteriální sheath) 

2. Riziko vzniku krvácení z místa vpichu arteria femoralis na pravé dolní 

končetině v důsledku nedodrţení klidového reţimu 

3.  Potenciální riziko vzniku TEN z důvodu upoutání pacienta na lůţko. 

Krátkodobý plán ošetřovatelské péče 

Ošetřovatelské diagnózy a jejich realizace a hodnocení 

Aktuální diagnózy: 

1. Akutní bolest na hrudi v důsledku základního onemocnění 

Cíl: odstranit nebo alespoň sníţit bolest do stupně 2 VAS do 1 hodiny od jejího 

objevení v nemocničním zařízení  

Plán péče: 

- poučit pacienta, aby volal sestru, pocítí-li bolest 

- zhodnotit bolest dle VAS (vizuální analogová škála) 
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- posoudit lokalizaci, charakter, nástup, dobu trvání a zhoršující faktory 

- informovat o bolesti lékaře 

- aplikovat analgetika dle ordinace lékaře 

- zaznamenat hodnocení bolesti, léčbu a reakci pacienta 

- sledovat neţádoucí účinky léku 

Realizace ošetřovatelské péče: 

Při příjezdu na Koronární jednotku udával pacient intenzivní, 

svíravou bolest na hrudi. Pan K.H. tuto bolest hodnotí na vizuální analogové škále 

číslem 4 (rozsah škály je od 0 do 10), proto byl informován lékař a dle jeho 

ordinace jsem panu K.H. aplikoval Fentanyl 1 ml i.v. Zhruba po 15 minutách cítil 

pan K.H. jak bolest ustupuje. Umoţnil jsem pacientovi zaujmout úlevovou polohu 

vleţe na zádech se zvednutou horní polovinou těla = Fowlerova poloha. Po 

částečném ústupu bolesti byl pacient odvezen v doprovodu lékaře a sestry na 

katetrizační sál. Po provedené koronární intervenci pacient jiţ udává zmenšení 

bolesti na č. 2 (VAS) a později ţádnou. Poučil jsem pacienta, ţe v případě 

výskytu další bolesti musí zavolat sestru signalizačním zařízením. 

Hodnocení ošetřovatelské péče: Cíle bylo dosaţeno, pan K.H. měl do půl hodiny 

slabou bolest (dle VAS číslo 2), po dalších 2 hodinách byl jiţ bez bolesti. 

2. Strach z ohroţení ţivota z důvodu akutního stavu  

Cíl: pacient udává zlepšení psychického stavu 

Plán péče: 

- zajistit rozhovor pacienta a lékaře, dát pacientovi prostor pro dotazy, zajistit 

podání informací rodině (o zdravotním stavu pacienta, o vyšetřeních, o léčebném 

reţimu) 

- informovat pacienta o způsobu léčení a jeho spolupráce 

- mluvit na pacienta jasně, zřetelně a nejlépe jen jeden člověk v danou chvíli 

- zajisti klidné prostředí kolem pacienta  

- naslouchat a povzbudit 

- sledovat i neverbální projevy 

- být nemocnému stále nablízku – zajistit signalizační zařízení 

- poskytnout informace, jak bude probíhat RHB a o tom, jak rychle se bude 

moci zapojit do sebepéče  
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Realizace ošetřovatelské péče: 

Po uloţení pacienta na lůţko jsem mu vysvětlil nutnost monitorace jeho 

vitálních funkcí, nutnost podání kyslíku v akutním stavu, seznámil jsem ho 

s nemocničním reţimem, naučil jsem ho ovládat signalizační zařízení, kdyby 

cokoliv potřeboval. Přivolal jsem ošetřujícího lékaře, který pacientovi vysvětlil 

příčinu jeho potíţí, informoval pacienta o katetrizačním vyšetření a podepsal s 

pacientem informovaný souhlas k výkonu. Pacient podepsal i souhlas s 

hospitalizací a souhlas k podávání informací o jeho zdravotním stavu manţelce a 

dcerám. 

Protoţe se mě pacient znovu zeptal na katetrizační vyšetření, tak jsem mu 

zřetelně a stručně vyšetření vysvětlil. Vysvětlil jsem mu nutnost přípravy 

k vyšetření – lačnění, oholil jsem mu tříslo (místo vpichu), podal jsem panu K.H. 

léky naordinované lékařem, poučil jsem ho o nutnosti zachovat klidový reţim na 

lůţku po výkonu. Zeptal jsem se, zdali nemá ještě nějaké otázky, ţe se můţe 

kdykoliv zeptat. Dává najevo, ţe mu zatím poskytované informace postačují. 

