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Bolečino prinesejo spoznanja,

spoznanja se rodijo iz izkušenj,

izkušnje pridejo, ko si drznemo,

drznemo si, ko zberemo pogum…

(Tomaž Humar)
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Miti o bolečini v prsnem košu

Vsaka bolečina v prsnem košu je 

srčni infarkt.
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Dejstvo o bolečini v prsnem košu

Vsaka bolečina v prsnem košu, ki 

ne preneha, se upošteva kot 

AKS, dokler ne dokažemo 

nasprotno.
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Bolečina v prsnem košu -

definicije, oblike, razlogi
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Bolečina v prsnem košu

• Bolečina v prsnem košu (BPK) je nelagodje ali 

bolečina, ki ga občutimo  v sprednjem delu telesa 

med vratom in zgornjim delom trebuha.

Vzroki:

• srčni,

• pljučni,

• gastrointestinalni,

• bolezni mišično-skeletnega sistema,

• psihološki.
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Srčni vzroki

• Akutni koronarni sindrom

• Kongestivno srčno popuščanje

• Miokarditis/perikarditis

• Tamponada srca

• Stenoza aortne zaklopke

• Prolaps mitralne zaklopke

• Endokarditis

• Disekcija aorte
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Pljučni vzroki 

• Pljučna embolija

• Pnevmotoraks

• Infekcije (pljučnica, bronhitis)

• Poslabšanje astme

• Pljučna hipertenzija

• Plevralni izliv

• Malignomi

• Poslabšanje KOPB
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Gastrointestinalni vzroki

• Gastro-ezofagealna refluksna bolezen (GERB)

• Ruptura požiralnika

• Pankreatitis

• Gastritis/ulkusna bolezen

• Žolčni kamni
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Drugi vzroki

Bolezni mišično-

skeletnega sistema

• Kostohondritis

• Herpes zoster

• Bolečine po poškodbi 

skeleta

Psihološki  vzroki

• Anksioznost

• Stresna reakcija

• Depresija
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Bolečina v prsnem košu – ocena kvalitete

„Angina“: težka, tiščoča, pritiskajoča, slabo lokalizirana, 

hujša ob naporu (AKS, GERB, masivna PE, žolčni 

kamni.

Plevritična: ostra, pikajoča (kot z nožem), dobro 

lokalizirana, hujša ob kašlju/globokem vdihu (pljučnica, 

pnevmotoraks, plevritis, pljučna embolija.

Kostno-mišična: ostra, hujša ob premikanju trupa, rok, 

občutljivost na pritisk.

Trgajoča: širjenje navzad, med lopatice, slabo 

lokalizirana (disekcija aorte).

Celje, 2021 11



Bolečina v prsnem košu kot 

življenjsko ogrožajoče stanje
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Stanja, ki ogrožajo življenje

• Sum na AKS

• Pljučna embolija

• Disekcija aorte

• Ruptura požiralnika

• Pnevmotoraks

• Perikarditis/tamponada srca

• Septična pljučnica
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AKUTNI KORONARNI SINDROM



Cilji

Spoznati:

• kaj je akutni koronarni sindrom,

• kako obsežen je problem,

• kaj so dosegli za izboljšanje preživetja,

• zgodnje prepoznavanje bolezni,

• nujna pomoč ob prepoznani bolezni.
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Akutni koronarni sindrom - vzroki

Akutni koronarni sindrom je skupina več

bolezni, ki jim je skupno nenadno zmanjšanje

pretoka krvi v žilah, ki prehranjujejo srce

(koronarnih žilah).

Celje, 2021 16



Akutni koronarni sindrom

Delitev:

• Nestabilna angina pektoris.

• Akutni miokardni infarkt (srčni infarkt, srčna kap).

• Nenadna smrt kot posledica zaradi motnje srčnega 

ritma.
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Angina pectoris

• Stabilna/ nestabilna

• Nenadno nastala bolečina v PK, ob naporu.

• Traja do 15 min.

• Popusti sama/ s pomočjo predpisanih zdravil.

