Úloha č. 4 – Pexeso
Rozhodca: PhDr. Iveta Vojčiniaková
V tejto úlohe musia záchranári správne priradiť diagnózu k príznakom resp. naopak.

1. Migréna
vyčerpanosť, bolesť hlavy, zvracanie, fotofóbia
2. Vertebrogénny algický syndróm bolesť na hrudníku pri pohybe, pichavý charakter, sťažené
dýchanie
3. Psychogénna bolesť
pichanie v oblasti hrotu srdca, pocit nedostatku vzduchu,
emočné vypätie, búšenie srdca
4. Akútny koronárny syndróm

strach zo smrti, zvieravá retrosternálna bolesť s propagáciou
medzi lopatky, dyspnoe, zvracanie
5. Gastroezofageálny reflux
pálivá bolesť za sternom a v epigastriu bez vyžarovania, kyslá
chuť v ústach
6. Vredová choroba gastroduodéna ostrá bodavá bolesť, lokalizovaná v ľavom podrebrí, zmiernenie
po jedle
7. Peritonitída
tupá bolesť brucha zvýraznená tlakom na postihnuté miesto,
doskovité brucho, zvýšená telesná teplota, schvátenosť
8. Biliárna kolika
bolesť pod pravým rebrovým oblúkom, vlnovitý priebeh,
zvracanie, diétna chyba
9. Pľúcny edém
tachypnoe, ortopnoe, dyspnoe, distenčné chropky-počuteľné na
diaľku
10. Astmatický záchvat
pískanie na pľúcach, dyspnoe, väzké spútum, predĺžený výdych
11. Epileptický záchvat
kŕče celého tela, porucha vedomia, dyspnoe, cyanóza
12. Cievna mozgová príhoda
jednostranné oslabnutie končatín, sťažená reč, dezorientácia
13. Hypoglykémia
dezorientácia, psychomotorický nekľud, potenie, tras
14. Krvácanie z gastroduodéna
bledosť kože, slizníc, hemateméza, bolesti v epigastriu, meléna
15. Febrilné kŕče
kŕče celého tela s poruchou vedomia, horúčka, vek 2 roky
16. Pôrod
krvácanie z rodidiel, pravidelné kontrakcie, gravidita 39. týždeň
17. Eklampsia
kŕče celého tela, opuchy dolných končatín, gravidita
18. Zlomenina
deformita končatiny, bolestivosť, úraz v anamnéze
19. Akcelerovaná hypertenzia
bolesti hlavy, závrat, nauzea, poruchy videnia
20. Abort
krvácanie z rodidiel, bolesti brucha, potvrdená včasná gravidita
21. Pľúcna embólia
náhle dyspnoe, tachykardia, v anamnéze hormonálna
antikoncepcia, fajčenie
22. Meningokoková sepsa
hyperpyrexia, hypotenzia, hemoragická vyrážka- petechie až
sufúzie
23. Anafylaktický šok
generalizovaná urtika, angioedém, dyspnoe, hypotenzia
24. Pneumotorax
náhly vznik dyspnoe, suchý, dráždivý kašeľ, bolesť na hrudníku,
neprítomné dychové šelesty na postihnutej strane
25. Akútna pankreatitída
krutá, nemenná bolesť v epigastriu šíriaca sa do celého brucha,
zvracanie, zvýšená telesná teplota, porucha črevnej pasáže,
antalgická poloha
26. Akútna epiglotitída
náhly vzostup telesnej teploty, dyspnoe, stridor, sťažené
prehĺtanie slín, vynútená poloha v polosede s predklonom, vek
2-7 rokov
27. Schizofrénna porucha
dezintegrácia osobnosti, paralogické myslenie, bludy,
halucinácie
28. Akútna laryngitída
príznaky virózy, stridor, štekavý kašeľ, batoľa
29. Hlboká žilová trombóza DK
bolesť a opuch lýtka, nedostatočný pitný režim
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30. Herpes zoster
31. Renálna kolika
32. Depresívna porucha
33. Meningokoková meningitída

parestézie, silná, pálivá bolesť na hrudníku, výsev
kožných erupcií unilaterálne
prudká bolesť v lumbálnej oblasti s propagácoiou do podbrušia,
zvracanie, antalgická poloha
zvýšená únava, znížená výkonnosť, pocity viny, pesimizmus,
suicidálne tendencie, nezáujem
hyperpyrexia, bolesť hlavy, zvracanie, opozícia šije, petechie

Každá správna odpoveď: 10 bodov
Celkový počet bodov: 330 bodov
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