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4 PROBLÉMY S KARDIOVASKULÁRNYM  SYSTÉMOM 

Kardiovaskulárna sústava pozostáva so srdca a ciev. Tento systém zabezpečuje neustály 

obeh krvi v organizme. Cievy rozdeľujeme na tri druhy – tepny, žily a vlásočnice. Srdce pracuje a  

je riadené elektrickými podnetmi vytváranými priamo v srdci. Každý sťah srdca má tri fázy: 

diastola (krv vteká do srdca), systola predsiení (krv sa vytláča z predsiení) a systola komôr (krv 

opúšťa srdce). 

Zloženie krvi –  u človeka tvorí krv 8 až 9 % hmotnosti tela. Jej objem je priemerne 5 litrov. 

Stále sa obnovuje ( všetky zložky však individuálne). Krv je červená nepriehľadná tekutina 

prúdiaca v krvných cievach. Skladá sa z tekutej zložky – 56 % krvnej plazmy, 44 % červené a biele 

krvinky,  krvné doštičky. Spolu s tkanivovým mokom vytvára vnútorné prostredie organizmu 

(Hamar a Lipková, 1996). 

 

Postup pri poskytnutí prvej pomoci počas kardiálnych ochorení spočíva (Dobiáš, 2006; 

2007; Dobiáš et al., 2012): 

1. Rýchly prístup – rýchle zhodnotenie zastavenia krvného obehu (prvým svedkom príhody), 

okamžité privolanie pomoci a zavolanie záchrannej služby (RLP, RZP) na tel. čísle 155 resp.  

112. 

2. Okamžité vykonanie kardiopulmonálnej resuscitácie – absolútne najdôležitejší výkon 

3. Okamžitá defibrilácia – včasná defibrilácia pri defibrilovateľnom rytme. Pri okamžitom 

začatí KPR a defibrilácie do 3-5 min je pravdepodobnosť prežitia postihnutej osoby 50-70%. 

Každá oneskorená minúta znižuje pravdepodobnosť prežitia. Až 80% náhlych zastavení 

krvného obehu je spôsobených komorovou fibriláciou, kde základom liečby je včasná 

aplikácia elektrického výboja defibrilátorom.  

4. Včasná rozšírená resuscitácia – lekárom prvého kontaktu alebo profesionálnymi záchranármi 

na mieste vzniku príhody, v zdravotníckom zariadení na koronárnej jednotke, alebo na 

oddelení intenzívnej medicíny. 

4.1 Šok 

Bez ohľadu na vyvolávajúcu príčinu, je životu ohrozujúca situácia, ktorá vzniká v dôsledku 

závažnej obehovej poruchy, pri ktorej sa zníži prietok krvi vo väčšine tkanív organizmu. Takýto 

stav má potom za následok nedostatok kyslíka v tkanivách- tkanivová hypoxia, na základe ktorej 

vznikajú poruchy látkovej výmeny a orgánových funkcii. Šok sa môže vyskytnúť v spojení 

s rôznymi situáciami – od problémov s kardiovaskulárnym systémom cez rôzne druhy poranenia, až 

po alergickú reakciu. Postihnutý môže byť pri vedomí alebo v bezvedomí (tab. 1; Dvořáček 

a Hrabovský, 1991; Stelyer a Chytilová, 2007).  
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Tabuľka 1 Rozdelenie šoku (Dvořáček a Hrabovský, 1991;  

 Stelyer a Chytilová, 2007) 

Skupina Názov Príčina 

Nedostatočná 

náplň 

cievneho 

riečiska 

Hypovolemický 
Hnačky, potenie, polyúria, 

peritonitída 

Traumatický 

Krv v dutinách, v 

retroperitoneu, zlomeniny, 

polytrauma 

Hemoragický 

Mimomaternicové tehotenstvo, 

pôrod, meléna, ruptúra 

aneuryzmy 

Nedostatočný 

minútový 

objem srdca 

Kardiogénny 

Infarkt, poruchy chlopní, 

hyperkinetická cirkulácia, 

dysrytmie 

Obštrukčný 
Embólia, taponáda perikardu, 

disekcia aorty 

Poruchy 

periférnej 

cirkulácie 

Septický Sepsa 

Toxický Pankreatitída, kontaminácia 

Anafylaktický Hmyz, potraviny, lieky 

Neurogénny Trauma C a Th miechy 

Endokrinný 
Zlyhanie nadobličiek, štítnej 

žľazy 

 

Zvýšenú pravdepodobnosť vzniku šoku treba predpokladať: 

1. Pri všetkých vážnejších úrazoch (vždy sú spojené s krvácaním, bolesťou a úzkosťou), najmä 

pri popáleninách, úrazoch spojených s poranením hrudníka, či brucha a pri zlomeninách 

dlhých kostí. 