• Delna zožitev koronarnega ožilja.
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Dejstva o AKS

• Srčno – žilne 

bolezni

• Srčni infarkt

Infarkt: www.health pasion.ru

40% vseh smrti < 75 let

60% smrtnost 

Motnje srčnega ritma

DEFIBRILACIJA
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Koronarne arterije (anatomija)
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Akutni koronarni sindrom

• Akutni koronarni sindrom je najbolj razširjen  

vzrok nenadne smrti.

• Smrtnost ostaja kljub novim načinom 

zdravljenja visoka.

• Čas do prepoznanja bolezni in ukrepov nujne 

pomoči ostaja predolg.
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Zdrava koronarna arterija 

(mikroskopsko)
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Koronarna arterija s plakom 

(mikroskopsko)
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Koronarna arterija s strdkom 

(mikroskopsko)
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Najpogostejši simptom pri akutnem

koronarnem sindromu je ishemična bolečina

v prsnem košu (stenokardija).
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Akutni koronarni sindrom

Stenokardija

• večinoma nastane v mirovanju in je huda,

• po popolnem mirovanju ali po nitroglicerinu

večinoma ne popusti,

• je pekoča ali tiščoča,

• natančna lokalizacija ni mogoča, vendar je 

večinoma najhujša sredi prsnega koša.
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Akutni koronarni sindrom

Stenokardija

• lahko se širi v vrat, čeljust, roki in zgornji del

trebuha,

• bolečina ni odvisna od položaja telesa ali

dihanja,

• bolečino lahko spremljajo težko dihanje, 

znojenje ali slabost.
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Akutni koronarni sindrom

Stenokardija

• POZOR: pri 30% bolnikov bolečina ni tipična

ali je celo odsotna (pogosteje pri starejših

bolnikih, bolnikih s sladkorno boleznijo in

ženskah).

• POZOR: pri znatnem deležu bolnikov z

akutnim koronarnim sindromom je nenadna

smrt prvi in edini simptom.
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Akutni koronarni sindrom - ishemija

• Zmanjšanje pretoka  krvi - slabša 

prehranjenost srčne mišice (ishemija) v 

področju prizadete koronarne arterije.

• Od trajanja in stopnje ishemije je odvisno, ali 

bo prišlo tudi do poškodbe srčne mišice 

(nekroza).
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Visoko tveganje za AMI
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Akbar A et al., 1998

• Moški spol

• Sladkorni bolnik

• Starost > 70 let



Nizko tveganje za AMI
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Akbar A et al., 1998

• Ni bolečine ali nelagodja v PK.

• Nima koronarne bolezni.

• Ni sprememb na EKG izvidu.

• Izvid troponina je negativen.



Druga ogrožajoča stanja z bolečino v PK

Pljučna embolija

• Z ali brez bolečine v PK

• Nenadno nastala dispneja

• Suh kašelj, krvavkast izpljunek

• Tahikardija

• Padec saturacije
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Druga ogrožajoča stanja z bolečino v PK

Disekcija aorte

• Abnormalnost aortne stene + hipertenzija

• Bolečina v prsih, hrbtu, ki je nenadna, 

trgajoča, huda.

• Razlike v izmerjenih sistoličnih tlakih.

• Izpad perifernega utripa.

• Šokovno stanje.
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Druga ogrožajoča stanja z bolečino v PK

Ruptura požiralnika

• Spontana ali kot posledica endoskopije.

• Pojav bolečine v prsih, trebuhu ali vratu po 

hudem napenjanju/bruhanju.

• Podkožni emfizem.
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Druga ogrožajoča stanja z bolečino v PK

Tenzijski pnevmotoraks

• Spontano pri kadilcih, KOPB.

• Poškodba prsnega koša.

• Plevritična bolečina z dispnejo.

• Cirkulatorna odpoved zaradi obstuktivnega

šoka.
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Druga ogrožajoča stanja z bolečino v PK

Perikarditis

• Akutna, ostra, huda, stalna bolečina za 

prsnico.

• Širi se proti hrbtu, vratu, ramenu.

• Slabše v ležečem položaju in ob vdihu.

Miokarditis

• Virusna okužba , mladi.

