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prekancerózy (adenomy, colitis ulcero-
sa, Crohnova choroba).
Léčba kolorektálního karcinomu je chi-
rurgická, onkologická či jejich kombi-
nace.
Nespecifické záněty – ulcerozní koli-
tida a Crohnova choroba jsou záněty, 
u kterých neznáme příčinu. Obě one-
mocnění mají určité společné rysy, ale 
liší se rozsahem postižení trávicí tru-
bice a hloubkou postižení střevní sliz-
nice. Crohnova choroba se vyskytuje 
hlavně na terminálním ileu (konec ten-
kého střeva). Může být lokalizována 
i v jiných úsecích trávicí trubice. Zánět 
postihuje všechny vrstvy střevní stěny, 
tím má sklon k tvorbě píštělí a absce-
sů. Prosáklá sliznice je rozdělena hlu-
bokými fisurami (mozaiková dlažba). 
V průběhu se střídají období dočasné-
ho zlepšení s novou progresí. V lehčí 
fázi onemocnění postačuje konzerva-
tivní terapie – nedráždivá bezezbyt-
ková strava spolu s farmakoterapií. 
Chirurgická terapie je indikována při 
neúspěchu konzervativní léčby nebo 
komplikacích. Je to nemoc mladších 
lidí, kolem 40 let. Ulcerózní kolitida 
je nespecifický zánět sliznice tlustého 
střeva. Šíří se od rekta na tračník, ni-
kdy nepřechází na tenké střevo. Méně 
často přestupuje do hlubších vrstev 
stěny střeva. Postižena je především 
sliznice (mukóza). Zpočátku je zduřelá, 
později vznikají eroze, ulcerace, stenó-
zy. V terapii se začíná konzervativní 
léčbou v podobě fyzického i duševní-
ho šetření, dietního režimu a farmako-
logických prostředků. Při komplikacích 
se přistupuje k léčbě chirurgické. Tato 
nemoc často začíná v pubertě.
Úrazy – indikací ke stomii je nejčastěji 
perforační poranění střeva (proděra-
vění), jako jsou např. bodná a střelná 
poranění břicha. Dutina břišní je kon-
taminovaná nejen zvenku, ale i vylitým 
střevním obsahem. Stav pacienta bývá 
vážný a operatér je nucen vytvořit do-
časný vývod postiženého úseku.
Iatrogenní poranění (poranění způ-
sobené lékařem, jeho zásahem či 
jeho intervencí), vedoucí ke stomii, 
může vzniknout při gynekologických 
a urologických operacích nebo při 

endoskopickém vyšetření střeva. Ob-
vykle se jedná o dočasné stomie. Tato 
poranění jsou vzácná.

Vrozené poruchy – mezi vrozené one-
mocnění, které vede k vytvoření stomie 
u novorozenců, patří atrézie koneč-
níku. Atrézie znamená úplný uzávěr 
a tím neprůchodnost. Stomie dočasně 
vyřeší problém neodcházející stolice. 
V pozdějším věku se provede operační 
rekonstrukce, která ve většině případů 
vede k obnovení celistvosti trávicího 
traktu. Hirschprungova choroba (agan-
glióza), další indikace stomie u novo-
rozenců, je vrozená porucha inervace 
stěny tlustého střeva. Postiženým úse-
kem nemůže odcházet stolice. Stav vy-
řeší operační léčba – většinou ve dvou 
fázích. V první fázi je vyveden vývod 
(stomie) a ve druhé fázi probíhá zano-
ření stomie.
Divertikulitida – divertikl je drobné 
vyklenutí střevní stěny vznikající zvý-
šeným tlakem ve střevě (při zácpě), 

