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Co je epilepsie ?
Epilepsie, nebo lidově padoucnice, je chronické 
onemocnění mozku projevující se opakovanými a 

náhodnými epileptickými záchvaty.

     Druhy záchvatů 
● Grand mal = velký záchvat
● Petit mal = malý záchvat
● Jacksonský záchvat
● Psychomotorický záchvat

2



  

Grand mal – velký záchvat

 Bez zjevné příčiny přichází náhle bezvědomí, člověk      
 padá na zem a má křeče celého těla. Nemocný v úvodu    
 záchvatu křečí nedýchá, takže promodrá, nereaguje      
 na podněty, může se pomočit. Poté může začít chrčivě   
 dýchat. Při záchvatu si často prokousne ret a následně 
krvácí. Křeče většinou trvají několik minut.                     
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První pomoc při velkém záchvatu
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Postižený má křeče celého těla, chroptí a kůže v 
obličeji je namodralá.

Postarejte se „jen“ o to, aby se postižený o nic 
neporanil. Nesnažte se ho držet, nikdy mu nic 
nevkládejte do úst!
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První pomoc při velkém záchvatu

První pomoc spočívá pouze v ochraně postiženého před 
poraněním o okolní předměty. Ve většině případů 

záchvat sám odezní .
S nemocným nehýbejte. Pokuste se nemocného posunout 

od ostrých předmětů.
Nikdy nemocnému neotevírejte ústa a cokoli do úst 

dávejte. Nemocný nedýchá kvůli křečím a ne kvůli tomu, 
že má zavřená ústa. 

Nikdy se nesnažte nemocného během záchvatu držet a 
nepokoušejte se křečím zabránit. Hrozí jeho poranění.
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Petit mal – malý záchvat

Malý záchvat – se projeví pouze krátkou 
ztrátou vědomí, ale bez pádu na zem. Záchvat 
může vypadat jako zahledění a strnutí celého 
těla po odeznění záchvatu člověk pokračuje 
jako by se nic nestalo.                          
Typické projevy v dětství, v dospělosti mohou 
odeznít.
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První pomoc při malém záchvatu

Při malém záchvatu 
není potřeba 
poskytovat první 
pomoc ,postižený 
prodělá pouze krátké 
porušení vědomí, 
neboli zásek a poté 
pokračuje v běžné 
činnosti jako by se 
nic nestalo.
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Jacksonský záchvat

Záchvat se projevuje brněním a nenápadnými záškuby a 
křečemi svalů, které postihují malé svaly ruky nebo nohy. 
Záškuby se šíří směrem po končetině a nakonec se dostávají až 
na svaly obličeje. Záškuby bývají slabší, člověk si je uvědomí a 
během záchvatu neztrácí vědomí.

Dochází ke ztrátě vědomí, objevují se podivné způsoby chování, 
například mlaskání, přežvykování, výkřiky, smích, brumlání. 
Občas dochází k podivným pohybům rukou, napříkald k třesení .

         Psychomotorický záchvat
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Co zbůsobuje epilepsii?

Co může vyvolat záchvat:Co může vyvolat záchvat:

- blikající světlo

- alkohol

- drogy

- nedostatek spánku

- mobil,počítač
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Diagnostika epilepsie

Diagnostika epilepsie se provádí na základě 
Elektroencefalogram (EEG) -  mapuje se 

elektrická činnost mozku. 
Magnetická rezonance (MRI)- umožní zhotovit 

snímky tkáně mozku a zmapovat ložisko.
Počítačová tomografie (CT) - vyšetření mozku. 
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           Vyšetřění EEG     Přístroj k vyšetřění CT

     Vyšetřění MRI magnetická rezonance
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Léčba epilepsie

   Režimová opatření – pravidelný režim,               
   vyhýbat se alkoholu a drogám, fyzická a            
   psychická zátěž

   Léčba medikací- antiepileptika neléčí               
   epilepsii, ale potlačují epileptické záchvaty

   Chirurgická léčba – operace mozku                   
   odstranění epileptických ložisek, při selhání      
   ostatní léčby a opakování záchvatů
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Zajímavosti o epilepsii
- Epilepsie postihla řadu osobností -                 
Julius Caesar, Napoleon Bonaparte, Vincent van 
Gogh, Ludwig van Beethoven, Issac Newton, Charles 
Dickens, Fjodor Michajlovič Dostojevskij,      
Dalibor Gondík
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Epilepsie v číslech 

Chronickým onemocněním mozku trpí v České 
republice přibližně 100 000 lidí, dalších 160 
tisíc zažilo epileptický záchvat a na celém 

světě je jich zhruba 40 milionů. 
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Děkuji vám za pozornost

Hana Dostalová   9.třída ZŠ Loučovice
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