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Cévní mozková příhoda

Náhle vzniklý neurologický deficit 
způsobený poruchou cévního zásobení
mozkové tkáně



Cévní mozková příhoda

• Celosvětově závažný medicínský problém vedoucí k mortalitě a početným 
sociálním dopadům

• Rozdělení: iCMP 85-90%, hCMP 10-15%

• Incidence onemocnění v ČR je 300 pacientů na 100000 obyvatel

• Celosvětově v roce 2013 celkově  10,3 mil. a v roce 2015 6,3 mil. úmrtí

• Na světě zemře každé 4 minuty jeden člověk na následky CMP



OSA urgentní péče o CMP

• Klinické příznaky

• Čas

• Volání

• PNP

• NNP

• Hospitalizace



PNP (Zdravotnická záchranná služba)



PNP 

Zdravotnická 
záchranná 
služba 

Primární zajištění 
vitálních funkcí

Anamnéza (NO, OA, 
FA, RA) 

Indikační kritéria, 
kontraindikace 

Podrobné klinické 
vyšetření, základní 
neurologické 
vyšetření v rámci 
PNP, monitoring

Přesné časové údaje 
o době vzniku 
deficitu a kdy byl 
pacient viděn v 
pořádku a bez 
deficitu



Klinické příznaky 

www.stroke.org



Vedlejší příznaky

• porucha vědomí 

• porucha čití na polovině těla

• dysartrie 

• výpadek poloviny zorného pole 

• diplopie 

• bolest hlavy 

• opozice šíje

• závratě s nauzeou či zvracením





Úkoly ZZS v přednemocniční fázi 
ošetření 

• https://urgmed.cz/wp-content/uploads/2019/03/2017_cmp.pdf

1. Identifikace a diagnostika triage pozitivních 
pacientů

2. Konzultace a avízo se spádovým centrem

3. Terapie a transport pacienta

4. Sběr dat pro statistiku a indikátory kvality centrové
péče



NNP (EMERGENCY)



Situace v ČR

• Olomouc, Zlín,  FN Brno, Ústí nad Labem, Praha FN KV, FN Hradec 
Králové, FN USA Brno, Liberec, Praha FN Motol, Karlovy Vary

• Kooperace lékař ER x Neurolog (KCC): FN Olomouc, Praha FN Motol, 
Karlovy Vary, FN Brno, FN Hradec Králové

• Neurolog bez kooperace s lékařem ER: Liberec, Ústí nad Labem, Zlín, 
FN USA Brno, FN KV Praha



EMERGENCY FN 
OLOMOUC

• Příjem pacienta v návaznosti na 
konzultaci s lékařem KCC 
Neurologické kliniky

• Kooperace lékař ER a Neurolog 
(lékař KCC)



EMERGENCY FN OLOMOUC

• Zajištění Vit. funkcí, lab. odběry, monitorace vit fcí.

• Zobrazovací vyšetření (RTG, CT vyš., MRI)

• Dále postup dle lékaře neurologa

• Terapie na oddělení EMERGENCY…hospitalizace cestou Neurologické 
kliniky 



FN Olomouc



FN Olomouc  

• Počet IV trombolýz: 215 (2016), 204 (2017), 219 (2018)

• Počet mechanických trombektomií: 119 (2016), 103 (2017), 119 
(2018)

• Cca 48-52 % pacientů léčených trombektomií dosáhne dobrého stavu 
do 3 měsíců (schopni samostatné chůze)

Doc. MUDr. Daniel Šaňák, PhD, FESO



Kazuistika FNOL

• Pacient (lékař) přivezen ZZS pro zhoršení stavu, desaturaci, poruchu 
řeči a cefaleu

• pro desaturaci umístěn na ER, celou dobu při vyšetření somnolentní 
nevyhoví výzvě, postupná progrese stavu vědomí 

• trauma ne, manželka udává potíže ve spánku. Před 2 měs. na Int. vyš 
na I IK. warfarinizace z I IK 2/2019 propouštěn z I IK FNOL v únoru 
2018  



Kazuistika FNOL

• Lab vyš: K: 3,21, WBC: 16,13, INR: 3,22, P_Qcas: 36,6, GLUK P: 13,0

• Zobrazovací vyš: CT mozku a CTA mozkových tepen: Nativně vlevo v 
oblasti bazálních ganglií intracerebrální hematom velikosti 30 x 23 x
22 mm, krvácení se propaguje i do komorového systému, 
středočárové struktury s minimálním posunem 2 až 3 mm doprava.

• Neurologické konzilium: typické putaminální krvácení s 
haemocefalem vypl. III a IV mozkovou komoru , bez perivent. 
hypodenzit či známek 



Kazuistika FNOL 

• Průběh ER: provedeny lab. Vyš
metody

• Zajištění vit. Fcí (bradykardie, 
Resp. insuficience)

• Předán cestou JIP Neurologie k 
následné terapii (konzervativně)

http://telemedicina.med.muni.cz/neurochirurgie/obr.php?im=72



Závěr

• Konzultace KCC – pacient do KCC nebo IC, 24 hodin od vzniku příznaků 
(Olomoucký kraj)

• Protokoly a doporučení – důraz na iktovou kartu ZZS, anamnéza (čas 
vzniku), kontakt na rodinu

• Hlavní a vedlejší příznaky u iktu, indikace a kontraindikace IVT –
odborná erudice ZZS, ale i UP

• Time is brain, brain is time

• Use your brain to call to KCC 



Děkuji za pozornost