Mluvili jsme o vnímání jeho stavu a byl mu ponechán prostor k vyjádření svých 

pocitů. Po návratu pacienta z katetrizačního sálu lékař pana K.H.  informoval o 

ošetření koronárních tepen. 

Hodnocení ošetřovatelské péče: Komunikací pacienta s lékařem i sestrou 

bylo dosaţeno sníţení strachu a tím bylo dosaţeno cíle. Pacient se cítí lépe. 

3. Námahová dušnost v důsledku základního onemocnění 

Cíl: pacient bude mít saturace kyslíku do 90%, pacient bude mít normální 

mnoţství dechů  

Plán péče: 

- sledovat kvalitu dýchání, saturace 02, barvu kůţe, mnoţství dechů – norma je 

12-14 dechů 

- provádět oxygenoterapii 

- dostatečně větrat místnost 

- poskytnout psychickou podporu 

- zajistit klid a pohodlí 

- zajistit polohu, při které se pacientovi dobře dýchá 
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Realizace ošetřovatelské péče: 

Pacienta jsem uloţil do lehce zvýšené polohy. Zahájil jsem sledování ţivotních 

funkcí. Podával jsem mu 02 kyslíkovými brýlemi a to 3l/min. a do saturace 94%. 

Snaţil jsem se vlídným přístupem uklidnit pacienta.  

Hodnocení ošetřovatelské péče:  

Saturace 02 byla 94% a oxygenoterapie měla i dobrý psychický efekt. Mnoţství 

dechů bylo 12. Pacientovi se dýchá lépe.  

4. Porucha spánku v důsledku změny prostředí a nedostatečného klidu 

Cíl: pacient bude spát alespoň 5 hodin nepřetrţitě v noci 

Plán péče: 

- rozvrhnout veškerou léčebně – ošetřovatelskou péči tak, aby nenarušovala noční 

spánek 

- udrţovat klidné a tiché prostředí 

- zabránit nadměrnému spánku přes den 

- upravit lůţko před spaním 

- vysvětlit pacientovi nutnost vyrušování z důvodu monitorování základních 

funkcí - ihned 

- zjistit pacientovi rituály a zvyklosti před spaním - do 24 hodin 

- umoţnit vykonat pacientovi navyklé rituály před spaním 

Realizace ošetřovatelské péče: 

Po večeři pacient usnul. Kolem 21 hodiny bylo umoţněno panu K.H. vyčištění 

zubů připravením pomůcek k lůţku pacienta. Byl opět poučen o nutnosti 

dodrţovat klidový reţim na lůţku, zkontrolováno místo po vpichu. Sestra ztlumila 

světlo. Ve 02:00 hodin musela sestra odebrat krev na kontrolní biochemické a 

koagulační vyšetření. Pan K.H. poţádal o lék na spaní. Po ordinaci lékaře mu 

sestra podala Diazepam 5 mg p.o. Sestra zajistila zavření dveří u pokoje pacienta, 

zkontrolovala, zda má pacient signalizační zařízení při ruce, ztlumila světlo, po 22 

hodině zhasnula. S ostatním personálem vedla tiché rozhovory. Snaţila se 

pacientovi při leţení na zádech alespoň mírnou boční elevací upravit polohu na 

příjemnější spánek. Před spaním mu byl podán teplý čaj a vyvětral se pokoj. 
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Hodnocení ošetřovatelské péče:  

Pacient si vyţádal lék na spaní a po něm usnul. Ostatní rušivé podněty byly 

odstraněny. Pacient udává jako příčinu nespavosti změnu prostředí, pociťovanou 

úzkost a nemoţnost změny polohy první den po výkonu. Preferuje před spaním 

teplý nápoj, který mu byl nabídnut. Efekt úplný, pacient spí nepřetrţitě 8 hodin, 

budí se odpočatý. 

