
EPILEPSIA - ZRÁDNIK  

Úvod 
Bezvedomie vyvolané záchvatom epilepsie (tzv. grand mal - ve ký záchvat) je naj astej ou prí inou 
bezvedomia hne po alkoholickom opojení, od ktorého sa výrazne odli uje. Je e te nieko ko 
druhov epilepsie s rôznymi prejavmi, ktoré v ak nie sú tak nápadné, nevy adujú prvú pomoc a 
nedochádza pri nich k poraneniu. Pribli ne ka dý desiaty pacient Rýchlej zdravotníckej a lekárskej 
pomoci vo ve kých mestách je o etrený po epileptickom záchvate.

  

Epilepsia je nepravidelná a abnormálna elektrická aktivita v mozgu spojená s k ami a 
bezvedomím. Vzniká po niektorých úrazoch hlavy, mô e sprevádza ochorenia ako napr. cukrovka, 
choroby pe ene a obli iek, alkoholizmus a iné liekové a drogové návyky. asto sa v ak ani 
podrobným vy etrením nezistí prí ina tejto choroby, o ktorej je z histórie známe, e sa vyskytovala 
v krá ovských rodoch, u amanov, arodejníkov a u udí s mimoriadnymi vlohami a nadaním 
(Aristoteles, Socrates, Poe, Swift, Moliere, Carroll, Dickens, Dostojevskij, Napoleon, van Gogh, 
Händel, Beethoven, ajkovskij, A. Christie a iní).  

Príznaky  
Sú dramatické, nápadné, alarmujúce a na udí, ktorí záchvat epilepsie - padúcnice nikdy nevideli, 
pôsobia priam hrôzostra ne. U rôznych udí sú drobné odli nosti, ale u toho istého loveka prebieha 
záchvat v dy takmer uniformne.  
V dy a u ka dého je ve ký záchvat zlo ený z

 

nieko kých fáz:

 

1. aura (predzves ) 

 

zvukový, uchový, chu ový alebo iný pocit, ktorý je zvy ajne objaví nieko ko 
sekúnd a minút pred záchvatom, vä inou si ho pacient nepamätá pre spätnú stratu pamäti, 
2. náhly vznik hlbokého bezvedomia s pádom na zem, 
3. tonicko-klonické k e svalstva - krátke napnutie v etkých svalov na trupe a oboch horných a 

dolných kon atinách spojené s ich vystretím vystriedajú zá klby a mykanie v etkých kon atín. 
K e vä inou netrvajú dlh ie ne 3 minúty.

 

4. zrýchlené, úsilné a chr ivé dýchanie s modravým sfarbením koncových astí tela, s tvorbou peny 
(zo slín) na ústach, 

5. po skon ení k ov sa postihnutý pomaly preberá z bezvedomia do stavu zmätenosti. Úplné 
zotavenie nastáva do 30 - 60 minút od za iatku záchvatu. 

6. záchvat mô e by spojený s mimovo ným odchodom mo u, niekedy aj stolice,

 

7. následkom pádu býva rana na hlave, odrenina tváre, niekedy sa postihnutý pohryzie do jazyka.  

Postup prvej pomoci 
Okrem asociálnych jedincov je ka dý postihnutý u po prvom záchvate v ivote podrobne 
vy etrený a sledovaný v neurologickej ambulancii. Epilepsia nie je pova ovaná za chorobu o ktorej 
sa be ne hovorí v spolo nosti a preto skoro ka dý postihnutý sa tvári, e nevie o sa stalo a ni 
podobné nikdy nemal. Prí inou býva jednak snaha o utajenie pred spolupracovníkmi a rodinou, 
alebo strata pamäti na predchádzajúce udalosti a zmätenos po záchvate.

  

Cie om prvej pomoci je preto len zabráni poraneniu pri k och (pád býva ne akaný a 
málokedy sa dá zabráni poraneniu pri páde na zem). 

 

a) pokúsi sa zabráni nekontrolovanému pádu na zem,

 

b) chráni postihnutého aby si po as k ov neudrel niektorú as tela o tvrdé a ostré predmety 
(nebráni k om, ktoré sú mimoriadne silné) 
c) nestrka ni do úst po vzniku bezvedomia, páde na zem alebo po za atí k ov !, 
d) sledova trvanie k ov a postupné preberanie sa z bezvedomia.

