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Edukačný list č.2: intervencia pri horúčke so zimnicou 

Problém
Horúčka so zimnicou – „triaška“ v súvislosti s infekčným ochorením preja-

vujúca sa verbalizáciou pacienta („mám triašku, husiu kožu, zimomriavky, tra-
sie ma, behá mi po tele mráz…“), piloerekciou, pocitom chladu, trasením,
bledou kožou, studenými končatinami.

Cieľ
Zmierniť nepríjemný pocit horúčky so zimnicou – „triaškou“ a zabrániť mož-

ným komplikáciám. Edukácia pacienta a jeho rodinných príslušníkov (opatro-
vateľov) o možných nefarmakologických opatreniach a varovných príznakoch.

Prehľad 
Zimnica je stav, keď pacient pociťuje nepríjemný chlad a nedokáže sa zo-

hriať ani niekoľkými vrstvami oblečenia, alebo inými pokusmi o zahriatie. Často
trvá krátko a je často spojená s horúčkou a trasom celého tela (1). Triaška je
odpoveďou imunitného systému, ktorý bojuje s infekciou a jej spúšťačom je
mozog. Ak ste chorí, hypothalamus mozgu nastaví vyššiu teplotu tela a dá prí-
kaz k rýchlejšiemu rozťahovaniu a sťahovaniu svalových buniek, čo vytvára
viac tepla. Tento zrýchlený pohyb svalov sa vníma ako zimnica. Kontrakcie sva-
lov totiž produkujú teplo, čím si telo samé dopĺňa jeho nedostatok (2). Triaška,
ktorá sprevádza zimnicu, má za úlohu zvýšiť telesnú teplotu. Ide o stav, kedy
sa organizmus potrebuje vyrovnať s náhlou zmenou telesnej teploty. Zimnicu
často striedajú návaly horúčavy a potenie. Je sprevádzaná aj pocitom chladu,
no ten po dosiahnutí istej úrovne ustúpi (1).

Príznakmi zimnice môže byť pocit horúčavy, potenie, pocit chladu, bledosť
kože prstov rúk či nôh, piloerekcia – stiahnutie najmenších svalov drobných
chĺpkov kože – husia koža, môže sa vyskytnúť aj bolesť hlavy, nevoľnosť (3).

Varovné príznaky (tzv. red flags) 
Stavy vyžadujúce diagnostický a terapeutický prístup lekára:
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• TT 40°C alebo vyššia, ktorá neklesá ani po 3 dňoch,
• modré pery (cyanóza), sťažené dýchanie (dýchavica),
• bolesť na hrudníku,
• poruchy vedomia (napr. neschopnosť udržať sa v bdelom stave),
• zrýchlený pulz alebo svalové kŕče,
• bolesť pri močení alebo zapáchajúci moč,
• malátnosť, zvracanie, hnačky, bolesti brucha (5),
• svetloplachosť,
• stuhnutá šija, bolesti hlavy,
• opuch krku a celého hrdla,
• po odznení zimnice apatia, poruchy hybnosti, krvavé škvrny na koži (4) 

(petechie).
V prípade výskytu aspoň jedného z hore uvedených príznakov bez omeš–

kania telefonicky kontaktovať lekára.

Posúdenie
• výsledok testu na SARS-CoV-2 a otázky súvisiace s triážou,
• prítomnosť komorbidít, ktoré robia pacienta vulnerabilnejším,
• anamnéza farmakoterapie (druh a dĺžka) a nefarmakologických opatrení,
• vek, pohlavie,
• celkový vzhľad, stav vedomia, stav výživy, držanie tela, farba kože

a slizníc, škodlivé návyky,
• hodnoty FF – meranie TT, stanovanie SpO2, počet dychov, pulzov, TK,
• korelácia času nástupu zimnice s infekciou SARS-CoV-2,
• anamnéza užívania liekov a nefarmakologických opatrení,
• zistiť, či má pacient narušený spánok a možnosť oddychu,
• hodnotenie sebestačnosti,
• prítomnosť osoby, na ktorú sa môže v prípade potreby pacient obrátiť,
• kompetentný zdravotnícky pracovník vylúči pri posudzovaní varovné 

príznaky bezprostredne ohrozujúce život.

Horúčka so zimnicou, nefarmakologické opatrenia
Zimnicu bez teploty, alebo s teplotou nižšou ako 38°C, nie je potrebné zni-

žovať, nakoľko by mal organizmus proti tejto zdravotnej komplikácii zabojo-
vať sám.
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Ak je zimnica sprevádzaná horúčkou nad 38°C je potrebné znížiť ju anti-
pyretikami, možno pacienta zabaliť do deky, prípadne použiť aj studené zábaly.

Dôležitým ostáva dostatočný príjem tekutín, odpočinok, spánok, výmena
bielizne, ktorá predchádza podchladeniu (4).

Pri zimnici sa vyhýbať studenej vode, pretože môže spustiť „záchvat zim-
nice“ (5).

Dostatočný príjem tekutín – na každý vzostup teploty o 1°C nad 37°C je
potrebné pridať 100ml/m2/deň.

V začiatočnej fáze ochorenia, kedy horúčka stúpa a dostaví sa zimnica až
triaška, je vhodné teplé oblečenie a prikryť teplou dekou (4).

Horúčka so zimnicou, farmakologické liečba
Postup zvolíme tak, ako pri horúčke.
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