5.  Porucha soběstačnosti ve všech oblastech z důvodu klidového reţimu po 

PCI 

Cíl: nevzniknou ţádné komplikace spojené s nesoběstačností pacienta, 

 pacient zvládne osobní hygienu sám nebo jen s malou pomocí, pacient zvládne 

vylučování moči bez pomoci 

Plán péče: 

- zjistit stupeň soběstačnosti pacienta 

- zajistit dopomoc při hygienické péči, oblékání, příjmu jídla a tekutin 

- zajistit všechny pomůcky k lůţku, upravit okolí lůţka a signalizaci 

- ukázat a dobře umístit močovou láhev pacientovi 

- poskytnout pacientovi dostatek času 

- dohlídnout na bezpečnost pacienta 

- přizpůsobit se schopnostem pacienta 

- aktivně zapojovat rodinu 

Realizace ošetřovatelské péče: 

Vysvětlil jsem pacientovi, co obnáší klidový reţim po výkonu, ţe 

nesmí vstávat z lůţka, ţe vše (hygiena, jídlo i vyprazdňování) bude 

absolvovat na lůţku. 

Na dosah jsem dal signalizaci a zdůraznil jsem, ať zazvoní, kdykoli 

bude něco potřebovat, a ţe ho samozřejmě budeme pravidelně 

kontrolovat. 

Na dosah jsem také dal ovládání lůţka, vysvětlil, jak se ovládá a ţe 

si můţe polohu měnit dle potřeby. 

K lůţku jsem připravil stoleček, aby měl pacient na dosah osobní 

věci a tekutiny. 



 

 

 

 

57 

 

U lůţka jsem zvedl postranice, abych zabránil pádu pacienta a zavěsil jsem mu do 

dosahu rukou močovou láhev. 

Večer i ráno a dle potřeby, jsem pacientovi připravil k lůţku potřeby pro hygienu, 

aby se mohl umýt. 

Oběd a večeře byli pacientovi přineseni k lůţku. 

Hodnocení ošetřovatelské péče:  

U pacienta byly zajištěny všechny základní potřeby. 

U pacienta se neobjevily ţádné komplikace v souvislosti s 

nesoběstačností při klidovém reţimu.     

1. Riziko vzniku infekce z důvodu zavedení invazivních vstupů (periferní 

kanyla, zavedený sheath) 

Cíl: místa vstupu nejeví známky infekce 

Plán péče: 

- dodrţovat aseptický postup při zavádění cévních vstupů 

- převazovat vstupy 1x denně dle potřeby, označit datem a časem převazu a 

poznamenat do dokumentace 

- manipulovat se vstupy asepticky 

- sledovat okolí vpichů katétrů (zarudnutí, otok, sekrece) 

- dodrţovat zásady asepse při ředění a podávání léků 

- asepticky odebírat biologický materiál k vyšetření 

- monitorovat fyziologické funkce, zejména tělesnou teplotu 2x denně 

- dodrţovat délku zavedení vstupů na nejkratší dobu a dle standardů 

Realizace ošetřovatelské péče: 

Pan K.H. byl jiţ přijat se zavedeným periferním ţilním katétrem v pravé horní 

končetině na předloktí. Před napojením infuzní terapie, byly spojovací kohouty i 

infuzní přechodky vţdy řádně dezinfikovány Cutaseptem F.  

Veškerý zdravotnický personál dodrţoval správné zásady mytí rukou.  

Pacienta jsem poučil, ţe v případě bolesti, pálení v místě vpichu mě musí 

neprodleně informovat. Periferní kanyla byla bez známek infekce, byla asepticky 

kryta fólií Tegaderm. 

Zavedený sheath byl přišit ke kůţi pacienta, aby se neuvolnil a dále byl zakryt 
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sterilními čtverci. Místo vpichu bylo klidné, bez známek krvácení a infekce. V 09 

15 hod. lékař sheath vytáhnul za aseptických podmínek a místo po vpichu jsem 

opět zakryl sterilními čtverci, na které byla přiloţena elastická komprese. Tělesná 

teplota se při měření 2 x denně pohybovala okolo 36,7st. C 

Hodnocení ošetřovatelské péče: Cíl byl splněn, protoţe v místech cévních 

vstupů infekce nevznikla. Pacient byl bez teploty. 

2. Riziko vzniku krvácení z místa vpichu artérie femoralis na pravé dolní 

končetině v důsledku nedodrţení klidového reţimu 

Cíl: místo vpichu nekrvácí 

Plán péče: 

- poučit pacienta o moţnosti vzniku krvácení 

- poučit pacienta o nutnosti dodrţovat klidový reţim (poloha na zádech) 

- fixovat pravou dolní končetinu k lůţku 

- sledovat místo vpichu artérie femorális á 1 hodinu 

- zajistit správným postupem místo po vpichu po vyndání art. sheatu 

Realizace ošetřovatelské péče: 

Pacientovi jsem ihned po návratu ze sálu vysvětlil, proč se ponechává zavedený 

sheath přibliţně 6 hodin v třísle, vysvětlil jsem mu nutnost dodrţování klidového 

reţimu na lůţku v poloze na zádech s nataţenou dolní končetinou, a ţe je nutné 

zafixovat pravou dolní končetinu k lůţku, aby ji pacient nekrčil. Pokud mu to 

nebude vadit. On souhlasil. Kaţdou hodinu aţ do vytaţení katétru jsem místo 

vpichu kontroloval, jestli nekrvácí nebo zdali nevzniká v místě vpichu hematom. 

