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Vedoucí příznak:

--ššelestelest

--bolest na hrudibolest na hrudi

--synkopa a kolapssynkopa a kolaps

--duduššnostnost

--zmzměěna prokrvenna prokrveníí



Spektrum dětí a vyjádření pro sport

�� vyvyššetetřřeneníí sportovcesportovce

�� nevýznamnnevýznamnáá klinika (klinika ( ššelest, bolesti na hrudi, kolapsy)elest, bolesti na hrudi, kolapsy)

�� vrozenvrozenéé srdesrdeččnníí vadyvady

�� arytmiearytmie

�� jinjin éé (hypercholestrol(hypercholestroléémie, zatmie, zatíížženenáá anamnanamnééza za 
…….rodinn.rodinnáá, jin, jin éé zzáákladnkladníí onemocnonemocněěnníí ddííttěěte)te)



Vyhláška č. 391/2013
zdravotní způsobilost k tělesné výchově a sportu

�� výkonnostnvýkonnostníí sportsport

�� vrcholový sportvrcholový sport

�� šškola se zamkola se zaměřěřeneníím na sport a tm na sport a těělesnou výchovulesnou výchovu

�� organizovaný sportorganizovaný sport

�� neorganizovaný sport a pohybovneorganizovaný sport a pohybováá rekreacerekreace

�� zdravotnzdravotněě nnáároroččnnáá sportovnsportovníí discipldisciplíínana

lékařské prohlídky



Závodní sport

Je organizovanJe organizovanáá nebo individunebo individuáálnlníí sportovnsportovníí aktivita vyaktivita vy žžadujadujííccíí
pravidelný intenzivnpravidelný intenzivníí trtr éénink a pravidelnou nink a pravidelnou úúččast na sportovnast na sportovníích ch 
soutsoutěžěžíích. Zch. Záávodnvodníí sportovec msportovec máá ppřředevedevšíším silnou tendenci m silnou tendenci 
ppřřekonat sekonat sáám sebe am sebe ažž na hranicna hranicíích fyzických moch fyzických možžnostnostíí, a to , a to 
neznezáávisle na subjektivnvisle na subjektivníích obtch obtíížžííchch

Rekreační sport

Je různě intenzivní sportovní činnost s nepravidelným 
trénováním a bez sportovních soutěží kladoucí důraz na vítězství



klidové EKG/ergometrie

�� klidovklidov éé EKGEKG ……kdykolivkdykoliv

�� ergometrieergometrie……u nu náás jen z kardio indikaces jen z kardio indikace

�� ostatnostatníí zzááttěžěžovováá vyvyš…š…sportovnsportovníí lléékakařřstvstvíí

�� dodoššetetřřeneníí patologie zjipatologie zjiššttěěnnéé na sportovnna sportovníím lm léékakařřstvstvíí

�� sledovsledováánníí sportovce s kardio patologisportovce s kardio patologiíí



Dětský kardiolog a funkční vyšetření

�� anamnanamnéézaza

�� klinickklinick éé vyvyššetetřřeneníí, TK, TK

�� EKG, ECHOEKG, ECHO

�� EKG EKG HolterHolter , , ergometrieergometrie

�� ABPM, epizodnABPM, epizodníí zzááznamnznamníík, k, rytmokartarytmokarta

�� naklonnakloněěnnáá rovinarovina































Třída I
…bez omezení

TV a úlevy?

Třída II
…neklasifikovat
…ne sprint,delší běh

Různě:
…ne vis vzhůru nohama
…ne kontaktní sporty
…ne skoky do vody



Závěry: dětský kardiolog a sport

vylouvylouččeneníí vady a klidový kardiologický nvady a klidový kardiologický náález lez 

sledovsledováánníí srdesrdeččnníích vad a arytmich vad a arytmiíí a doporua doporuččeneníí k aktivitk aktivit áámm

ergometrieergometrie jen v kardio indikacjen v kardio indikac ííchch

Screening EKG Screening EKG -- ??????