2. Pri väčšej strate krvi krvácaním z telových otvorov (krvácanie z tráviaceho systému a iné). 

3. Pri stavoch spojených s prudkým a dlhotrvajúcim vracaním alebo hnačkami (celková strata 

vody v tele zmenšuje aj množstvo cirkulujúceho cievneho objemu). 

4. Pri závažných ochoreniach srdca, srdcovom infarkte, alebo pri akútnom zlyhaní srdca. 

5. Iné príčiny – infekcie, nedostatok určitých hormónov, hypoglykémia, anafylaktický šok, 

predávkovanie liekmi, poranenie miechy a iné. 

 

Príznaky pri strate krvi a tekutín (Lee et al., 2003): 

 0,5 l – malý alebo žiadny vplyv  

 do 2 l – začnú sa vylučovať hormóny, ako je adrenalín, zrýchľuje sa pulz a začína sa potenie. 

Okysličená krv sa začne premiestňovať do životne dôležitých orgánov. Objavujú sa príznaky 

šoku. 

 2 l a viac – pulz na zápästí sa stráca. Postihnutý stráca vedomie. Nastáva zástava dýchania 

a akcie srdca.  

 

Zhodnotenie stavu – na začiatku – zrýchlený pulz, bledá, studená, vlhká koža a potenie; pri 

rozvoji šoku – cyanóza na vnútornej strane pier, nechtové lôžka po zatlačení nesčervenajú 

okamžite, slabosť, závraty, napínanie a niekedy vracanie, smäd, rýchle plytké dýchanie, slabý pulz; 

pri nedostatku kyslíka v mozgu – nepokoj alebo agresivita, zívanie alebo lapanie po dychu, 

bezvedomie až po zastavenie akcie srdca.   
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Cieľom poskytnutia prvej pomoci je rozpoznať šok, liečiť príčinu šoku, zlepšiť prívod krvi 

do mozgu, srdca a pľúc a zariadiť okamžitý prevoz do nemocnice, ak je to potrebné. 

 

Postup 

1. Položte postihnutú osobu na prikrývku, aby ste ju izolovali od chladnej zeme. 

2. Upokojujte postihnutú osobu, počas vyšetrovania a ošetrovania postupujte šetrne. Uvoľnite 

odev na krku, hrudníku a v páse. 

3. Zdvihnite a podoprite dolné končatiny (cca 20 – 30 cm), aby ste zlepšili prívod krvi do 

životne dôležitých orgánov. Ak máte podozrenie na zlomeninu, buďte opatrný a postupujte 

ako pri zlomenine.  

4. Udržujte postihnutú osobu v teple a prikryte telo aj nohy dekami. Nepoužívajte termofor 

alebo iný priamy zdroj tepla. Zavolajte záchranu zdravotnú službu na tel. čísle 155 resp. 112. 

5. Sledujte a zaznamenávajte znaky života – vedomie, pulz a dýchanie.  Ak osoba upadne do 

bezvedomia, uvoľnite dýchacie cesty a skontrolujte dýchanie. Buďte pripravený na 

vykonanie dýchania z úst do úst a vonkajšiu masáž srdca. Postihnutej osobe nedovoľte jesť, 

piť, fajčiť, alebo vykonávať zbytočné pohyby. Nenechajte postihnutého bez dohľadu, iba ak 

idete zavolať záchrannú službu (ECR, 2015). 

4.2 Anafylaktický šok  

Je najťažšia alergická reakcia. Ide o búrlivý prejav odpovede organizmu, ktorý väčšinou 

začína intenzívnym svrbením na celom tele, kožnou reakciou a často aj sťaženým dýchaním. (Soar 

et al., 2008, 2009, 2010; Muraro, 2014). Reakcia sa môže spustiť už niekoľko desiatok sekúnd po 

zjedení potravy, alebo po aplikácii lieku injekčne či ústne, a v priebehu niekoľkých minút môže 

končiť šokovým stavom. Ak nie je poskytnutá okamžitá prvá pomoc (liečba – adrenalín, zaistenie 

dýchania a krvného obehu) môže končiť smrteľne (Bautista et al., 2002; Kemp, Lockey a Simons, 

2008; Simpson et al., 2010). 