To jsem prováděl tak abych pacienta nevzbudil. Pacienta jsem poučil o moţném 

vzniku komplikace, a kdyby měl pocit bolesti či krvácení v oblasti pravého třísla, 

ţe mě musí okamţitě informovat. 

Dne 4. 8. 2010 v 09:15 lékař zavedený sheath odstranil, místo vpichu manuálně 

15 minut stlačoval a pak jsem na místo vpichu ještě přiloţil elastickou kompresi, a 

pytlík s pískem jako zátěţ. Místo po vpichu musí být řádně zajištěno, aby se 

minimalizovalo riziko vzniku krvácení. Postup je následující: Při všech zákrocích 

postupujeme asepticky. Vyndáme art. sheat při kontrole tlaku krve a hodnot 

krevní sráţlivosti (tlak krve by měl být niţší-pod 140/90 mmHg, hodnota aPTT 

pod 35). Po vyndání sheatu se místo 15 minut manuálně stlačuje aţ do zástavy 
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krvácení. Sledujeme barvu končetiny a ptáme se pacienta na jeho pocity. Dále je 

nutné na místo vpichu po jejím vydezinfikování, přiloţit dostatečné mnoţství 

sterilních čtverců a na ně kompresivní obvaz. Pokud je pacient schopen 

spolupráce jako v případě pana K.H. poţádáme jej aby se v pravidelných 

intervalech pomocí hrazdičky  a levé dolní končetiny nadzvedával na náš povel. 

Začneme omotávat obinadlo na pravé dolní končetině a dále postupujeme přes 

záda opět na dolní končetinu. Postupujeme kříţovým pohybem. Tělo pacienta 

omotáváme elastickým obinadlem. Tímto omotáváním zad a třísel dosáhneme 

větší stability kompresivního obvazu. Na tuto kompresy ještě připevníme náplastí 

pytlík s pískem. 

Poučil jsem pacienta, ţe se písek na třísle ponechá 8 hodin a komprese do 19:00 

toho dne, neţ ji lékař sundá. Do konce své sluţby jsem místo po vpichu ještě 

jednou zkontroloval. Tříslo bylo klidné. Sestra na noční sluţbě tříslo také 

kontrolovala. 

Hodnocení ošetřovatelské péče: Cíl byl splněn, pacient dodrţoval klidový reţim 

a krvácení z místa vpichu nevzniklo ani při zavedeném sheathu, ani po přiloţení 

elastické komprese. Neprosakuje krytí. 

3. Potenciální riziko vzniku TEN z důvodu upoutání pacienta na lůţko 

Cíle: včasné odhalení příznaků TEN 

Plán péče: 

- informovat pacienta o nezbytnosti cvičení DK na lůţku 

- sledovat příznaky TEN 

- časně mobilizovat nemocného 

- podávat antikoagulancia dle ordinace lékaře a jejich podání 

zaznamenat do dokumentace 

- sledovat barvu a teplotu DK 

- při výskytu komplikací informovat lékaře 

Realizace ošetřovatelské péče: 

Pacientovi jsem nasadil elastické punčochy a vysvětlil mu, ţe při upoutání na 

lůţko je nutné provádět cvičení s DK, aby se předešlo vytvoření krevní sraţeniny 

Pacient prováděl cvičení na lůţku s fyzioterapeutem. Dle ordinace lékaře jsem 

podal Fraxiparin 0,6 ml subkutánně a podání zaznamenal do dokumentace. 
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Hodnocení ošetřovatelské péče: 

Pacient neměl ţádné příznaky TEN a jiţ za 24 hodin jsme ho mobilizovali a také 

se mohl pohybovat kolem lůţka.  

    3.4 Dlouhodobý plán péče  

Pan K.H. byl na koronární jednotku přijat pro Akutní infarkt myokardu. 

