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• Čo sa stalo? : manžel prišiel domov z práce,  
udáva pichavé bolesti v krížoch

• Komu? : 80 ročný muž

• Kedy? : 2015, čas 21:05:31 hod.

KazuistikaKazuistika –– príjempríjem tiesňového volania 155tiesňového volania 155



• Vedomie: pri vedomí

• Dýchanie: bez subjektívnych ťažkostí

• Cirkulácia: kolapsový nie je

• Bolesť: pacient udáva od rána pichavú bolesť krížov, aktuálne bodavá bolesť
v drieku, bez vyžarovania, nemôže sa otočiť z jedného boku na druhý

• Úraz: bez úrazovej etiológie

• Známky vonkajších prejavov krvácania: neprítomné

• Predchorobie: v minulosti  už mal takýto záchvat, teraz neliečený, operovaný na 
srdce.

Kazuistika Kazuistika –– operátorské zhodnotenie zdravotného stavu osoby operátorské zhodnotenie zdravotného stavu osoby 
v tiesniv tiesni



 Stanovenie operátorskej diagnózy:
Bolesť chrbtice

 Operátorské riešenie:
Lekárska služba prvej pomoci s návštevnou službou

 Poučenie volajúcej:
Ak sa stav zmení, zhorší alebo lekár nepríde volajte 155!!!

Kazuistika Kazuistika –– operátorské riešenieoperátorské riešenie



01:04:40 hod.  
• službukonajúca lekárka internej JIS žiada RLP transport pacienta 

na oddelenie cievnej chirurgie

Zhodnotenie zdravotného stavu pacienta:
• Vedomie: pri vedomí, nepokojný,
• Dýchanie: spontánne,
• TK: 95/65 torr, 
• Terapia: Noradrenalin, Tensamin,
• SpO2: 95% na O2,

Dg: I – 71.6  Disekcia brušnej aorty s ruptúrou

KazuistikaKazuistika –– 2. volanie2. volanie



• AAA a jej komplikácie patria medzi najzávažnejšie cievnochirurgické 
ochorenia.

• Incidencia AAA je udávaná 36,2/100 000
• Prevalencia AAA je 4 – 7% u pacientov medzi 65. – 80. rokom života

NAJZÁVAŽNEJŠIA KOMPLIKÁCIA AAA:

• Ruptúra – v poradí 10. miesto príčiny úmrtí u mužov
13. miesto príčiny úmrtí žien

Celkovo v poradí je treťou príčinou náhlych úmrtí po 60. roku života.

Každoročne u nás odhadom zomiera okolo 300 pacientov na ruptúru AAA.

AAA = aneuryzma abdominálnej aorty AAA = aneuryzma abdominálnej aorty 



Etiopatogenéza a rizikové faktory AAAEtiopatogenéza a rizikové faktory AAA

Za vývoj AAA je zodpovedný komplex:
• genetických, biochemických  a mechanických vplyvov, ktorých 

vzájomná súhra narúša metabolizmus spojivového tkaniva 
a integritu aortálnej steny. 

Rizikové faktory
• hypertenzia
• fajčenie
• genetická predispozícia



• tvorí ich až 75% z celkového počtu,

• diagnostikujú sa náhodne pri klinickom a USG, CT vyšetrení 
brucha z iných dôvodov,

• pacient subjektívne nemá žiadne ťažkosti,

• pri zvýšenej telesnej teplote môže pociťovať hyperpulzáciu
v dutine brušnej

Klinický obraz Klinický obraz –– asymptomatické AAAasymptomatické AAA



charakteristická 5. typmi bolesti:
• lumbálna,
• renálna,
• testikulárna,
• apendikálna,
• bolesť typu abdominálnej angíny.

Klinický obraz Klinický obraz –– symptomatická/stabilizovaná AAAsymptomatická/stabilizovaná AAA



Je charakterizovaná dramatickým klinickým obrazom:

• rôzny stupeň hypovolemického šoku 
(hypotenzia, tachykardia, tachypnoe)

• prudké bolesti brucha vystreľujúce do lumbálnej alebo 
inguinálnej časti

• kolaps

• porucha vedomia

Klinický obraz Klinický obraz –– ruptúra AAAruptúra AAA



• na celkový počet obyvateľov v BB SK = cca. 200 ľudí 
s aneuryzmou abdominálnej aorty

• priemerne na kraj je predpokladané úmrtie cca. 37 pacientov 
na následky ruptúry AAA

• KOS ZZS BB prijalo za rok 2015:
5094 tiesňových volaní s bolesťou brucha
1629 tiesňových volaní s bolesťou chrbtice

Kazuistika Kazuistika –– štatistické ukazovateleštatistické ukazovatele



 cielené kladené otázky zamerané na AAA podľa klinického 
obrazu u pacientov nad 60 rokov veku života,

 náhly vznik príznakov,

 prítomnosť rizikových faktorov – fajčenie, hypertenzia, 
pozitívna rodinná predispozícia,

 dispenzarizácia v angiologickej ambulancii

Kazuistika Kazuistika –– záver pre operátora ZZS záver pre operátora ZZS 



Ďakujem za pozornosť

iveta.durcekova@emergency-slovakia.sk
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