 

Faktory spôsobujúce anafylaktický šok: 

 látky (alergény) – do organizmu sa môžu dostať kožou alebo dýchacími cestami 

 injekcia špecifického lieku 

 uštipnutie hmyzom 

 požitie potravy – napr. arašídy  

 

Počas tejto reakcie sa do krvi uvoľňujú chemické látky, ktoré rozširujú cievy a zužujú 

priedušky. V takejto situácii začne prudko klesať tlak krvi a zhorší sa dýchanie. Jazyk a hrdlo môže 

opuchnúť, čím sa zvyšuje riziko hypoxie. Začnú byť postihnuté aj životne dôležité orgány, keďže v 

organizme sa zníži prívod kyslíka. V takom prípade potrebuje postihnutá osoba okamžitú liečbu 

(napr. injekciu adrenalínu), pričom prioritou poskytnutia prvej pomoci je uľahčiť dýchanie 

a minimalizovať šok až do príchodu záchrannej služby (Kemp, Lockey a Simons, 2008; Simpson et 

al., 2010). 

 

Zhodnotenie stavu – úzkosť, červené fľaky, opuch jazyka a hrdla, zdurenie okolo očí, 

narušené dýchanie (lapanie po dychu, pískanie pri dýchaní). 

Cieľom prvej pomoci je zariadiť okamžitý prevoz do nemocnice.  
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Postup 

1. Zavolajte záchrannú zdravotnú službu na tel. čísle 155 resp. 112. 

2. Skontrolujte, či postihnutý nemá pri sebe lieky (napr. autoinjektor s adrenalínom). Pomôžte 

mu ich podať.  

3. Ak je postihnutý pri vedomí, posaďte ho do pohodlnej polohy, v ktorej sa zmiernia dýchacie 

ťažkosti.  

4. Podľa potreby začnite liečbu šoku. Ak je postihnutý v bezvedomí, uvoľnite dýchacie cesty, 

skontrolujte dýchanie a buďte pripravený vykonať KPR. 

4.3 Angina pektoris 

Angina pektoris (AP) je najčastejším prejavom ischemickej choroby srdca. Pri tejto chorobe 

koronárne artérie (vencové tepny), ktoré zásobujú srdcový sval, nie sú schopné dodať potrebné 

množstvo kyslíka. Každé zvýšenie jeho potreby, napr. pri cvičení, strese, vystavení sa chladu, alebo 

po požití ťažkej potravy, vyvolá ischémiu.  

Ischémia je stav, pri ktorom istá časť srdcového svalu nemá dostatok kyslíka. Najčastejšie 

príznaky sú bolesť a pocit ťažoby, niekedy sa navyše, alebo namiesto toho môže vyskytnúť 

dýchavičnosť. Bolesť zvyčajne ustúpi do niekoľkých minút sama. Vyskytovanie závisí od pohlavia 

a veku (45-54 ročné ženy trpia angínou pektoris v menej než 1% prípadov, 65 ročné ženy 10-15 % 

prípadov; u mladších mužov to je 2-5 % a u 65 ročných mužov a viac ročných až 10-20 %). 

V Európe sa odhaduje výskyt AP na 20-40 000 postihnutých na 1 milión obyvateľov (Krautzner, 

2009).  

 

Zhodnotenie stavu – zvieravá alebo pálčivá bolesť či iný nepríjemný pocit, ktorý sa zväčša 

začína za hrudnou kosťou a vystreľuje (častejšie na ľavej strane) do pliec, krku, chrbta, čeľusti. 

Vystreľovanie bolesti môže byť niekedy jediným prejavom. Bolesť a ostatné príznaky môže 

vyvolať, prípadne zhoršiť námaha, chlad, či ťažké jedlo. 

Cieľom poskytnutia prvej pomoci je upokojovanie a oddychom zmenšiť nároky na aktivitu 

srdca; zavolať lekára, ak je to potrebné; pomôcť postihnutému užiť lieky. 

 

Postup 

1. Pomôžte postihnutej osobe posadiť sa (tak, aby ste znížili tlak na srdce). Skontrolujte, či má 

pohodlie a upokojujte ju. Takto sa môže zlepšiť dýchanie. 

2. V prípade, že má so sebou lieky (tablety, sprej a iné), pomôžte jej ich užiť.  

3. Zabezpečte jej pokojné prostredie. Zabráňte tomu, aby sa okolo takejto postihnutej osoby 

zhromažďovali ľudia. Ak sa bolesť vracia, alebo pretrváva, predpokladajte infarkt myokardu. 