Byla pacientovi provedena akutní koronarografie s implantací stentu. Od RZP měl 

pacient zaveden i.v. kanylu a z katetrizačního sálu měl arteriální sheat v a. 

femoralis dexter. Na koronární jednotce byl pacient plně monitorován a byl 

omezen v pohybu z důvodu přítomnosti sheatu a riziku krvácení z arterie. 

Arteriální sheat byl pacientovi odstraněn 4. 8. 2010 ráno. Po vyndání art. sheatu je 

nutné dodrţovat stále klid na lůţku a to 12 hodin. Je také nutné více sledovat okolí 

místa vyndání sheatu kvůli riziku krvácení. Většinu pobytu na K. J. měl tedy 

pacient ordinován klid na lůţku. A to od večera v den přijmu (3. 8.) aţ do večera 

druhého dne. Byl značně závislý na pomoci zdravotnického personálu. A to i při 

běţných činnostech jako je hygiena, stravování atd. Pobyt na koronární jednotce 

mu první den nebyl příjemný. Nebyl zvyklý na nemocniční prostředí. Po nějaké 

době se ovšem sám začal zajímat o naší práci. O detaily různých činností a 

procedur, které provádíme, a to se mu líbilo. Při přijetí si stěţoval na přetrvávající 

bolest na hrudi. Ta byla pře hospitalizací v RZS řešena podáním analgetik a 

v zdravotnickém zařízení ustoupila po koronarografii a PCI. Další dny byl pacient 

jiţ bez bolesti. Po dvou dnech pobytu na K. J. byl 5. 8. 2010 přeloţen na 

standardní kardiologické oddělení. Na tomto oddělení mu byla zrušena 

intravenózní kanyla a měl volnost pohybu v rámci oddělení. Z hlediska základních 

potřeb byl jiţ soběstačný. Sám se oblékl, najedl, došel si na toaletu i do koupelny.  

Kdyţ viděl, ţe je schopen si nyní zajistit základní činnosti sám a jeho ţivot 

se vracel do stavu před onemocněním byl za to velmi rád. Jedenkrát denně 

navštěvoval pacienta fyzioterapeut z důvodu nácviku chůze do schodů. 

Pan K.H. pracuje na městském úřadě a na základě našich rozhovorů si 

uvědomuje ţe by měl  v zaměstnání proţívat méně stresů. Myslí si, ţe je to v jeho 

moci změnit svůj přístup ke zdraví a k ţivotnímu stylu i v zaměstnání. Byla mu 

doporučena lázeňská léčba v Poděbradech. Tato léčba je hrazena zdravotní 
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pojišťovnou. Během hospitalizace byl pacient navštíven nutriční terapeutkou. Ta 

mu doporučila dietní opatření. V další edukaci bylo pokračováno a to jak 

v sekundární prevenci, tak v nutnosti uţívání léků, a pravidelných návštěv lékaře. 

Z ošetřovatelského hlediska bylo třeba nadále sledovat EKG křivku a 

fyziologické funkce. Dle indikace lékaře se jedenkrát denně zaznamenával EKG 

záznam a dvakrát denně fyziologické funkce - TK, P, SaO2 a TT. Celou dobu 

pobytu byl afebrilní.  

Nejdůleţitější před propuštěním do domácího ošetřování bylo pacienta 

důkladně edukovat. Pacient byl poučen o medikaci, návštěvách lékaře, sekundární 

prevenci ICHS a co dělat v případě zhoršení obtíţí. Pacient byl bez obtíţí, bez 

dušnosti a bolestí na hrudi propuštěn 7. den do domácího ošetřování.  

    3.5 Hodnocení psychického stavu nemocného 

Vznik většiny onemocnění a jejich léčba úzce souvisí s psychickým 

stavem člověka. Toto platí pro Infarkt myokardu ještě více protoţe prokázána 

souvislost vyššího výskytu AIM při psychickém stresu.  

Diagnóza AIM je pro pacienta závaţná krizová situace. Často se 

setkáváme s vytvořením obranných mechanismů popření, potlačení nemoci. Tento 

mechanismus je nejstarší a také nejčastější strategií obrany člověka proti strachu a 

uvědomění si ohroţení ţivota. Popření můţe vést aţ k nedodrţování léčby 

pacienta a jeho ohroţení na ţivotě. U pacienta se můţe projevit také úzkostný 

stav.  

Pan K.H. nyní proţíval strach z nejisté budoucnosti. Bál se, ţe uţ se jeho 

stav nezlepší. Bál se o svůj ţivot. 

