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Tucet příčin bezvědomí
Odmítnutí odpovědnosti: Toto schéma je primitivní pomůckou k zapamatování, nelze podle něj jednoduše vyšetřovat
ani dělat zkoušku (pokud nebudete zkoušeni jeho autorem)
Při vstupním vyšetření a diferenciální diagnostice bezvědomí je nutné mít neustále přehled o možných příčinách
stavu. Těch je několik desítek a jejich zapamatování není snadné. Mnemotechnické pomůcky (například AEIOU
TIPS [1]) nemají vnitřní logiku a nejsou použitelné ani pro anglicky mluvící.
Následující schéma se snaží rozdělit příčiny na klíčové skupiny k snadnějšímu zapamatování. Rozdělení lze použít i
pro mírnější poruchy vědomí včetně celotělových křečí. Skupiny nejsou děleny přísně patofyziologicky, cílem dělení
je přehlednost.
Dvanáct příčin rozdělíme na 4 skupiny: Mozek (4) - Funkce (2) - Krev (4) - Jedy (2). Třináctou příčinu si necháme
na konec, ačkoliv je na ní potřeba přijít první ...

Mozek (struktura)
• Úraz mozku (SOL včetně pozdních hematomů a komocí)
• Mrtvice (CMP ischemická či hemoragická,vzduchová embolie, trombóza)
• Infekce CNS (meningitida, encefalitida, mozkový absces)
• Nádor CNS (a jinde nezařazené další space-occupying lesions)

Funkce mozku
• Epilepsie
• Psychogenní porucha vědomí (neurózy, psychózy, hysterie, narkolepsie, ...)

Krev
• Krevní plyny (hypoxie, hyperkapnie, pozor na tkáňové hypoxie při přítomnosti karbonylhemoglobinu a
methemoglobinu)
• Glykémie (naprostá většina poruch se týká snížené hladiny, hyperglykémie spůsobuje spíše kvalitativní poruchy a
dehydrataci)
• Teplota (podchlazení a přehřátí)
• Tlak krve (hypotenze tisíce příčin, ale i hypertenzní encefalopatie)

Jedy
velmi nehomogenní a rozsáhlá skupina, je dobré jí ponechávat na konec vyšetřování a zdržet se vstupní "bleskové"
(a opravdu občas mylné) diagnózy: jenom ožralej ...
• "Vnitřní intoxikace" (jaterní koma, urémie, pseudourémie, eklampsie, sepse, hyponatremie, tyreotoxická krize,
hypotyreózní koma, hypofyzámí koma, koma při insuficienci nadledvin (Addison), hypokalcemické koma
(tetanie), hyperkalcemické koma ... stačí, ne?)
• Vnější intoxikace
Vhodné myšlenkově zachovávat toto pořadí:
1. kysličník uhelnatý
2. léky s tlumivou složkou v chronické medikaci
3. otrava (léky, drogy a jiné toxiny, náhodná či suicidální)
4. ethanol (naprosto nejčastější příčinu si z bezpečnostních důvodů necháme na konec schématu)
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13 příčina
Magické číslo třináct přidělíme srdeční zástavě, kterou je nutno odhalit jako první a zde je pouze jako připomenutí ...

Externí odkazy
DrABC.eu Přednáška k použití schématu [2] a další pomůcky pro urgentní medicínu

Reference
[1] https:/ / en. wiktionary. org/ wiki/ AEIOU_TIPS
[2] https:/ / drabc. eu/
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Licence
Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko
Text WikiSkript smíte
•
•

Šířit — kopírovat, distribuovat a sdělovat dílo veřejnosti
Upravovat — pozměňovat, doplňovat, využívat celé nebo částečně v jiných dílech

Za těchto podmínek
•

Uveďte autora — Máte povinnost uvést údaje o autorovi a tomto díle způsobem, který stanovil autor nebo poskytovatel licence (ne však tak, aby vznikl dojem, že podporují Vás nebo způsob, jakým dílo užíváte).

Dále berete na vědomí
•
•

Jiné podmínky — Výše uvedené podmínky se na Vás nevztahují, pokud jste k tomu získali souhlas nositele autorských práv.
Volná díla — Je-li dílo nebo jeho část volným dílem dle příslušného právního řádu, má status volného díla před licencí přednost.

Další práva
Touto licencí nejsou dotčena následující práva:
•
•
•

Volná užití díla, zákonné licence nebo jiná zákonná omezení autorského práva.
Autorova osobnostní práva;
Případná práva třetích osob k dílu samotnému nebo způsobům jeho užití, jako například práva na ochranu osobnosti a soukromí.

Další informace
Plný text licence a další informace naleznete zde:
http:/ / creativecommons. org/ licenses/ by/ 3. 0/ cz/

Vyloučení odpovědnosti
Texty WikiSkript vznikají pro studenty lékařských fakult a zdravotnické profesionály. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Články, které zkontroloval učitel lékařské
fakulty, jsou označené zeleným symbolem.
Více informací a text vyloučení odpovědnosti naleznete na adrese:
https:/ / www. wikiskripta. eu/ w/ WikiSkripta:Vyloučení_odpovědnosti
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