• Prsna bolečina.

• Mialgija, vročina, tahikardija, palpitacije.
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Tahikardne/bradikardne motnje srčnega 

ritma

• Kardiogeni šok

• Sinkopa

• Srčno popuščanje

• Ishemija srčne mišice: zmanjšan minutni 

volumen vodi v ishemijo, ki se kaže kot 

bolečina v prsnem košu.

• Pomemben je EKG izvid.
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Akutno srčno popuščanje

Kronična disfunkcija levega prekata

• Znižan minutni volumen srca

• Polnilni tlaki se povečajo

• Zastoj tekočine (pljučni edem)

• Dihalna stiska in hipoksija

Desnostransko srčno popuščanje

• Periferni edemi

• Zastojna jetra

• Polne vratne vene
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Bolezni zaklopk

• Aortna stenoza (zadebelitev, kalcifikacije AZ).

• Aortna regurgitacija (hipertenzija, revmatične 

bolezni, endokarditisa).

• Mitralna stenoza (revmatska vročica).

• Mitralna regurgitacija (ruptura zaklopke, 

kardiomiopatija). 
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Obravnava bolnika z bolečino v 

prsnem košu od triaže do 

zdravljenja
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Slovenski indeks za NMP
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Slovenski indeks za NMP
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Slovenski indeks za NMP
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SloIn NMP – navodila klicatelji/zdr. delavci
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Manchesterski triažni sistem (MTS)

Oranžna kategorija

• Stenokardija/ tiščeča bolečina za prsnico.

• Akutna dipneja.

• Novo nastali nenormalni srčni utrip.

• Zelo nizka SpO2.

• Huda bolečina.

• Ni ogrožene dihalne poti, šoka, akutne 

dihalne stiske.
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Značilnosti pridobljenih podatkov o bolečini v prsnem 
košu po Slovenskem indeksu za NMP

• Bolečina v PK (moški/ženske) – 58 % / 42%.

• Starost 60 let in več – 73,1 %

• Klicatelji – svojci (60,6 %), zdr. delavci (23,5%), 

pacient sam (15,9 %).

• Povezanost izbire višje prioritete in odziva ter 

pacientov moškega spola.

(p = 0.003); rdeča prioriteta – 42 %

• Povezanost BPK in znana koronarna bolezen

(p < 0,006).
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Značilnosti pridobljenih podatkov o bolečini v prsnem 

košu po Slovenskem indeksu za NMP

• Povezanost vrtoglavice in starosti (p = 0,045).

• Povezanost čas trajanje bolečine (15-60 min.) 

in najvišja prioriteta (p = 0,001).

Končna lokacija pacientov pri najvišje izbrani 

prioriteti:

• INP – 82,5 %

• Ostane doma – 10 %
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Anamnestični podatki pacientov

ZNAKI PRIORITETA 90 PRIORITETA 70

Težko dihanje 44,5 % 21,1 %

BPK 83,2 % 85,3%

BPK, ki se širi 34,3 % 6,3 %

Bledica 13,9 % 3,2 %

Potenje 10,9 % 1,6 %

Vrtoglavica 8,8 % 12,6 %

Srčni bolnik 16,8 % 32,1 %

AMI v preteklosti 10,9 % 7,4 %
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Anamneza – sum na AKS

Simptom Delež (%)

Huda bolečina v PK 68,6

Težko dihanje, potenje bledica 17,3

Slabost 20,5

Vrtoglavica 7,6

Sinkopa 4,6
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Gellerstedt s sodelavci, 2010



Začetna obravnava pacienta z bolečino v 

prsnem košu

• Pristop ABCDE + anamneza

• Vitalne funkcije

• Prosta venska pot – leva roka

• 12-kanalni EKG

• Interpretacija EKG posnetka
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Ø AKS

N-STEMISTEMI



Vitalne funkcije in AKS

Krvni tlak

• Pogosto povišan pri AMI sprednje stene

• Pogosto znižan pri AMI spodnje stene

Srčna frekvenca

• Pogosto povišana pri AMI sprednje stene

• Pogosto znižan pri AMI spodnje stene
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Kaj so elevacije st spojnice?