nedostatečným obsahem vlákniny 
ve stravě (příliš tuhá stolice) a sníže-
ným obsahem vaziva zejména s narůs-
tajícím věkem. Pokud je divertiklů více, 
hovoříme o divertikulóze. Při stagnaci 
střevního obsahu vzniká zánět – diver-
tikulitida. Zánět je nejspíše způsoben 
bakteriemi, které se do divertiklu do-
staly ze střeva. Prevence divertikulózy 
je úprava stravovacích návyků, úpra-
va jídelníčku a dodržování pitného 
režimu. Léčba onemocnění je dána 
stupněm poškození střeva. Může být 
konzervativní (klid na lůžku, zákaz 
příjmu potravy ústy, dostatečný pitný 
režim, užívání antibiotik) nebo v akut-
ních případech chirurgická.
Ileus – je střevní neprůchodnost. Řadí 
se mezi náhlou příhodu břišní. Vzniká 
náhle z plného zdraví, probíhá rych-
le a ohrožuje život pacienta. Potrava 
nemůže postupovat střevem pro pře-
kážku nejrůznější povahy. Mechanic-
ký ileus může vzniknout na podkladě 
otočení nebo rotace střeva, kdy dojde 
současně ke stlačení výživových cév 
(strangulační ileus) či mechanickou 
překážkou (obstrukční ileus). Tato pře-
kážka může být intraluminární – pře-
kážka ve střevě (např. žlučový kámen), 
intramurální – překážka vyrůstá ze stě-
ny (např. nádor) nebo extraluminární – 
překážka je mimo střeva a utlačuje jej 
z venku. Neurogenní ileus vzniká tím, 
že se střevní peristaltika zastaví ochr-
nutím nervů střevní stěny a znemožní 
posun potravy (paralytický ileus) či 
na podkladě křeče svaloviny a přes 
toto místo nemůže obsah postupovat 
(spastický ileus). Cévní ileus vzniká 
porušením cévního zásobení násled-
kem embolie nebo trombu. 
Léčba se odvíjí od příčiny. U mecha-
nického a cévního ilea je indikována 
chirurgická terapie. U neurogenního se 
volí konzervativní postup, který se při 
rozvoji dalších komplikací opět může 
řešit operačně. 

Zuzana Petrovická 
chirurgické oddělení 

Nemocnice Děčín, o. z.

Onemocnění vedoucí k založení stomie
Na světě je kolem šesti milionů sto-
miků. Stomik je zdravotně postižený 
občan, který má dočasně nebo trvale 
vyvedený dutý orgán na povrch těla. 
Nejčastěji je vyvedeno tlusté střevo, 
tenké střevo nebo močové cesty, 
čímž dochází ke změně základních 
fyziologických funkcí, k neovladatel-
nému vyprazdňování stolice, střevní-
ho obsahu nebo moči nepřirozenou 
cestou s nutností používání stomic-
kých pomůcek. Důsledkem je výraz-
né zhoršení celkové kvality života.
V České republice žije více než 8000 
lidí se střevním vývodem a bohužel, 
díky stoupajícímu počtu nádorových 
onemocnění trávicího traktu, se je-
jich počet neustále zvyšuje. Každo-
ročně přibývá několik desítek nových 
stomiků, přičemž věková hranice ne-
ustále klesá.
Stomie se mohou rozlišovat z hle-
diska indikace a účelu na výživné 
a derivační. Mezi výživné stomie 
patří gastrostomie a jejunostomie. 
Derivační stomie jsou ezofagos-
tomie, tracheostomie, urostomie, 
ileostomie, kolostomie, cékostomie, 
transverzostomie, sigmoideostomie. 
Dále se stomie rozlišují podle doby, 
na kterou jsou vytvářeny. Dočasné 
stomie znamenají vývod na přechod-
nou dobu. Po určité době může být 
stomie zanořena zpět. Trvalé stomie 
jsou nevratné. Se stomií pak postiže-
ný žije celý zbytek života. 
Tlusté střevo může být vyvedeno 
v různých místech. Speciální názvy 
kolostomií se odvozují od místa vy-
vedení. Rozlišují se na cékostomii, 
transverzostomii a sigmoideostomii. 
Cékostomie je vyústění slepého stře-
va, stomie je vyústěna v oblasti pra-
vého podbřišku. Transverzostomie je 
vývod na příčném tračníku, stomie je 
umístěna ve střední části břicha nad 
pupkem. Sigmoideostomie znamená 
vývod na esovité kličce, stomie je 
umístěna v levém podbřišku. Další 
možnost rozdělení stomií je podle 
způsobu založení. Terminální (jedno-
hlavňová) stomie – má jeden lumen, 
proximální část střeva je vyvedena 
břišní stěnou, distální konec je ex-
stirpován (chirurgicky odstraněn) 