Pro vyrovnáni se s touto diagnózou je třeba, aby pacient znal podstatu 

onemocnění, léčbu a prevenci dalšího objevení nemoci. Lépe také svoje 

onemocnění zvládne, pokud s ním budeme mluvit vlídně, klidně a se zájmem o 

jeho názory a otázky. 

Po odeznění bolestí se mu zlepšila nálada. Věřil, ţe kdyţ zlepší svůj 

přístup ke zdraví tak bude moct oddálit další podobnou ataku onemocnění. Řekl 

mi, ţe je velmi vděčný za to, ţe tzv. dostal druhou šanci. Po celou dobu 
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hospitalizace pečlivě dodrţoval rady zdravotníků. Oporou mu bylo, ţe ho brzy 

propustíme z nemocnice do domácího léčení, a ţe bude se svojí manţelkou.  

Pacient je přátelský, spolupracuje se zdravotníky a dodrţuje jejich rady a 

doporučení. S dalším pacientem během pobytu na standardním oddělení vycházel 

velice dobře.  

           Z počátku velmi špatně nesl závislost na druhých, cítil stud hlavně při 

hygieně a vyprazdňování. 

Přes den si četl a luštil kříţovky. 

S panem K.H. se mi dobře spolupracovalo, vedli jsme spolu několik 

zajímavých rozhovorů o jeho rodině, pro komunikaci jsem si našel vţdy dostatek 

času. (6) 

    3.6 Edukace nemocného a jeho manţelky 

Edukace pacienta a jeho rodiny je nedílnou součástí moderní léčby. 

Dostatek informací pomáhá pacientovi zvládat pobyt v nemocnici a přispívá 

k zlepšení psychického stavu. Při poskytování informací o nemoci, výkonech, 

terapii a dalších postupech vlastně pacienta edukujeme. Snaţíme se pacienta 

srozumitelnou formou seznámit s novými informacemi.  

Při edukování je důleţité, aby měl pacient o edukaci zájem. To je hlavní 

předpoklad, ţe bude naše edukace úspěšná. Je dobré na edukování zvolit vhodnou 

dobu a dobré podmínky. Bereme v potaz také vzdělání a inteligenci edukovaného.  

Cílem edukace je seznámit pacienta s informacemi, které mu pomohou 

k větší psychické pohodě, obohatí ho o nové informace a zabrání zhoršení či 

znovuobjevení jeho nemoci. 

Je mnoho nemocí, kterými lidé trpí a nedokáţí příliš ovlivnit jejich výskyt. 

Mezi tato onemocnění ovšem nepatří AIM. Do velké míry jistě záleţí vznik 

infarktu na dědičných dispozicích, ale také hraje velkou roli způsob proţívání 

našeho ţivota. V této souvislosti jsem se tedy zaměřil na prevenci AIM a na 

edukaci zdravého ţivotního stylu. 

 Pacient byl seznámen s onemocněním AIM a katetrizačním výkonem. 

Dostal edukační materiál k prostudování domů o onemocnění, jeho příčině a 

léčbě.  
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Pacient byl také poučen po výkonu, ţe musí více pít tekutiny k vyloučení 

kontrastní látky, aplikované při výkonu. 

Byl poučen jak má postupovat kdyby měl v budoucnu podobné obtíţe. 

Ihned volat RZP na linku 155. Dal jsem mu také edukační leták o sekundární 

prevenci kardiovaskulárního onemocnění, aby si ho přečetl. O jednotlivých 

bodech jsme si povídali. 

            Správné a zdravé stravování 

Doporučil jsem mu jíst vícekrát denně aţ 5x : nepřejídat se a vynechat 

potravu s velkým mnoţstvím tuků, raději jídelníček doplnit zeleninou a ovocem, 

omezit solení. Strava je nesmírně důleţitá pro správné fungování srdce, cév a 

celého organizmu. Měla by být pestrá a měla by dodávat veškeré ţiviny, které tělo 

potřebuje. Energetický příjem by měl odpovídat energetickému výdeji, u obézních 

pacientů by měl být příjem niţší neţ výdej. Proto je důleţité sníţit přísun tuků a 

preferovat tuky rostlinné před ţivočišnými. Je dobré zvýšit konzumaci ryb, sníţit 

spotřebu cukrovinek, sladkého pečiva smaţených jídel, soli a alkoholu. Pokud si 

nevíte rady, kontaktujte odborníka na výţivu. Bezplatně se můţete poradit na 

informační lince Flory 800 175324. 