Novonastali dvig spojnice ST v vsaj dveh priležnih 

odvodih:

Dvig ST spojnice 0,1 mm v vsaj 2 standardnih odvodih

Dvig ST spojnice V2-V3:

•  2 mm pri moških  40 let

•  2,5 mm pri moških < 40 let

•  1,5 mm pri ženskah 

V3R – V4R in V7-V9:

•  0,5 mm

Novonastali LKB
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AKUTNI  KORONARNI  SINDROM     

UVODNO  ZDRAVLJENJE

- KISIK (sat. <90% in/ali znaki pljučne kongestije; v
praksi vsem bolnikom s sumom na akutni koronarni
sindrom), vzdržujemo SpO2 > 94%

- NITROGLICERIN (max. 1-2 mg če ostaja sistolni
RR>90 mmHg), hipertenzivni pacienti, srčno
popuščanje

- NE: hipotenzija, STEMI spodnje/zadnje stene/desni
prekat, zaužitje inhibitorja fosfodiesteraze 5

- MORFIJ (0,1 mg/kg mg i.v. bolusi do analgezije, prej
obvezno antiemetik): bolusi 2-5 mg
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AKUTNI  KORONARNI  SINDROM     

UVODNO  ZDRAVLJENJE

• ANTIAGREGACIJA (Aspirin 250-500 mg p.o.

ali Aspegic 1 amp. i.v. + tikagrelor (Brilique)

180 mg ali prasugrel (Efient) 60 mg

• HEPARIN (UFH 70-100 U/kg do max. 5000 U

i.v. bolus, nato kont. Infuzija 12-15U/kg/uro

glede na aptč ali LMWH)
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Troponin T (cTnT)

• Venska kri (150L),

• AKS, 

• Sproščanje 2 – 10 ur po 

akutnem dogodku.

Pozitiven rezultat:

• Pojav signalne 

rdečkasto-vijolične črte 

• > 100ng/L (0,001µg/L)
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Prenosni analizator krvi I-STAT

• Kvantitativna metoda

• Troponin I

• 17 µl heparinizirane

venske krvi (2 kapljice)

• Analiza 10 min.

• > 0,035µg/L
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AKUTNI  KORONARNI  SINDROM     

STEMI

PCI

• Zgoden klic in konzultacija s kardiologom.

• Priprava pacienta.

• Tromboliza:

- simptomi < 3 ure, čas do žice > 120 minut.
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Ukrepi v katetrskem laboratoriju (PCI)

• Priprava pacienta na poseg

• Desnostranski radialen pristop

• IV kanal na levi roki

• Določiti aktiviran strjevalni čas

• Uporaba STENTA/mehanska odstranitev 

tromba

• 24 urni sprejem na koronarno enoto
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PCI

• Med postopkom se uporablja 

kateter z balončkom in 

kovinsko mrežico – STENT.

• Uvajanje katetra skozi 

radialno arterijo.

• Po dostopu do zamašene 

koronarne arterije, balonček 

popustimo, žična opornica 

ostane v žili.
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Zgodnji zapleti AMI

• Bradiaritmije/ AV bloki

• Tahiaritmije (AF/AU)

• VT

• VF

• Kardiogeni šok
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Kardiogeni šok in srčni zastoj

• Zmanjšana črpalna sposobnost (80 % levi 

prekat).

• Izpad kontraktilnosti zaradi AMI nekroze.

• Znaki: BPK, dihalna stiska, motnje zavesti, 

hipotenzija.

• 5-10% AMI           srčni zastoj (VF/VT)

• Pacienti po AMI + KPR z ROSC        PCI
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Mehanski zapleti po AMI

• Ruptura stene perikarda

• Srčna tamponada

• Ruptura medprekatnega

pretina

• Ruptura papilarne 

mišice

• Ishemična mitralna 

regurgitacija
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N-STEMI (kriteriji)

• Bolečina  v prsnem košu

• Denivelacije ST/inverzni T val

Ukrepi:

• Vitalne funkcije

• 12-kanalni EKG

• MONA terapija

• Troponin T/ troponin I
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Razlogi za povišan Troponin
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Dejavniki tveganja za nastanek 

srčnega infarkta

Dejavniki tveganja za srčni infarkt: Rdeči križ Slovenije
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Najpogostejše napake

• Odlašanje z odhodom k zdravniku ali klicem 

112, zamuda za učinkovito zdravljenje.

