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Akútne konfúzne stavy v záchrannej službe
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.

Life Star Emergency, s. r. o. – záchranná zdravotná služba a Školiace pracovisko SZU – Bratislava, LSE, s. r. o., Limbach

Akútne konfúzne stavy môžu byť spôsobené širokou škálou situácií. Vo výjazdoch záchrannej zdravotnej služby sa s nimi stretávame 

pomerne často a v časovo limitovanom zásahu bez zobrazovacích techník a laboratórnych vyšetrení sa lekár v teréne musí rozhodovať tak, 

aby odlíšil akútne epizódy zmätenosti, ktoré sprevádzajú menej závažné stavy od závažných ochorení, pri ktorých je prognóza pacienta 

veľmi závislá od včasnej liečby (cievna mozgová príhoda, akútny infarkt myokardu, intrakraniálna hemorágia, hypoglykémia). 

Kľúčové slová: akútne konfúzne stavy, príčiny, liečba.

Acute confusion in emergency service 

Acute confusions may be caused by a wide variety of situations. We meet them quite often during interventions of emergency medical 

services. During time-limited intervention and without imaging techniques and laboratory tests, the doctor must decide in the field so as 

to distinguish acute episodes of confusion that accompanies less serious conditions from serious diseases, where the patient's prognosis 

is heavily dependent from early treatment (stroke, myocardial infarction, intracranial hemorrhage, hypoglycemia).

Key words: acute confusion, causes, treatment.
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Organické príčiny akútnej zmätenosti 
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<  hypoglykémia 
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<  fyzická bolesť

<  poruchy spánku a nočná zmätenosť  

Obrázok 1. 
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Konfúzne stavy u starších pacientov

Iniciálne zhodnotenie 
a manažment zmäteného pacienta
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Diferenciálna diagnostika

Demencia
demencie, 

Alzheimerovho typu, demen-

cie pri Parkinsonovej chorobe, vaskulárnej 

demencie, alkoholovej demencie, 

Tabuľ ka 1. 

Sila príznaku

Otras mozgu

Alzheimerova choroba

Cievna mozgová príhoda

Zápal mozgových blán

Infarkt myokardu

Migréna

Parkinsonova choroba

Epilepsia

Syfilis

Zápal obličiek

Anémia

Kvasinková infekcia
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Liečba stavov zmätenosti 
v prednemocničnej etape (lekár 
prvého kontaktu, záchranná 
služba) 

liečba

v prednemocničnej etape (lekár prvého 

kontaktu, záchranná služba) 

Na sedáciu benzodiazepíny

neuroleptík

podanie kyslíka maskou

analge-

tikami,

Záver
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