Jídlo v domácnosti mého pacienta vaří manţelka, takţe jsem poučil i ji o 

neslané dietě a omezení tuků. Pan H. slíbil, ţe kdyţ mu manţelka bude dietně 

vařit, ţe bude dietu dodrţovat.  

Doporučil jsem vydatně mezi jídly pít: vypít denně 2-3litry vody (obyčejná 

voda, neslazený čaj, minerální voda, která neobsahuje mnoho soli).  

            Pohybová aktivita  

Jelikoţ má pan K.H. mírnou nadváhu a nesportuje, pouze chodí na 

procházky se psem, doporučil jsem mu, aby dělal procházky delší, nebo je vhodná 

procházka rychlou chůzí, jízda na kole, plavání. Toto doporučení akceptoval a 

řekl mi, ţe kolo doma má a ţe hned, jakmile bude pěkné počasí, na kolo vyrazí. 

            Zanechat kouření 

Pan K.H. je silný kuřák (20 cigaret za den). S kouření uţ zkoušel přestat 

mnohokrát, ale nikdy to nevydrţel déle neţ pár dnů. Doporučil jsem mu tedy 

kontaktovat Centrum léčby závislosti na tabáku při III. Interní klinice VFN 
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v Praze. A do této poradny jsem ho objednal. To přijal s díky. Slíbil, ţe se 

s kouřením pokusí přestat.  

Sledovat krevní tlak 

Jelikoţ se pan K.H. ode mne a od lékaře dozvěděl proč je nutné sledovat 

krevní tlak, rozhodl se ţe si pořídí měřicí přístroj na měření tlaku. Pravidelně bude 

uţívat léky. Byl poučen, ţe tlak zvyšuje i příliš slaná strava. 

Je poučen o pravidelné kontrole krevního tlaku podle pokynů svého lékaře. 

Ideální hodnota tlaku krve je do 130/80 mmHg, nanejvýš do 140/90 mmHg. 

Relaxace a vyhýbání se stresu 

Také stres je rizikový faktor srdečních a cévních onemocnění. Stresu se 

samozřejmě nelze zcela vyhnout, je však dobré drţet ho v rozumných mezích. 

Pravidelně relaxovat, udělat si chvilku pro sebe, vydat se na procházku do přírody 

nebo trávit hezké chvilky s rodinou či přáteli. To všechno pomůţe nadměrný stres 

kompenzovat.  

Hlídat hladinu svého cholesterolu v krvi 

Celkový cholesterol by neměl překročit 4 mmol/l, u některých rizikových 

pacientů by měl být i niţší. Přestoţe jeho zvýšená hladina nijak nebolí, je 

klíčovým rizikovým faktorem infarktu či mozkové mrtvice. Sníţit ji můţete 

úpravou stravy. Zcela nevhodné jsou - máslo, sádlo, vypečený tuk, palmový a 

kokosový olej. 

Lázeňská léčba 

Lékař můţe předepsat lázeňský pobyt. Pobyt v lázních pomůţe k celkové 

rekonvalescenci, pod vedením lékařů postupně lze získat zpět fyzickou kondici, 

naučit se zásadám zdravé výţivy a ţivotosprávy, přestat kouřit, zlepšit si fyzický a 

především psychický stav. 

 (Česká kardiologická společnost 2001, Widimský 1999) 
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        3.7 Závěr 

Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolil ošetřovatelskou péči o 

pacienta s AIM. Kardiovaskulární onemocnění jsou významnou příčinou smrti a 

invalidity ve vyspělých zemích. 

Ke zpracování bakalářské práce se podle mého názoru nejlépe hodila 

případová studie ošetřovatelské péče o nemocného K.H. (61 let), který byl 

hospitalizován na koronární jednotce s dg. akutní infarkt myokardu. 

V klinické části jsem popsal onemocnění akutní infarkt myokardu - jeho 

definici, rizikové faktory, diagnostiku, komplikace aţ po aktuální moţnosti terapie 

v přednemocniční a nemocniční době, včetně rehabilitace. 

Seznámil jsem nás s pacientem panem K.H. a průběhem jeho hospitalizace 

(příjem, provedená vyšetření, farmakoterapie). 