• Očividci srčnega zastoja pogosto ne oživljajo.

• Se sami peljejo z vozilom do zdravnika, 

nevarnost nenadnega poslabšanja stanja.
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Manj pogosti vzroki prsne bolečine

• Kostna, sklepna in mišična bolečina

• Bolečina iz požiralnika

• Bolezni  trebuha in dihal  

• Psihogena bolečina
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Omedlevica

Sinkopa, kolaps, oseba “pade skupaj“

• Nenadna, prehodna izguba zavesti

• Bolnik ne more vzdrževati pokončne drže

Vzroki so: slab zrak, vročina, utrujenost, 

oslabelost, stresni dogodek …
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Bolečina  v prsnem košu pri 

otrocih

Celje, 2021 72



Etiologija

• 98 % - 99 % bolečin v prsnem košu ni 

kardialnega vzroka.

• Miokarditis (virusna okužba, poškodba srčne 

mišice, motnja srčnega ritma)

• Bolečine v prsnem košu pri otrocih 

s Kawasakijevo boleznijo.
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Etiologija

• Bolečine v prsnem košu pri otrocih z genetsko 

prirojeno arterosklerozo in koronarno boleznijo.

• Bolečine v prsnem košu pri otrocih, katerih 

družinski član je umrl brez pojasnjenih  

razlogov.

• Bolečine v prsnem košu pri otrocih z prirojeno 

kardiomiopatijo ali družinsko obremenilno 

anamnezo.
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Etiologija

Skeletno – mišična bolečina 

• Krč mišic

• Kašelj med prehladnimi obolenji

• Vnetje kostno-hrustančnih struktur (rebra, 

prsnica)

• Udarec v prsni koš

Pljučnica in plevritis (prisotna bolečina pri 

dihanju).

Astma (oteženo dihanje)
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Etiologija

• GERB (bolečina se preko požiralnika prenaša 

na prsni koš)

• Psihogeni razlogi (stres, čustveni odziv, 

občutek tesnobe)

• Srčni razlogi 

✓ aritmogena hipertrofija desnega prekata, 

✓ prirojena bolezni koronarnih arterij

✓ tahikardne motnje (SVT, VT), 

✓ prirojene bolezni mitralne zaklopke
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Kdaj smo pri bolečini v prsnem košu pri 

otroku posebej pozorni?
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Pojav bolečine v prsnem košu med telesnim 

naporom, vadbo ali drugo telesno aktivnostjo.

Tiščoča bolečina v prsnem košu, ki ne mine 

sama.

Bolečina v prsnem košu po nepričakovanem 

pojavu utrujenosti in težjem dihanju.

Bolečina v prsnem košu, ki ji je sledila 

kratkotrajna motnja zavesti.

Bolečina v prsnem košu pri otrocih, s prirojeno 

srčno boleznijo.



Hitra interpretacija EKG posnetka 

za medicinske sestre pri pacientih 

z bolečino v prsnem košu 

(primeri iz prakse)

Celje, 2021 78



Prevodni sistem srca
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Odraz širjenja impulza na EKG zapisu
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Kaj vidimo na posnetku?
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• P traja 0,10 sekunde.

• P–Q traja 0,12–0,20 sekunde.

• QRS traja 0,10–0,12 sekunde.

•    Razdalja Q–T = 0,42 sekunde.



EKG – osnovna analiza

• P-val = ++ viden  v II, III, aVF, V1

Sorodni odvodi: 

• I, aVL, (V5, V6)

• II, III, aVF

• V1 – V4, (V5, V6)
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Nacionalni protokol aktivnosti zdravstvene in babiške 

nege 

SNEMANJE EKG

• Izvajalci ZN

• Čas: 10 – 15 min.

