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Uwagi dotyczące bólu w klatce piersiowej

Zobacz także 

Specyficzne 
kryteria różnicujące 

Ból serca

Nagła duszność

Zaburzenia rytmu serca

Saturacja bar dzo ni ska
(SaO2) 

Ból opłucnowy

Wymioty uporczywe

Wywiad znamienny
kardiologicznie

Niska saturacja Sa O2

Zapis w diagramie

Jest to pre zen ta cja dia gra mo wa. Ból w klat ce pier sio wej jest czę stym
te ma tem pre zen ta cji w od dzia le ra tun ko wym, gdzie przy pad ki te go
ty pu sta no wią 2–5 % wszyst kich pa cjen tów. Przy czy na bó lu mo że być
róż na, wy wo ła na za wa łem ser ca lub za pa le niem mię śnia, dla te go tak
waż ne jest pra wi dło we za kwa li fi ko wa nie pa cjen ta do od po wied niej
gru py. W ta kim przy pad ku na le ży uwzględ nić sze ro ki ka ta log kry te -
riów, nie wy klu czać za gro że nia ży cia i stop nia bó lu. Na le ży mieć na
uwa dze spe cy ficz ne kry te ria, ta kie jak ból ser ca i opłuc nej oraz za bu rze -
nia ryt mu. 

Opis

Kla sycz nie prze ja wia się bó lem w środ ku klat ki pier sio wej. Mo że pro -
mie nio wać do le wej rę ki lub szyi. To wa rzy szyć mo gą po ty i nud no ści.

Dusz ność, któ ra wy stą pi ła na gle lub jest na głym po gor sze niem prze -
wle kłej nie wy dol no ści od de cho wej.

Bra dy kar dia (<60 min u do ro słe go), ta chy kar dia (>100 min u do ro słe -
go) lub nie mia ro wość tęt na. U dzie ci gra ni ce bra dy kar dii i ta chy kar dii
zmie nia ją się z wie kiem.

<95% przy od dy cha niu tle nem lub <90% przy od dy cha niu po wie -
trzem.

Ostry ból zlo ka li zo wa ny w klat ce pier sio wej, na si la ją cy się przy wde -
chu, kasz lu, ki cha niu.

Wy mio ty cią głe lub wy stę pu ją ce z krót ki mi prze rwa mi.

Stwier dza na na wra ca ją ca nie mia ro wość ser ca jest bez po śred nim za -
gro że niem ży cia, mo że pro wa dzić bo wiem do gwał tow ne go po gor -
sze nia sta nu.

Sa O2<95% przy od dy cha niu po wie trzem.
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