4. Zavolajte záchrannú službu na tel. čísle 155 resp. 112. Podajte osobe jednu dávku aspirínu 

(300 mg) a povedzte jej, aby si ju nechala rozpustiť 

v ústnej dutine. Ak postihnutá osoba upadne do bezvedomia, uvoľnite dýchacie cesty, 

skontrolujte dýchanie a buďte pripravený vykonať KPR (Lee et al., 2003). 
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4.4 Infarkt myokardu 

Infarkt myokardu je veľmi závažné ochorenie, ktoré je spôsobené hlavne náhlym prerušením 

dodávky kyslíka do srdcového svalu (vytvorená napríklad zrazeninou krvi vo vencových tepnách – 

koronárna trombóza) s následným odumretím časti svalových vlákien (srdcové bunky sa už 

neobnovujú). Ide o jednu z foriem ischemickej choroby srdca. 

Infarkt myokardu sa vyskytuje 5x častejšie u mužov ako u žien. Napriek významným 

pokrokom v liečbe infarktu srdca, úmrtnosť na infarkt myokardu je veľmi vysoká, pričom až 

polovica úmrtí nastáva v prvej hodine po infarkte. Je dokázané, že riziko výskytu infarktov je väčšie 

v prvých hodinách po prebudení sa zo spánku a v zimných mesiacoch. Následky infarktu myokardu 

vo veľkej miere závisia od rozsahu poškodenia srdcového svalu. Poškodenie srdcového svalu 

zmenšujú lieky, ako je aspirín a liečivá pôsobiace na zrážanie krvi (Dobiáš, 2006; 2007; Dobiáš et 

al., 2012).  

 

Zhodnotenie stavu – pretrvávajúca bolesť v strede hrudníka vyžarujúca do sánky a dole do 

jedného alebo oboch ramien, bolesť neustupuje ani keď je osoba v pokoji (pri angíne pektoris je to 

opačné), sťažené dýchanie, náhle mdloby alebo závraty, popolavá koža, potenie, rýchly, slabý 

a nepravidelný pulz. 

Cieľom prvej pomoci je upokojovanie postihnutej osoby, zariadenie okamžitého prevozu do 

nemocnice 

 

Postup 

1. Pomôžte postihnutej osobe posadiť sa (tak, aby ste znížili tlak na jej srdce). Najlepšia poloha 

je v polosede s podoprenou hlavou i plecami a zohnutými kolenami. Skontrolujte, či má 

pohodlie a upokojujte ju.  

2. Zavolajte záchrannú službu na tel. čísle 155 resp. 112, oznámte jej, že máte podozrenie na 

infarkt myokardu.  

3. V prípade, že má so sebou lieky (tablety, sprej a iné), pomôžte jej ich užiť. Zabráňte mu 

v akomkoľvek pohybe. 

4. Zabezpečte jej pokojné prostredie. Zabráňte tomu, aby sa okolo takejto postihnutej osoby 

zhromažďovali ľudia.  

5. Nepretržite zaznamenávajte znaky života – vedomie, pulz a dýchanie až do príchodu 

profesionálov. Ak postihnutá osoba upadne do bezvedomia, uvoľnite dýchacie cesty, 

skontrolujte dýchanie a buďte pripravený vykonať KPR (Dobiáš, 2006; 2007; Dobiáš et al., 

2012). 

4.5 Mdloba – kolaps 

Mdloba je krátkodobá, prechodná strata vedomia, ktorá je následkom relatívneho 

a dočasného nedokrvenia mozgu. Mdloby môžu byť reakciou na dlhé státie, citové vzrušenie (odber 

krvi), alebo na zníženie objemu krvi (nedostatok tekutín, hnačky vracanie, vnútorné a vonkajšie 

krvácanie). Podporujúcimi faktormi sú nedostatok spánku, dlhšie sedenie, alebo teplé prostredie. 

Takáto nečinnosť spôsobí, že krv sa presunie do dolných končatín, a tým sa zmenší jej prívod do 

mozgu. Po upadnutí do mdlôb sa pulzová frekvencia zníži, potom sa prechodne zvýši a napokon sa  
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vráti do normálnych hodnôt. Málokedy vznikne bez varovných príznakov. Postihnutá osoba sa 

rýchlo a úplne zotaví (Dobiáš, 2006; 2007; Dobiáš et al., 2012).  