nebo slepě uzavřen. Zakládá se tr-
vale. Axiální (dvouhlavňová) stomie 
má dvě lumina, což znamená vyústě-
ní přívodné a odvodné kličky střeva, 
podkládá se můstkem, aby se střevo 
nevsunulo do dutiny břišní. Můstek 
se odstraňuje asi osmý den po ope-
raci. Tuto stomii lze zpět zanořit. 
Nástěnná stomie – slouží dočasně 
k odlehčení náplně střeva. Vzhledem 
k problémům se zatékáním střevní-
ho obsahu se téměř neprovádí.
Založení stomie v počátcích po zá-
kroku vnímají stomici jako utrpení, 
což v konečném důsledku ovlivňu-
je jejich sebehodnocení.  K řešení  
problémů stomiků je třeba získat si 
důvěru pacienta, prolomit komuni-
kační bariéru empatickým a aktivním 
přístupem. Kvalita života stomiků zá-
visí na vztahu pacient – sestra – lé-
kař – rodina – společnost. Je třeba, 
aby veřejnost postižené občany ak-
ceptovala jako plnohodnotné členy 
naší společnosti a zdravotníci by 
měli poskytovat péči s vědomím etic-
kého kodexu „Charty práv stomiků“. 
Níže pro úplnost uvádím onemoc-
nění vedoucí k provedení stomie. 
Mohou to být například nádory, ne-
specifické záněty, úrazy, vrozené 
poruchy, divertikulitida a ileus.
Karcinom tlustého střeva – je civili-
začním onemocněním a nejčastější 
indikací k vytvoření stomie. Podle 
statistik Národního onkologického 
registru ČR karcinom tlustého střeva 
a konečníku figuruje na druhém mís-
tě v úmrtnosti v naší republice hned 
po melanomu. ČR zaujímá 1. místo 
ve světě v úmrtnosti na tento zhoub-
ný nádor.
Příznaky se liší dle lokalizace ná-
doru. Pokud se objeví potíže, např. 
krev ve stolici, zácpa, bolesti břicha, 
únava, je třeba u těchto pacientů 
provést screeningové vyšetření — 
haemocult, endoskopické vyšetření 
s biopsií, rektoskopii, irrigoskopii, 
kolonoskopii, SONO, CT a nádorové 
markery. Etiopatogeneze – nedosta-
tek vlákniny, nadbytek živočišných 
tuků, složení bakteriální flóry, kance-
rogeny v potravě, dědičné faktory či 
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Co je příčinou není ještě zcela zná-
mé, ale má se za to, že jde o funkční 
poruchu bazálních ganglií. Tímto syn-
dromem trpí cca jeden člověk z 1000, 
vyskytuje se ve všech zemích světa. 
Toto onemocnění se nejčastěji pro-
jevuje mezi šestým až osmým rokem 
života, u chlapců je Tourettův syndrom 
asi čtyřikrát častější než u děvčat. 
Po narození vypadá dítě zcela zdravé. 
První příznaky jsou většinou nenápad-
né, postupně nabývají na intenzitě. 
V pubertě často dochází ke zhoršení, 
poté mívá onemocnění tendenci se 
zmírňovat. Asi u třetiny pacientů tiky 
téměř vymizí, u druhé třetiny jsou 
ve slabší formě přítomny celý život 
a pouze třetina pacientů je výrazněji 
postižena i v dospělosti. 
Diagnóza se určuje na základě vyšet-
ření neurologem a psychiatrem. Kromě 
fyzikálního vyšetření lze provést další 
vyšetření, jako je EEG, CT či magne-
tická rezonance mozku, která mají 
za úkol vyloučit viditelná poškození 
mozku a epilepsii. Mnohé mírné přípa-
dy Tourettova syndromu diagnóze pro 
svou nenápadnost uniknou.
Jedním z nejcharakterističtějších proje-
vů Tourettova syndromu, jak bylo výše 
zmíněno, jsou tiky. Právě ony vzbuzují 
jak u samotných nemocných, tak pře-
devším v řadách jejich blízkých nejví-
ce obav. V každodenním životě často 
představují výraznou překážku mnoha 
běžných aktivit. Co se týče vlastního 
dělení tiků, můžeme rozlišit jejich dvě 
základní skupiny: tiky pohybové, tzv. 
motorické a tiky zvukové, tzv. vokální.
Pohybové tiky se rozlišují na tzv. pro-
sté pohybové a komplexní tiky. Při 
prostých pohybových ticích dochází 
ke krátkým pohybům připomínajícím 
škubání, mimo pohybů končetin může 
docházet například i k vyplazování 