V ošetřovatelské části jsem definoval ošetřovatelský proces, a 

charakterizoval ošetřovatelský model dle Gordonové. Zpracoval jsem 

ošetřovatelský proces - anamnézu, aktuální diagnózy, plán péče, realizaci 

ošetřovatelské péče a její hodnocení dle modelu Gordonové. Tato část obsahuje 

další průběh hospitalizace pacienta aţ do jeho přeloţení na standardní oddělení, 

psychologickou a sociální část, edukační informace pro nemocného s akutním 

infarktem myokardu. 

Prognóza pacienta bude dobrá. Myslím, ţe byl pacient dobře poučen a 

edukován. Svoji první srdeční příhodu pojal jako varování a postoj ke svému 

zdraví a ţivotního stylu přehodnotí. Pacientovo srdce nebylo závaţně poškozeno.  

Jsem rád, ţe jsem se při psaní této práce seznámil s mnoho pro mne 

neznámými informacemi. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

66 

 

Seznam pouţité literatury  

1. ASCHERMAN, M. Kardiologie. Praha: Galén, 2004. 1540 s.  

ISBN 80-7262-290-0  

2. ARCHALOUSOVÁ, A. a kolektiv. Ošetřovatelská péče. Praha: Karolinum, 

2006. ISBN 80-246-1113-9           

3. ČERVINKOVÁ, E., Vorlíčková, H. a kolektiv. Ošetřovatelské diagnózy. 

Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. 

ISBN 80-7013-303-1      

4. DYLEVSKÝ, I.  Anatomie a fyziologie člověka. Olomouc: Epava, 1998. 

429 s. ISBN 80-901-667-8-9 

5. KOLÁŘ, J. Kardiologie pro sestry intenzivní péče a mediky. 3. dopln. vyd. 

Praha: Akcenta, 2006. 416s. ISBN 80-8623-206-9   

6. KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie nemoci. Praha: Grada Publishing, 2002, 

ISBN 80-247-0179-0 

7. PAVLÍKOVÁ, S. Modely ošetřovatelství v kostce. Praha: Grada, 2006. 152 s. 

ISBN 80-247-1211-3 

8. ŠPAČEK, R. Infarkt myokardu. Praha: Avicenum, 2005.  231 s.                                              

ISBN 80-7262-197-1   

9. ŠPINAR, J.  Ischemická choroba srdce. Praha: Avicenum, 2006. 364 s.                                                                                                               

ISBN 80-247-0500-1   

10. STAŇKOVÁ, M. Základy teorie ošetřovatelství. Praha: Karolinum, 

1996. 193 s. ISBN 80-7184-243-5 

11. ŠTEFKA, M. Kardiologie. Praha: Grada, 1995. 560 s. ISBN 80-7169-110-0   

12. VOJÁČEK, J. Akutní koronární syndromy. Praha: Avicenum, 1998. 108 s.                                                                                                                    

ISBN 80-7169-456-8   

13. VOKURKA, M. Velký lékařský slovník. Praha: Maxdorf, 2004. 966 s.   

ISBN 80-7345-037-2  

14. WIDIMSKÝ, J. Sekundární prevence po infarktu myokardu. Praha: Triton, 

1999. ISBN 80-7254-058-0   

                                                                                           

 



 

 

 

 

67 

 

Seznam pouţitých zkratek 

RIA – ramus interventricularis anterior – větev pravé koronární tepny 

RCF – ramus circumflexus – větev pravé koronární tepny 

VSS – vodivý systém srdce 

SA uzel – sinoatriální uzel 

AKS – akutní koronární syndromy 

ICHS – ischemická choroba srdeční 

AIM – akutní infarkt myokardu 

PNP – přednemocniční neodkladná péče 

EKG – elektrokardiogram 

JIP – jednotka intenzivní péče 

UPV – umělá plicní ventilace 

ACD – arteria coronaria dextra 

ACS – arteria coronaria sinistra 

RTG – rentgen 

AV uzel – atrioventrikulární uzel 

Hg – hydrargirum – rtuť 

STEMI –  S-T elevation infarct myocard – infarkt myokardu s S-T elevacemi 

NSTEMI – non S-T elevation infarct myocard – infarkt myokardu bez S-T elevací 

i.v. intra venózně 

l. - litr 

j. - jednotek 

tzv. – takzvaný 

mm – milimetr 

např. – například 

str. – stránka 

h. - hodina 
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Příloha č. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Tři základní elektrokardiografické známky infarktu myokardu.    

(Kolář, j.: Kardiologie pro sestry intenzivní péče a studenty medicíny, str. 255.) 
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Flutter komor ( Kolář j. Kardiologie pro sestry intenzivní péče a studenty 

medicíny, str. 173.) 
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