• Št. izvajalcev: 1

Pripomočki:

• EKG aparat

• EKG papir za snemanje

• Kontaktni sprej ali samolepilne EKG elektrode

• Pripomoček za britje (pp)

• Papirnata brisača ali staničevina

• Razkužilni robčki
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Izvedba aktivnosti

• Prostor: bolniška soba, ambulanta, reševalno vozilo, 

bolnikov dom,

• zagotovimo individualnost,

• pacienta seznanimo o namenu posega,

• razkuževanje rok, položaj pacienta,

• priprava kože, 

• vklop EKG aparata, zapis osebnih podatkov pacienta,

• namestitev elektrod,

• mirovanje pacienta in postopek snemanja,

• ureditev pripomočkov, pacienta in izvajalca

• EKG posnetek pokažemo zdravniku.
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Interpretacija papirja za tisk

Celje, 2021

v = 25 mm/ sek

majhen kvadrat (1 mm) = 40ms (0,04 s)

velik kvadrat (5 mm) = 200 ms (0,2 s)

Na osi y vsak kvadratek predstavlja 

0,1mV
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Ekstremitetni odvodi
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Prekordialni odvodi

Celje, 2021

• V1 – levo, v 4. medrebrnem

prostoru,

• V2 – desno, v 4. 

medrebrnem prostoru

• V4 – desno srednja

klavikularna linija, v 5. 

interkostalnem prostoru

• V3 – sredina diagonale med 

V2 in V4

• V5 – sprednja aksilarna linija

v liniji z V4

• V6 – srednja aksilarna linija

v liniji V4
87



Desnostranski EKG
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Desni odvodi

• V3 – V6      VR3 – VR6

• VR4 – 83 % diagnostično 

uporabnost ob AMI DV

• AMI spodnje stene
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AMI desnega prekata
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Zadnji odvodi

• V4 – V6     V7 – V9

• V7 – posteriorna aksilarna

linija

• V8 – srednja linija lopatice

• V9 – srednja linija med V8 

in levim območjem ob 

hrbtenici
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AMI zadnje stene
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Nastavitve diagnostičnega filtra EKG

0,05 – 150 Hz

Standardna 
diagnostična 
frekvenca za 

diagnostični EKG

pediatrija 

(do vklučno15 let)

Celje, 2021

0,05 – 40 Hz

Diagnosticiranje 

akutne 

miokardne 

ishemije in AMI

-Izboljša analizo 
QRS in QT 
intervalov 

-zmanjšanje R 
vala
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Vzroki za motnje - artefakte

Fiziološki

• Izometrična napetost 

mišic

• Fizični premiki 

• Tremor

• Povečano delo dihalnih 

mišic

Zunanji

• Elektromagnetne motnje.

• Izguba stika med 

elektrodo in kožo.

• Izguba stika med 

aparatom in elektrodo.

• Zamenjava ali nepravilna 

pozicija elektrod.

• Kopičenje statične. 

energije
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Nastavitev hitrosti

Celje, 2021

150 /min

75/min ???
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Motnje pri snemanju EKG
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Motnje pri snemanju EKG

Celje, 2021

Artefakti zaradi tremorja mišic

(hladen preiskovalni prostor)
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Plapolanje zapisa

Celje, 2021

0,15 – 0,3 Hz 

KOPB, psihogena hiperventilacija
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Plapolanje zapisa
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Ekstrasistola ali artefakt?
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Slaba priprava kože, slab kontakt
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Desnostranska lega srca

Celje, 2021

Inverzija valov v I., aVL in prekordialnih odvodih (neg) ter

v aVR (poz).
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Kakšen je pacient?

103

Vpliv elektromagnetnega polja

(električna antidekubitusna blazina)

Celje, 2021



Hitra interpretacija EKG zapisa za MS

• Ali je električna aktivnost srca prisotna?

• Kolikšna je prekatna frekvenca?

• Je ritem reden ali nereden?

• Je širina QRS normalna ali ne?

• Je atrijska aktivnost prisotna?

• Ali sta atrijska in prekatna aktivnost povezani?