jazyka či mrkání. Pokud jde o kom-
plexní pohybové tiky, můžeme takto 
označit o něco složitější kombinace 
pohybů vyžadující jejich celkovou lep-
ší koordinaci. Příkladem mohou být 
nejrůznější obměny opakujícího se 
ohmatávání vybraných předmětů, ale 
i kopy či poskoky. Zvláštní pojmenová-
ní si pak v této skupině vysloužily roz-
ličné demonstrace sprostých posunků, 
stejně jako osahávání pohlavních or-
gánů, s čímž se v odborné literatuře 
lze setkat pod označením kopropraxie. 
Druhou samostatnou podskupinu pak 
představuje tzv. echopraxie, která spo-
čívá v napodobování pohybů některé 
jiné osoby.
Zvukové tiky se také dělí na jedno-
duché, kam lze zařadit pofrkávání, 
posmrkávání, pískání a různé skřeky 
a dále na komplexní zvukové tiky, při 
nichž pacient vykřikuje přímo nějaká 
slova. Hodně známý příznak, ale ne tak 
častý, je koprolálie, kdy člověk musí 
nutkavě vykřikovat vulgarismy, což je 
sociálně poměrně handicapující. Ten-
to projev má asi 20 procent pacientů. 
Není to tedy tak, že Tourettův syndrom 

rovná se koprolálie, jak se někdy myslí, 
ale je pravda, že koprolálie je mediál-
ně známější a hodně nápadný příznak. 
Opakuje-li nemocný slova po jiných 
osobách, jde o echolálii. Zároveň daná 
osoba může opakovat jenom vlastní 
slova, což je potom případ tzv. palilá-
lie.
Tourettův syndrom nemá vliv na inte-
ligenci a nezpůsobuje žádné mentální 
postižení. Pacienti s tímto onemocně-
ním mají často nevšední tvořivé schop-
nosti. Ze známých osobností touto 
nemocí nejspíše trpěl W. A. Mozart, 
H. Ch. Andersen, Emil Zola. Bohužel se 
řadí mezi chronická onemocnění, která 
ani za pomoci moderní medicíny není 
možné úplně vyléčit. Postiženým a je-
jich okolí tak nezbývá nic jiného, než 
se pokusit alespoň odvracet přízna-
ky této choroby, a to především v po-
době zmírňování nepříjemných tiků. 
Dlouhodobé zkušenosti prokazují, že 
velice příznivý vliv na obtíže spojené 
s Tourettovým syndromem mají i koníč-
ky, jimž se nemocný věnuje. Bylo pře-
svědčivě doloženo, že během aktivit, 
jež nemocného baví, dochází k ústupu 
mnohých problémů spojených s touto 
chorobou. Samozřejmostí by měla být 
rovněž psychoterapie či obecně pomoc 
psychologa, právě za ni totiž mnozí ne-
mocní vděčí úlevě od mnoha obtíží. 
Těžší a obtěžující projevy se léčí buď 
pomocí psychoterapie, nebo pomocí 
psychiatrických léků. Tourettův syn-
drom není důvodem k odebrání řidič-
ského oprávnění.
V České republice vzniklo v r. 2001 
občanské sdružení ATOS, jehož zakla-
datelem je MUDr. Ondřej Fiala, který 
sám trpí Tourettovým syndromem. Toto 
sdružení poskytuje poradenství paci-
entům a jejich rodinám, zprostředko-
vává lékařskou i psychologickou péči. 
Pořádá pravidelná setkání jejích čle-
nů, přednášky pro veřejnost, lékaře, 
pedagogy či psychology a prezentuje 
Tourettův syndrom v médiích i na od-
borných sympoziích.

Petra Zárubová 
všeobecná sestra JIP  

neurologické oddělení 
Nemocnice Děčín, o. z.

Tourettův syndrom
Jedná se o vrozené neuropsychiatrické onemocnění, které bylo poprvé celistvě 
popsáno neurologem francouzského původu Gillesem de la Tourette na sklonku 
19. století. Tourettův syndrom je též někdy nazýván tiková nemoc, protože mezi 
jeho hlavní příznaky patří tiky, přidruženými poruchami jsou nejčastěji hyperak-
tivita, obsedantně kompulsivní porucha, může se vyskytnout sebepoškozování 
a patří sem i deprese a úzkost. Zpočátku nemoc nesla označení Maladie des tics 
de Gilles de la Tourette, později se uchytil zkrácený termín Tourettův syndrom. 
V dávné historii byly projevy tikové nemoci z nevědomosti přisuzovány napří-
klad projevům posedlosti ďáblem.

