
Názov prednášky je spolupráca. Nechcem viesť monológ. Prednáškou chcem 
vyvolať diskusiu na zlepšenie zdravotnej starostlivosti pre pacienta i pre lekára. 
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Spolupráca je o kvalite pre pacienta i poskytovateľa.
Kvalita = láska k vedomostiam, láska k človeku, láska k bohu.  Pacient je často 
jediný sprostredkovateľ vzťahu pediatra a špecialistu. Spolupráca je teda 
zameraná najmä na prácu s pacientom a jeho rodinou. Edukácia dieťaťa a 
rodičov je našim hlavným príspevkom na zníženie kardiovaskulárneho rizika. 

Z praxe: 1. Cievna mozgová príhoda mladej matky počas pôrodu paradoxnou 
fembolizáciou cez nezistený malý Defekt predsieňového septa.

2. Náhrada mitrálnej chlopne tesne po gravidite pre zlyhávanie 
dilatovanej ĽK pre nediagnostikovanú kongenitálnu ťažkú mitrálnu

insuficinciu.
3. Neskorý záchyt Koarktácie aorty s rozvinutou ťažkou hypertenziou s 

trvalým poškodením pacienta. 
4. Úmrtia detí na myokarditídu.
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1. Kritická VCC by mala byť zistená in utero / prerušenie tehotenstva ?, pôrod v 
BA, po stabilizácii (prostaglandin? na udržanie intrauterinných skratov) operácia
(D-TGA. SV, AS kritická...) v priebehu prvých dní po narodení.
2. Nie kritické VCC- nevyhnutné je optimálne načasovať OP /pozor na PH !   
(AVSDC, veľký VSD..) 
Upozorňujem: pediater - musí od kardiológa dostať údaj o                

možných najčastejších komplikáciách ! 
- preventívne vyhľadávať prvé príznaky komplikácií a  

reagovať na ne.  
- nečakať na ťažkosti pacienta ! 
- musí zabezpečiť kontroly u kardiológa (OK alebo DKC SR)
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300-400 detí u každého pediatra má/malo šelest v predškolskom veku. 
Musí každé vyšetriť kardiológ? 
Šelest hodnotiť spolu s celkovým stavom dieťaťa. 
Pozornosť najmä: šlest v spojitosti s  neprospievaním, so zmenou charakteru  
oziev / rozštep, akcentácia, tiché /
Závažná VCC bez šelestu: všetky skratové chyby a súčasná PH- Eisenmengerov
sy: VSD, AVSDC, PDA, komplexné VCCy , , , p
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Náhla strata vedomia a posturálneho tonusu spôsobená znížením dodávky najmä kyslíka a 
l kóglukózy pre mozog

v dôsledku hypoperfúzie.   
Ak trvá dlhšie , hypoxia mozgu môže viesť k hrubším svalovým zášklbom, nedajú sa odlíšiť od  
EPI-paroxyzmov.  
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1.  Abnormálna regulácia cievneho objemu a tonusu
(reflexné alebo vegetetívne mediované synkopy)(reflexné alebo vegetetívne mediované synkopy)
- vazovagálna synkopa
- ortostatická synkopa
- situačná synkopa                     o nich ďalej

2.  Kardiálne príčiny - tachyarytmie
- bradyarytmie - AV blokáda
- obštrukcia výtoku z ĽK, PK
- obštrukcia vtoku do ĽK
- dilatačná KMP
- prolaps mitrálnej chlopne
- perikardiálny výpotok
- infarkt myokardu
- pľúcna hypertenzia

3. Metabolické príčiny - hypoglykémia
- hypokalciémia
- hypomagneziémia

- hypoxia
- iónová dysbalancia Na, K, Cl
- anémia
- hyperventiláciahyperventilácia

4. Abnormality CNS
- kŕče /epilepsia, cerebrálne kŕče, febrilné kŕče, tetanický syndróm / 
- trauma
- NCMP
- migréna podmienená vertebrobazilárnym systémom
- obštrukcia cerebrovaskulárneho prietoku