 

Zhodnotenie stavu – odpadnutie so stratou vedomia (bez reakcie),  pomalý, slabo 

hmatateľný pulz, bledosť v tvári, potenie, napätie v končatinách. 

Cieľom poskytnutia prvej pomoci je zlepšiť prívod krvi do mozgu, upokojovať postihnutú 

osobu a zabezpečiť jej pohodlie. 

 

Postup 

1. Odporučte osobe, ktorá udáva pocit na odpadnutie, aby si ľahla na chrbát. Kľaknite si vedľa 

nej a zdvihnite jej dolné končatiny. Členky si oprite o svoje plece (zlepšenie prítoku krvi do 

mozgu). 

2. Ak sa nachádzate v miestnosti, zabezpečte prívod čerstvého vzduchu. Požiadajte prizerajúce 

osoby, aby sa vzdialili. 

3. Ak sa omdletá osoba zotaví, upokojujte ju a pomôžte jej pomaly si sadnúť. Ak sa pocit na 

odpadnutie vracia, znovu jej odporučte aby si ľahla a zdvihnite jej dolné končatiny, až kým 

sa úplne nezotaví. Ak postihnutá osoba upadne do bezvedomia, uvoľnite dýchacie cesty, 

skontrolujte dýchanie a buďte pripravený vykonať vonkajšiu masáž srdca a umelé dýchanie 

(Dobiáš, 2006; 2007; Dobiáš et al., 2012). 

 

Mdlobám sa dá predchádzať, ak využijete preventívne odporúčania v prostredí, ktoré 

napomáha vzniku mdloby, alebo ak konáte rýchlo už počas prvých príznakov, ako napríklad dlhé 

státie vo vydýchanom priestore, vtedy je dobré sa v pravidelných intervaloch 2-3 krát pomaly 

zhlboka nadýchnuť, na miestach so zvýšeným rizikom odpadnutia neprísť nalačno a smädný. Počas 

prvých príznakov okamžite urobte drep (stlačí sa brucho – brušná aorta a zlepší sa prítok krvi do 

mozgu ), resp. si sadnite a tlačte hlavu medzi kolená. 

4.6 Náhla cievna mozgová príhoda 

Náhla cievna mozgová príhoda je stav, keď sa náhle preruší alebo vážne poškodí prietok 

krvi do mozgu. Táto situácia nastane, keď tepna v mozgu praskne alebo je upchatá, a tak časť 

mozgu nie je prekrvovaná v dôsledku čoho nemôžu mozgové bunky fungovať. Za niekoľko minút 

začnú odumierať. Následky cievnej mozgovej príhody sú často trvalé a to preto, že odumreté 

mozgové bunky sú nenahraditeľné.  

Najbežnejším typom je ischemická mŕtvica – približne 80% postihnutých. Pri tomto stave sa 

vytvorí krvná zrazenina buď v mozgovej tepne (trombotická mŕtvica), alebo zrazenina upchá tepnu 

behom putovania zo srdca do mozgu (embolická mŕtvica). Približne  20% je príčinou prasknutia 

cievy – krvácajúca mŕtvica. Ďalšou príčinou môžu byť nádor. (Stelzer a Chytilová, 2007). 

 

Zhodnotenie stavu – ťažkosti pri rozprávaní a prehĺtaní, ochrnutie alebo znecitlivenie tváre, 

hornej či dolnej končatiny na jednej strane tela, náhla a silná bolesť hlavy, náhla a postupná strata 

vedomia, bolesť na hrudi (ako pri infarkte), strata koordinácie. 

Cieľom poskytnutia prvej pomoci je udržiavať voľné dýchacie cesty a zariadiť prevoz do 

zdravotníckeho zariadenia.  
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Postup 

1. Ak je postihnutá osoba pri vedomí, pomôžte jej ľahnúť si s mierne podoprenou, zdvihnutou 

hlavou a plecami.  

2. Zavolajte záchrannú službu. Sledujte znaky života. 

3. Ak je postihnutá osoba v bezvedomí, uvoľnite dýchacie cesty a skontrolujte dýchanie. Buďte 

pripravený vykonať KPR. Ak osoba dýcha spontánne uložte ju do stabilizovanej polohy na 

boku.  

4. Zavolajte záchrannú službu na tel. čísle 155 resp. 112 a sledujte znaky života. Nedovoľte jesť 

a piť, pretože môže mať v tomto stave problémy s prehĺtaním (Stelzer a Chytilová, 2007).  

  