Jsou to například poruchy imunity, te-
rapie antibiotiky nebo kortikosteroidy, 
diabetes apod.
Původci mykotických infekcí genitálu 
jsou především zástupci kvasinek rodu 
Candida. Nejčastěji izolované bývají 
zejména druhy Candida albicans, Can-
dida glabrata, Candida guilermondii, 
Candida krusei, Candida parapsilosis 
a Candida tropicalis.
Přestože je kandidóza endogenním 
onemocněním, přenos pohlavním sty-
kem u pacientek s chronickou nebo 
rekurentní poševní kandidózou je vý-
znamný.
Pálení a svědění, způsobené kvasinko-
vou infekcí pochvy, může být vyvoláno 
například: nevyváženou stravou, hor-
monálními změnami, nošením synte-
tického nebo nesepraného prádla.
Ženy by se při tomto onemocnění měly 
vyhýbat těsnému oblečení, nepoužívat 
tampony a intimspreje.
Ženský organismus je ve srovnání 
s mužským citlivější na mnohé pod-
něty. Pohlavní ústrojí mužů není tak 
náchylné ke vzniku infekcí jako ženské. 
Byť mohou rovněž onemocnět, zvláště 
nemají-li obřízku. Vaginální mykóza je 
jedním z nejběžnějších typů poševní 
infekce. Prodělalo ji přibližně 75 % žen. 
Odborníci zjistili, že polovina z těchto 

Přítomnost kandid v urogenitálním traktu
V některých vzorcích lidského infekčního materiálu jsou nalézány kandidy. 
Laboratorní diagnostika rozhodne, jsou-li původcem onemocnění, nebo ná-
hodným nálezem z potravy nebo ze životního a pracovního prostředí člověka. 
K tomuto rozhodování je nutné vědět, o jaký druh jde. Tak jako v jiných loka-
lizacích vyžaduje i vznik mykotických infekcí v oblasti urogenitálu přítomnost 
některých faktorů. 

Candida tropicalis Candida albicans Trichomonas vaginalis Trichomonas vaginalis

vyšetřovaných je mykózou postižena 
opakovaně a 5 % z nich jí trpí chronicky.
Potřebné je gynekologické vyšetření, 
kde lékař odebere výtěr ze zadní klen-
by poševní. 
Plísně se dají zpravidla poznat již při 
pozorování pod mikroskopem. Větši-
na lékařů posílá výtěry na kultivaci. 
V laboratoři se potom odebrané plísně 
pozorují při růstu na speciálních vyži-
vovacích půdách tak, že se určí, o který 
druh kvasinky se jedná a jaká je citli-
vost na antimykotika.
Stanovení MOP představuje klasické 
bakteriologické – mykologické – para-
zitologické vyšetření z pochvy, jehož cí-
lem je určení příčiny poševního výtoku.
Vedle celkového gynekologického vy-
šetření je nutná mikroskopická a kulti-
vační charakteristika.
Vyšetření MOPu vyžaduje mikroskopii 
poševního sekretu dle GRAMA, pro-
vázenou bakteriální a mykologickou 
kultivací. To vše se obyčejně doplňuje 
anaerobní kultivací.
Prokazatelná je u tohoto vyšetření i Tri-
chomonas vaginalis, gonokoky apod. 
Samotná kultivace poševního sekretu 
bez stanovení MOPu je nedostatečná.
Vaginální mykóza je nejčastějším 
onemocněním, kvůli kterému ženy 

navštěvují gynekologickou ordinaci. 
V České republice v současnosti trá-
pí tento problém zhruba 100 000 žen 
v produktivním věku. Trpí svěděním, 
výtokem, pálením, bolestmi při pohlav-
ním styku, bolestmi při močení.
Mezi faktory, které přispívají k rozvoji 
kvasinkových infekcí, patří především 
vlhko v oblasti rodidel, mokré plavky, 
dlouhé horké koupele apod.
I když je to vzácné, muži mohou být 
také postiženi. Až 25 % mužských part-
nerů žen, trpících mykózou, může být 
nosiči i bez samotných příznaků one-
mocnění. Muži-nosiči mohou opět na-
kazit partnerky.
Terapie vaginálních mykóz bývá obtíž-
ná a vyžaduje nejen místní aplikaci an-
timykotik, ale i jejich celkové podávání.
Na léčbu lze navázat autovakcínou, po-
kud možno s příměsí vlastní paciento-
vy kandidy.
Důležitá je úprava stravy, jako napří-
klad snížení sacharidů.
Poševní mykóza se dá v dnešní době 
účinně léčit léky zakoupenými v lékár-
ně.
Mikrobiologické oddělení v Mostě 
provádí veškerá laboratorní vyšetření 
vedoucí k úspěšné léčbě vaginálních 
mykóz.