• Ali je prsna bolečina povezana s spremembami v 

EKG zapisu?
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Pravilo 1 - Ali je električna aktivnost 

prisotna?

105

SINUSNI RITEM

VENTRIKULARNA TAHIKARDIJA (>240/min) BREZ UTRIPOV

VENTRIKULARNA FIBRILACIJA

ASISTOLIJA



Pravilo   2 – Kakšna je prekatna frekvenca

Izračuni

• Računalniški izpis je skoraj vedno točen (razen pri    

AF);

• Pri AF preštej QRS komplekse v 6 sek = 30 večjih 

kvadratkov in pomnoži z 10;

• Ob rednem ritmu velja: poišči QRS, ki je točno na 

debeli črti                  do naslednjih debelih črt je 300,        

150, 100,75, 60, 50, 42, 37, 33, 30 utripov (samo poišči   

naslednji QRS in preštej v bližino katere debele črte    

pade).

•
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Kolikšna je frekvenca srca?
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fr =80 ???



Kolikšna je frekvenca srca?
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fr =80 ???

180/min 30/min



2. Je ritem reden ali nereden?

• Težave nastanejo pri višjih frekvencah;

• Najbolje je označiti razdaljo med dvema    

sosednjima R na papir in jo primerjati z 

drugimi RR razdaljami ;

• Neenakomerne RR razdalje so lahko:

popolnoma neredne            AF

ciklično neredne                  AU, 

ekstrasistole,…
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Pravilo 3 - rednost ritma
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Pravilo 5 - Kakšna je širina QRS 

kompleksa? 
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Pravilo 5+6 Je atrijska aktivnost prisotna?

Sta atrijska in prekatna aktivnost povezani? 
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Dodatno pravilo 

Je bolečina v prsih povezana z EKG zapisom?
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Elevacija spojnice S-T 

• Ob prehodu ishemije v AMI, 

se to v EKG kaže kot 

elevacija spojnice ST.

• STEMI pomeni 

S-T Elevation Myocardial 

Infarction
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I Stranska

II spodnja

III spodnja

aVR

aVL stranska

V1 sp.septum

aVF spodnja

V2 sp.septum

V3 sprednja

V4  sprednja

V5 stranska

V6  stranska

Kako se odraža AMI na EKG? 
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Kaj kaže EKG?
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STEMI sprednje stene

• Elevacije ST v V1 – V4

• Možne denivelacije ST v II, III, aVF

• Zapora LAD

• Pogosto povezano z AMI stanske stene 

(elevacije v V5, V6, I, aVL)
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Kaj kaže EKG?
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Kaj kaže EKG?
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STEMI spodnje stene

• Elevacije ST v II, III, aVF

• Možne denivelacije ST aVL

• Zapora RCA, LCX

• Pogosto pridružen AMI desnega prekata 

(EKG desni odvodi)

• Denivelacije v V1-V4 (AMI zadnje stene, EKG 

odvodi zadnje stene V7-V9)

•
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Kaj kaže EKG?
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STEMI stranske stene

• Elevacije ST v aVL, I, V5 – V6 

• Možne denivelacije II, III, aVF

• Zapora LCX

• Pogosto pridružen AMI spodnje stene (RCA, 

sprednje (LAD), zadnje (LCX)

• Priporoča se snemanje EKG odvodov zadnje 

stene V7-V9)

•
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Kaj kaže EKG?
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Kaj kaže EKG?
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Kaj kaže EKG?

Celje, 2021 128



Kaj kaže EKG?
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Kaj kaže EKG?
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Kaj kaže EKG?
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Kaj kaže EKG?
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Kaj kaže EKG?
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Dvig ST  - aVR

Ostali denivelacija ST



Zapora glavne leve in descendentne KA
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ZADNJE VPRAŠANJE
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Sinus v desno…

Zadnji odgovor…
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EKG je dragocen pripomoček pri oceni 

stanja pacienta!

Računalniška interpretacija EKG zapisa, 

ne predstavlja vedno slike stanja 

pacienta!
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HVALA ZA POZORNOST!

branko.kespert@kclj.si
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