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Pacient s bolesťou na hrudníku, s dýchavicou
Bolesť na hrudníku

Dýchavica

• Život ohrozujúce stavy:

• Život ohrozujúce stavy:

–
–
–
–
–
–

Akútny koronárny syndróm
(Akútna) disekcia aorty
Embólia do pľúc („masívna“)
Pneumotorax (tenzný)
Tamponáda
Mediastinitída ...

• Bežné príčiny:
– Myoskeletálna bolesť
– GERD, spazmus pažeráka,
prenesená abdom. bolesť
– Iné: perikard., bronchopneum.,
herpes zoster, neuralgia, onkol.,
zriedkavé... (sarkoidóza,
hemolýza...)

– Embólia do pľúc
– Srdcové zlyhávanie
– Respiračné zlyhávanie (astma,
CHOBP ...)
– Sepsa; Ketoacidóza
– Nebolestivá isch. Myokardu

• Bežné príčiny:
– Panická porucha ...

Kľúčové vyšetrenia (dostupné v UPS 24/7)
• UPS sa zameriava na vylúčenie bezprostredného ohrozenia
• Spoľahlivosť Dg iba z anamnézy, fyzikálneho vyšetrenia?
• Dg podľa pomocných vyšetrení – základných / špeciálnych
EKG, lab. testy (cTnT, DDimér, NTproBNP, CRP ...), RTG hrud.
CT pulmoangiografia (koronarografia, TRO - triple rule out CT)
• Príjem do nemocnice: ergometria (a echo) pred prepustením;
limity - obsadenosť nemocničných lôžok, „chest pain unit“
• Myoskeletálna a GIT príčina viac ako 50 %
• Pravdepodobnosť vážneho ochorenia v amb. VL nižšia ako na
amb. UPS; nesprávna dg – riziko NSS

Bolesť na hrudníku, bezprostredná hrozba?

From: 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without
persistent ST-segment elevationTask Force for the Management of Acute Coronary Syndromes in Patients
Presenting without Persistent ST-Segment Elevation of the European Society of Cardiology (ESC)
Eur Heart J. 2016;37(3):267-315. doi:10.1093/eurheartj/ehv320

Bolesť na hrudníku, infarkt (hs-cTn)?

From: 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without
persistent ST-segment elevationTask Force for the Management of Acute Coronary Syndromes in Patients
Presenting without Persistent ST-Segment Elevation of the European Society of Cardiology (ESC)
Eur Heart J. 2016;37(3):267-315. doi:10.1093/eurheartj/ehv320

Dyspnoe, embólia do pľúc?

From: 2014 ESC Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolismThe Task Force
for the Diagnosis and Management of Acute Pulmonary Embolism of the European Society of Cardiology
(ESC)Endorsed by the European Respiratory Society (ERS)
Eur Heart J. 2014;35(43):3033-3073. doi:10.1093/eurheartj/ehu283

Dyspnoe, srdcové zlyhávanie?

From: 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failureThe Task Force
for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology
(ESC)Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC
Eur Heart J. 2016;37(27):2129-2200. doi:10.1093/eurheartj/ehw128

Dyspnoe, RTG hrudníka?

From: ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012The Task Force
for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure 2012 of the European Society of
Cardiology. Developed in collaboration with the Heart Failure Association (HFA) of the ESC
Eur Heart J. 2012;33(14):1787-1847. doi:10.1093/eurheartj/ehs104

Otázky pacientovi (a do dokumentácie)
• Bolesť
– Kvalita (pleurálna s respiráciou, pozičná, ostrá/tupá, vyvolateľná palpáciou,
známa z minulosti)
– Lokalizácia (lokalizovaná do jedného miesta...) a vyžarovanie
– Intenzita
– Náhla (PNO, disekcia, ruptúra ezofagu, pľ. embólia) / pozvoľná (ischémia)
– Provokujúce a zmierňujúce faktory (ischémia, GIT, aj VAS ...)

• Dyspnoe
– Námahová dýchavica, nočná dýchavica, tolerancia horizontálnej polohy
– Opuchy DK, noktúria

• Pridružené príznaky (kašeľ, potenie, febrility, nauzea, palpitácie,
pocit na odpadnutie, tŕpnutie končatín, „panika“ ...)
• Ostatné rizikové faktory (vek, osobná, rodinná anamnéza, abuzy,
rizikové faktory tromboembolizmu ...)