Eva Slavíková 
zdrav. laborantka spec. 

oddělení klinické mikrobiologie  
Nemocnice Most, o. z. 
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1. CO je TO eRCP
ERCP – Endoskopická Retrográdní 
CholangioPankreatografie je vyšet-
řovací a zároveň léčebná metoda pro 
choroby žlučových cest a slinivky břiš-
ní. Toto vyšetření má velký význam 
v gastroenterologii. 

Obrázek č. 1 znázorňuje anatomickou 
oblast, která se týká ERCP – žlučové 
cesty (Common Bile Duct) a hlavní 
vývod slinivky břišní (Pancreas) spo-
lu ústí do dvanáctníku (Duodenum) 
v místě tzv. Vaterské papily (Ampulla of 
Vater). Žlučové cesty vedou žluč z jater 
do tenkého střeva. Jejich průchodnost 
je pro dobrou funkci jater i celého orga-
nismu nesmírně důležitá.
ERCP kombinuje fibroskopické vyšet-
ření s vyšetřením rentgenovým. K ERCP 
vyšetření se používá duodenoskop 

1) Pacient k plánovanému vyšetření je 
zpravidla s výkonem seznámen již 
před hospitalizací (většinou se jed-
ná o kontrolní vyšetření nebo výmě-
nu či odstranění stentů). Nepřichází 
s akutní bolestí a z předchozího 
ERCP ví, co takovéto vyšetření ob-
náší a jaká je jeho příprava, proto 
přichází klidný, s vyšetřením smíře-
ný a seznámen se svou diagnózou.

2) Pacient s akutními bolestmi bři-
cha, nauzeou, zvracením, bolestmi 
v pravém podžebří, zežloutnutím 
aj. nejdříve podstoupí vyšetření 
krve, vyšetření ultrazvukem, CT vy-
šetření, dále podstoupí ATB léčbu, 
infuzní terapii a poté ERCP. Pacient 
neví, co vyšetření obnáší, hlavou 
se mu ve většině případů promítá 
negativní výsledek = rakovina, ná-
sledkem toho může být i psychicky 
labilní.

Vyšetření: 
ERCP je endoskopickou metodou, kte-
rá je tak trochu podobná gastroskopii. 
Vyšetřovaný pacient leží na levém boku 
a obvykle se mu podá tlumící injekce. 
Pak mu lékař přes dutinu ústní zavede 
do jícnu hadici přístroje, kterou posu-
nuje přes žaludek až do dvanáctníku. 
Do dvanáctníku v místě tzv. Vaterské 
papily ústí společný vývod žlučových 
cest a slinivky břišní. Právě Vaterskou 
papilu lékař najde pomocí kamery 
na konci endoskopické hadice, a pak 
do ní přístrojem zasune tenkou kanylu. 
Touto kanylou pak může do žlučových 
cest a do vývodu slinivky aplikovat 
kontrastní látku. Součástí vyšetřovací 
jednotky je i rentgenový přístroj s ob-
razovkou, který v přímém přenosu 
sleduje vyšetřovanou oblast, a díky 
kontrastní látce zobrazí anatomické 
poměry ve žlučových cestách, jejich zú-
žení či uzávěry. Co je asi nejdůležitější, 
endoskopický přístroj umožňuje zavá-
dění nejrůznějších pracovních nástro-
jů, díky kterým lze provést celou řadu 
léčebných zákroků.
Názory, co následuje po zákroku, jsou 
odlišné. Jeden z názorů uvádí, že něko-
lik hodin po zákroku lze pacienta pro-
pustit domů. U nás jej však, minimálně 

do dalšího dne, necháváme na lůžku 
na pozorování. Po vlastním vyšetření 
by pacient neměl jíst žádnou stravu 
a pít žádné tekutiny, aby se co nejmé-
ně dráždila slinivka. Pacienta je však 
nutné pořádně hydratovat podáním 
několika nitrožilních infuzí (1,5–2 litry 
tekutin). S odstupem několika hodin 
po vyšetření pak uděláme krevní nábě-
ry (JT, CRP, lipázu a enzymy uvolňující 
se při poškození slinivky) a další ráno 
je zopakujeme. Jsou-li hodnoty dobré, 
je nasazena příslušná dieta č. 4 s ome-
zením tuků.