 

e) rozhodnú o privolaní pomoci (pozri ni ie).

 

Poznámka:  
k ový stav pri epilepsii je jediné bezvedomie so zvý eným napätím svalstva, tak e sa pri 
epileptickom záchvate typu grand mal (ve ký záchvat) netreba bá "zapadania jazyka", ani 



upchatia dýchacích ciest. Pri v etkých ostatných druhoch bezvedomia okrem epilepsie treba 
kontrolova dýchacie cesty a da hlavu do záklonu.

 
Ranky na jazyku a perách netreba o etrova , zahoja sa ve mi rýchle. Sliny pomáhajú pri 
hojení, preto e majú dezinfek ný ú inok. 
nie ka dé náhle bezvedomie s k ami svalstva znamená epilepsiu. Ka dý by mal absolvova 
neurologické a interné vy etrenie, ktoré mô e potvrdi , alebo vyvráti podozrenie na 
epilepsiu.  

Privola pecializovanú zdravotnícku pomoc treba len v presne ur ených prípadoch: 

 

1.  k e trvajúce dlh ie ako 5 minút, 

 

2.  druhý záchvat k ov a bezvedomia v priebehu 30 minút po prvom,  
3.  bezvedomie po záchvate k ov trvajúce viac ako 1 hodinu.

 

4.  pacient na ulici bez doprovodu príbuzných 
5.  krvavé poranenie (rana - potrebné chirurgické o etrenie)  

V ostatných prípadoch je privolanie záchranného systému zbyto né. Do príchodu 
záchrannej slu by záchvat pominie a lie ba spo íva len v podaní lieku, ktorý postihnutý aj tak u íva 
a slú i len na oddialenie nasledujúceho záchvatu. S prekonaným záchvatom sa u vôbec ni nedá 
robi .

  

Pri pochybnostiach  
So záchvatom epilepsie si mô eme pomýli

 

niektoré stavy, ktoré sa vä inou dajú odlí i , ale len 
k e z

 

teploty u detí, mozgová a srdcová porá ka si vy adujú privolanie záchrannej slu by (Rýchlej 
zdravotníckej pomoci). Pri ostatných stavoch sta í laický doh ad.

 

Opilos - pád na zem a bezvedomie sú predchádzané potácaním, dýchanie nie je zrýchlené ani 
úsilné. 
Mdloba - typická je výrazná bledos a prostredie (dlhé státie, teplo a vydýchaný vzduch a pod.)

 

K e z teploty - u detí do 5 rokov pri náhlom vzostupe teploty pri infek ných ochoreniach. 
Podobajú sa epileptickému záchvatu, ale ten je u malých detí mimoriadne zriedkavý. Prvá pomoc je 
rovnaká, naviac die a intenzívne chladíme zábalmi.

 

Mozgová porá ka - bezvedomie nebýva v dy, ak sú k e, tak vä inou len na jednej strane tela.

 

Srdcová porá ka - ak je spojená s bezvedomím, tak nie je hmatný pulz na kr nej tepne a postihnutý 
nedýcha.  

Prevencia  
Podporujúce faktory vzniku záchvatu: alkohol (nadmerné pitie, ale aj vynechanie alkoholu po 
predchádzajúcom zá ahu), vynechanie liekov, nadmerná telesná a du evná únava, dlhé sledovanie 
televízora a práca pri blikajúcej obrazovke starého typu po íta a, staré typy neónových iariviek. 

udia s epilepsiou by nemali pracova vo vý kach, v povolaniach vy adujúcich nepravidelný 
rozvrh pracovného asu a ako vodi i z povolania.  

Pote enie na záver 
Zabráni v etkým záchvatom sa asi nedá, ale pri dodr iavaní správnej ivotosprávy a odstránení 
podporujúcich faktorov sú udia s epilepsiou bez záchvatu aj desa ro ia. Po pravde - na Slovensku 
vznikne drvivá vä ina záchvatov po poru ení ivotosprávy, ím sa eufemisticky nazýva vypitie 
takého mno stva alkoholu, ktoré privodí potácanie a b abotanie. Na druhom mieste prí in býva 
vynechanie liekov a a potom v etky ostatné prí iny.   

Bratislava, 12.7.2006                            h. doc. MUDr. Viliam Dobiá , PhD.                       
lekár záchrannej slu by  
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