Vyšetrenie v ambulancii všeobecného lekára
• Vitálne funkcie (TK, SF, + sO2 pulzoximetrom)
• Palpácia hrudníka (provokácia bolesti ...), „manévre“
• Auskultácia srdca (rytmus, šelest, znaky perikardového
výpotku, disekcie Ao ...)
• Auskultácia pľúc (krepitácie na vrchole inspíria, piskoty ...)
• Vyšetrenie brucha
• EKG
Ktorý pacient (a kde)?
• Laboratórne testy (a sériová kontrola), bed side (point of care)
• Odoslanie do nemocnice
• Ergometrický test, echo, RTG hrud., USG, GFS, spirometria ...

Vyšetrenie v ambulancii VL, ako je to inde?
• Belgicko/Holandsko (http://dx.doi.org/10.1136/heartjnl-2016310905):
– 118 VL 2 týždne 22 294 pacientov (cca 18 denne)
– Bolesť na hrudníku 281 (1.26%), z toho 38.1% susp. AKS, (odoslaných
do sek. centra 40.2% pacientov)
– Potenciálne životohrozujúca dg 8,4% pacientov s bolesťou na hrudníku
– Významný rozdiel medzi iniciálnou pracovnou a záverečnou dg v 23,1%

• Nórsko (Tidsskr Nor Laegeforen. 2009, 129: 987-990; BMC
Fam Pract. 2014; 15: 51)
– 99% Norských „casualty“ klíník má EKG
– 6% kliník môže vyšetriť hodnotu d-diméru a/alebo troponínu

Rozhodovanie založené na odhade rizika
• Má teda VL vykonávať lab. testy – cTnT, DDimér, BNP? (POC?)
• Má mať každý pacient odoslaný na CP vykonané CT?
Rozhodovanie múdro, rozumne - dobrý dôvod, prečo CT nie
• Odhad rizika – klinický úsudok (intuitívne) / skórovací systém
(certifikovaná aplikácia)
• Najlepšie prediktory pre myoskeletálnu príčinu bolestí:
absencia kašľa, pichavá bolesť, bolesť reprodukovaná
palpáciou, lokalizované svalové napätie
• Pacient s ischemickou bolesťou môže vyzerať klinicky dobre
• Embólia do pľúc sa môže manifestovať aj bolesťou chrbta v
Th-L prehode (podobne ako infarkt bolesťou pod PRO)

Bolesť na hrudníku, možný dg postup?

From: 2011 Am Fam Physician 1;83(5):603-605

Spoločné rozhodovanie (v čase neistoty)
• Informovaný pacient si často vyberie viac konzervatívny a teda
menej nákladný postup, pre pacienta bezprostredne a možno
aj dlhodobo bezpečnejší (nedost. poznatky o bezpečnosti)
• Realizovateľné v prípade autentického vzťahu medzi
pacientom a lekárom (ako v UPS získať dôveru za 10-15 min?)
• Použitie certifikovaného systému
• Súčasťou Patient-Centered Care
• Alternatíva k tradičnému informovanému súhlasu, a systému
rozhodovania podľa preferencii pacienta (riziko - na Slovensku
legislatívne nedostatočne podchytené)
• Aplikovateľné v SR po diskusii, testovaní a etickom posúdení?
(nevyhnutné vzhľadom k spoločenským a ekonomickým
zmenám?)

Mayo Clinic – Chest Pain Choice

Záver (priestor na diskusiu)
• Anamnéza a vyšetrenie pacienta s bolesťou na hrudníku a s
dýchavicou musí byť v amb. VL zvlášť svedomité a úplné (v
UPS „pošleme“ pacienta cez rýchly dg. algoritmus )
• Vždy zvažovať aj riziko (možnosť) vážnych ochorení
• Diskusia a príprava štandardných postupov založených na
dôkazoch a sledovanie ich efektivity a bezpečnosti
• Štandardy pre VL prichádzajú neskôr ako pre UPS (významný
nedostatok poznatkov, lokálny výskum, dohľad, riadenie)
• Spolupráca VL a špecialistu (ambulantného / nemocničného)
dôležitá – napr. včasná realizácia ergometrie u rizikového
pacienta s novovzniknutou anginou pectoris (najlepší
manažment pacienta)