5. uvádíme dvě Reálné kazuisTiky

Kazuistika č. 1
Muž 60 let přichází k plánovanému 
vyš. ERCP na doporučení GE poradny:

 – sledován v GE poradně, DIA porad-
ně, revmatolog. poradně,

 – kouří 20 cigaret denně,
 – alkohol pije zcela ojediněle  

– sklenku vína.
Byl přijatý na naše odd. 22. 2. 2011 
s chronickou pankreatitis a stenózou 
choledochu k opakované výměně sten-
tů, poslední byla 11/10. Byl objednán 
k plánované ERCP s odstraněním či vý-
měnou stentu v Praze na Homolce: 

 – byla odebrána základní laboratoř  
– BIO, KO, koagulace,

 – od půlnoci pacient lačnil a byl 
zajištěn žilní vstup – flexila.

Závěr: 
Stenóza intrapankreatické části hepa-
tocholedochu při chronické pankreati-
tidě, St. p. 4 stentu, výplach žlučových 
cest FR, zavedení dalších dvou stentů. 
Kontrola za 3 měsíce.
Po vyšetření byly nabrány JT, amyláza, 
lipáza a KO s výsledky bez pozoruhod-
ností, pacient byl bez bolestí, nebylo 
nutné nasadit infuzní terapii. 2. den 
po výkonu dieta č. 4 s omezením tuků.
Do týdne byl pacient propuštěn 
do péče praktického lékaře a GE po-
radny s poučením o dodržování přísné 
pankreatické diety s omezením živočiš-
ných tuků a absolutním zákazem alko-
holu.

Kazuistika č. 2
Žena 58 let odeslána na interní příjem 
1. 6. 2010, byla to první hospitalizace 
na interním odd. pro dyspepsie: 

 – kouří 20 cigaret denně, 
 – alkohol pije příležitostně, 
 – při příjmu pacientka uvádí, že tyto 

potíže již měla před dvěma lety, ale 
vzala si analgetika a bolesti ustou-
pily a dále to neřešila,

 – vstupně zjištěna elevace JT se 
známkami cholestázy, 

 – provedena vyšetření USG a CT.

Medikace: 
Olwexya 75 1-0-0, Olwexya 150 1-0-0, 
Ganaton 1-1-1, Nolpaza 20 1-0-0
Doporučila se dietní opatření, pone-
chala se dosavadní medikace a byl při-
dán Algifen gtt. při bolestech břicha.

USG vyšetření: 2. 6. 2010  
Závěr: 
Hraničně hydropický žlučník, akcen-
tace žluč. cest, mírná jaterní steatóza. 
Hůře přehledný pankreas – nejasný ná-
lez v oblasti hlavy – susp. pseudocysta 
(11  mm) – doporučeno CT pankreatu. 
CT vyšetření: 3. 6. 2010  
Závěr: 
Nelze vyloučit expanzi hlavy pankreatu 
– nutno doplnit postkontrastní studii, 
dilatace žlučových cest, hydrops žluč-
níku. 

Ošetřovatelský proces u pacientů s eRCP
s laterální optikou a RTG přístroj. 
Duodenoskop se při ERCP vyšetření 
zavádí ústy přes jícen a žaludek do ten-
kého střeva. Rentgenový přístroj pracu-
je v režimu skiaskopie. To znamená, 
že oblast vyšetřovaná fibroskopem je 
zároveň prohlížena pomocí rentgeno-
vého záření. Prošlé rentgenové záření 
je zpracováno počítačem a zobrazeno 
na monitoru. Lékař tedy prohlíží vy-
šetřovanou oblast pomocí rentgenu 
a endoskop mu slouží jako pracovní 
nástroj. S touto moderní metodou jsou 
již třicetileté zkušenosti. 
Obrázek  č. 2 se zobrazí při ERCP 
na rentgenu. Vidíme na něm duodenos-
kop zavedený do dvanáctníku. Z boční 

strany jeho konce již byla vysunuta ten-
ká kanyla a zasunuta do Vaterské papi-
ly, nyní skrz ní proudí kontrastní látka. 
Tato látka je na rentgenu tmavá a zob-
razuje žlučové cesty a vývod slinivky. 
Žlučové cesty jsou plněny až k játrům 
a mají podobu rozvětveného stromu.

