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Aplikácia  STROKE 
§ Odborné usmernenie MZSR o organizačných a liečebných postupoch prostredníctvom 

používania mobilnej aplikácie, zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách 
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti  

§ Aplikácia je softvérové riešenie pre operačný systém Android a mobilné telefóny s toto 
aplikáciou. 

§   Používajú ju jednotky záchrannej zdravotnej služby. Tvoria ju dva moduly – Stemi a Stroke. 
§ Modul Stroke je učený na diagnózu náhlej mozgovej príhody.  
§ Dôležitý je čas vzniku neurologického deficitu, resp. prvých príznakov a posledný známy čas 

bez ťažkostí. (ischemický čas 3-4 hodiny) 
§ Mobilita pacienta pred príhodou.  
§ Pravidelné užívanie orálnych antikoagulancií a NOAK. 

 



§ Záchranár vyplní špecializovanú kartička kde odpovedá na 4 základné otázky 
týkajúce  sa neurologického stavu pacienta(mimika tváre, ramená, porucha 
reči, okulo motorika) 

§ Aplikácia následne ponúkne najbližšie špecializované pracoviská pre podanie 
trombolýzy, alebo vykonanie mechanickej trombektómie. 

§ Po odoslaní dát záchranár sleduje ich príjem príslušným špecialistom, ktorý 
neodkladne realizuje telefonát posádke ZZS. 

§  Rozhovor obsahuje stručné zhodnotenie stavu pacienta, potrebné inštrukcie 
týkajúce sa zavedenia i.v. prístupu, terapie, prípadne podania prípravy pred 
realizovaním angio CT, a čas predpokladaného dojazdu do  zdravotníckeho 
zariadenia. 



Náhla mozgo-cievna  príhoda 
§ Mozgový infarkt je akútny stav podmienený poruchou 

cerebrálnej cirkulácie  netraumatologickej etiológie, 
prejavujúci neurologickým deficitom. 

§ Diferencuje sa na tri základné klinické jednotky: 
 1.mozgová ischémia .Predstavuje asi 85% všetkých príhod. 

Príčinou môže byť tombotizácia alebo embolizácia.  
  2. intracerebrálne krvácanie  
  3.subarachnoidálne  krvácanie 
§ Ich rozlíšenie je dôležité pre ďalšiu stratégiu liečby. 

 



§ Diagnostika  predstavuje  anamnézu, CT, angio CT, USG, 
MRI, PET... 

§ Liečebné postupy predstavujú predovšetkým 
medikamentóznu liečbu(trombolýza),  ale v súčasnosti 	má	
nezastupiteľné miesto intervenčná medicína a 
endovaskulárna liečba(angoiplastika,stent) 

 



§ Následky a spoločenský dopad CPM predstavujú: vysokú mortalitu,  
rôzne stupne invalidity , imobility, sociálnej odkázanosti a 
práceneschopnosti.  

§ Prednemocničné postupy predstavujú dôležitý článok pri manažmente 
pacienta s CMP od anamnézy, stanovenia diagnózy , urgentného transportu, 
správneho smerovania na špecializované pracovisko, potvrdenie etiológie 
pomocou CT vyšetrenia, podania trombolytyckej terapie prípadného 
smerovania na pracovisko intervenčnej liečby. 

§ Aplikácia STROKE predstavuje inovatívny krok v oblasti telemetrickej 
medicíny a môže výrazne prispieť k záchrane života pacienta. 
 

 



Kazuistika 
   Posádka RZP dňa 3.6.2018 o 12:15 privolaná k 35ročnej žene. Dôvod. 

hlásenia vysoký tlak, ebrietas. Na adresu prichádza o 12:37. Neodkladne 
realizuje prvotné a druhotné vyšetrenie a zaznamenáva nasledujúce 
zistenia: 

OA: nezhubný nador prsníka v minulosti, BDO 
LA: Novalgin p.p., AA:negt.  SA: nezamestnaná, žije v RD so svokrou 

rodinou,  
Abúzy: fajčí 20ks na deň, alkohol príležitostne 
TO:Asi od 12:05 náhla slabosť ľavej polovice tela pád na zem, porucha 

hybnosti, porucha reči, asymetria tváre, nepomočená, vypila asi 1-2 pivá 
o 10:00. 