/ cervical spondylosis, M. Takayasu / 
- vertigo
- centrálna autonómna insuficiencia
5. Psychologické príčiny- hystéria, simulácia, panický sy.
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6. Lieky- antihypertenzíva, barbituráty, fenotiazíny, nitráty, alkohol, kokaín a iné drogy 
7. Gravidita
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Patomechanizmus:  "stresový" podnet vyvolá vasodilatáciu.
nezapojí sympatikový systém, ktorý normalizuje 

TK, ale dochádza paradoxne k zapojeniu parasympatika
s následnou hypotenziou a, alebo bradykardiou :

- kardioinhibičný typ - bradykardia až asystólia
- vazodepresorický typ - hypotenzia
- zmiešaný u detí najčastejší .
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Vyžaduje každé pichnutie, či bolesť v oblasti hrudníka kardiologické vyšetrenie ?
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Kardiálne: AS, HOCM, ALCA, PMCH, Myokarditída, Perikarditída, Dysrytmi, IM, 
Dissekujúca aneuryzma aorty (Marfanov sy.) 
Ochorenia respiračného traktu   pleuritída, tracheitída, TU, astma, pneumothorax
Ochorenia GIT:  žalúdočný vred, pankreatitída, cholecystitída, GER a ezofagitída, 
diafragmatická a hiátová hernia
Bolesti muskuloskeletálne: rastové - Tietzov syndrom, kostochondritída, 
Vertebrogénny algický syndrom
N é t t i kýNeurogénny tetanický sy.: 
manifestný (akrálne parestézie,laryngospazmus, karpopedálne spazmy)
latentný (podráždenosť, poruchy spánku, bolesti hlavy, brucha, synkopy) 
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Na kardiologické vyšetrenie treba myslieť najmä ak:
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V prvom rade nutné vylúčiť hypertenziu navodenú prostredím ambulancie / 
bieleho plášťa/
Ďalej vylúčiť technickú chybu merania.
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Čo je normotenzia ?
Horná hranica normotenzie. 
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Každá sekundárna hypertenzia patrí do rúk príslušného odborníka – nefrológ, 
endokrinológ, chirurg, kardiochirurg a pod.
Uvedené opatrenia v prípade primárnej, esenciálnej hypertenzie by mali byť 
realizované takmer všetky na úrovni pediatra,
Ide o výchovu pacienta a jeho rodiny od útleho veku. 
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Pacient s búšením srdca má ťažkosti zriedka a v kardiolog. amb. Tam je nález 
najčastejšie fyziologický.
Veľmi pomôže pri stanovení dg., ak vie pacient zhodnotiť svoje pulzy pri 
ťažkostiach.
Vyšetrovacie metódy limitované – loop monitor – trvalá 17 min. pamäťová slučka 
EKG záznamu,  

event monitor – počas ťažkostí pac. priloží na 
Ghrudník, aktuálny EKG záznam obyčajne 1 zvod.

Holterov monitor 24 - 72 hod. kompletný EKG
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Komplexné VCC - totálne miešanie krvi v srdci

21



22



Asi 30 % vyliečených onkologických pacientov máva viac rokov po liečbe známky 
rôzneho stupňa zlyhávania srdca.   
Chemoterapia je zameraná na ničenie cudzorodých buniek, ktoré majú vysokú
spotrebu kyslíka.
Najvyššiu spotrebu kyslíka v tele má práve kardiálny myocyt. Chemoterapiou
poškodená funkcia mitochondrií vedie k degradácii myocytu na firózne tkanivo. 
Difúzne roztrúsené tuhé fibrózne tkanivo v myokarde bráni predovšetkým v 
relaxácii myokardu v diastole a tým bráni dostatočnému pasívnemu plneniu ľavejrelaxácii myokardu v diastole a tým bráni dostatočnému pasívnemu plneniu ľavej
komory.   
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Interval sledovania pacientov kardiológom
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