 



 
 
 
GCS: 14, TK: 130/80, SF:69/min, DF: 18/min,SpO2: 97%,TT:36,8 C,  
pulz centrálne aj periférne pravidelný, nitkovitý, koža bledá, kapilárny návrat 
pod 2 sek., dýchacie cesty priechodné, dýchanie zostrené bilaterálne, EKG:SR, 
f: 70/min,PQ 150ms, QRS 80 ms, ST v izoel. línii, Neg T II:,aVL. ,bolesť 
neguje, bez zjavných známok poranenia. 
Orientačné neurologické vyšetrenie: pri vedomí, orientovaná, fotoreakcia 
prítomná, bez deviácie, zrenice 3mm, korneárny reflex prítomný, asymetria 
tváre, jazyk neplazí v str. rovine, zuby cerí, dysartria, HK: stisk rúk v ľavo 
oslabený, Mingazziny v ľavo pozitívny, paréza ĽHK, plégia ĽD, nepomočená, 
kŕče neguje 
Diagnostický záver: Akútna mozgo-cievna príhoda s ľavostrannou 
hemisymptomatológiou. 
 
 
 
 



§ Po urgentnom realizovaní prvotného a druhotného vyšetrenia bola okamžite 
o 12 :45 vyplnená a úspešne odoslaná aplikácia STROKE. Nasledovalo 
spätné volanie lekára špecializovaného pracoviska neurológie. Po krátkom 
referovaní stavu ordinuje pacientke prípravu na angioCT   ( Dexamed 8mg 
i.v a Dithiaden 1 amp i.m.) Súbežne bola pacientke zabezpečená i.v. linka 
kanylou požadovaného lúmenu G18, napojený Fyziologický roztok a 
zahájený transport. Pacient s posádkou smeroval na CT pracovisko, kde bol 
pripravený tím pozostávajúci z neurológa, rádiológa a laboranta. 
Realizované natívne a následne angio CT o 13:30.  S diagnostickým 
záverom hemodynamicky závažnej stenózy ACE l. dx. v mieste odstupu.  

§ Pre predpoklad trombotizácie cievy neurológ bezodkladne podáva o 13:50 
trombolýzu kontinuálne infúznou pumpou ( Actilysa 80mg, 60ml/h) a 
kontaktuje najbližšie pracovisko pre endovaskulárny výkon.   



§ Posádka RZP o 14:45 odchádza z Neurologicke JIS s pacientom a o 15:35 
prichádza na operačnú sálu rádiologického pracoviska kde realizovaná 
angiografia a potrebný  endovaskulárny výkon. 

§ Pacientka hospitalizovaná na neurologickej  JIS krátkodobo a po 2 dňoch 
preložená na spádové neurologické oddelenie. Po 6 dňoch preložená na 
rehabilitačné oddelenie s minimálnym ľavostranným deficitom s prevahou 
na ĽDK, ktorá sa po realizácii rehabilitačných intervencií minimalizovala.  

§ Po dvoch týždňoch bola pacientka prepustená domov v dobrom klinickom 
stave. 

 
 



Záver 
   Táto kazuistika poukazuje na jednoznačný benefit využitia modulu 

STROKE pri podozrení na mozgo-cievnu príhodu. Urgentne mobilizuje 
všetky nevyhnutné články pri anamnestických, diagnostických aj 
terapeutických postupoch v prospech pacienta.  Minimalizuje 
ischemický čas, ktorý je kľúčový pre rozsah, charakter a reverzibilnosť  
poškodenia mozgového tkaniva. Skrátením času ischémie sa zvyšuje 
šanca na minimalizáciu   neurologického postihu a tým  prinavrátenie 
pacienta do bežného života. 



Ďakujem za pozornosť 