2. kdy se indikuje eRCP
Lékař toto vyšetření obvykle dopo-
ručuje při podezření na neprůchod-
nost žlučových cest. Například při 
určitých typech žloutenky, žlučových 

kamenech, podezření na nádor v žlu-
čových cestách a pancreatu. Ze žlu-
čových cest může lékař pracovními 
nástroji ERCP odebrat vzorky sliznice, 
které se pak mohou histologicky vyše-
třit. Jsou-li žlučové cesty uzavřené žlu-
čovými kameny, může ho přístroj ERCP 
odstranit. Je-li Vaterská papila příliš 
úzká, může ji lékař naříznout. V pří-
padě, že jsou žlučové cesty utlačené 
zhoubným nádorem (rakovina slinivky, 
rakovina žlučníku, rakovina žlučových 
cest a další nádory této oblasti), lze 
do žlučových cest přístrojem vsunout 
stent, který umožní odtok žluči. Nádor 
sice nevyléčí, ale pacientovi se zlepší 
kvalita života.
Dále se toto vyšetření používá u zánětů 
slinivky břišní. 

3. výhOdy a nevýhOdy vyšeTření

Výhody: 
Diagnosticky může být ERCP do znač-
né míry nahrazeno ultrazvukem nebo 
CT břicha (nemoci žlučových cest a sli-
nivky jsou těmito vyšetřeními dobře 
zjistitelné). Jedině ERCP však umožní 
z těchto oblastí odebrat biopsii a hlav-
ně provést uvolnění žlučových cest.

Nevýhody: 
Vyšetření může být někdy nepříjemné 
a zatěžující, díky tlumící injekci však 
toto vyšetření pacient lépe zvládne. 
Vyšetření může vést k poranění žlu-
čových cest, ke krvácení ze žlučových 
cest do trávicího traktu a k podráždění 
slinivky břišní. Toto podráždění může 
být ve vzácných případech velmi ne-
bezpečné, protože může přejít v akutní 
zánět slinivky.

4.  PříPRava, ROzdíly v PříPRavě 
a vyšeTření eRCP

Příprava: 
Pacient by měl být před zákrokem na-
lačno, provedou se náběry KO + Koa-
gulace (APTT + Qick) a zajistí se žilní 
vstup. 
Rozdíl v přípravě na vyšetření ERCP 
u pacienta, který přichází k plánova-
nému výkonu a u pacienta s akutními 
bolestmi břicha.

Obr. č. 2
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Poté se objednalo vyšetření ERCP 
v nemocnici Teplice, kde nebylo mož-
no zavést kanylu do Vaterské papily 
pro velký otok.
9. den hospitalizace se objevily eflo-
res. na břichu, proto bylo indikováno 
kožní konzilium se závěrem Herpes 
Zoster. Plánované vyšetření ERCP 
na 11. 6. 2010 se proto přesunulo 
na 23. 6. 2010. Pacientku jsme propus-
tili domů za podmínek pravidelných 
kontrol praktickým lékařem a pozvali 
k rehospitalizaci pro opakování ERCP 
k dovyšetření cholestázy.
Při opakovaných ERCP v Nemocnici 
Na Homolce objektivizována susp. 
TU stenóza Wirsungu a intrapankreat. 
části choledochu při předpokládané 
expanzi, napodruhé zaveden stent 
s následným mírným poklesem lab. 
parametrů obstrukce. Bylo objednáno 
Endosono vyšetření.

ENDOSONO vyšetření: 20. 7. 2010  
Závěr: 
TU hlavy až těla pankreatu (byla prove-
dena punkční biopsie na cytologii). 
O výsledku vyšetření a jeho rozsahu, 
prognóze, charakteru onemocnění 
i možnostech onkologické léčby, kte-
ré jsou omezené, byla pacientka plně 
informována ošetřujícím lékařem. V tu 
dobu se nacházela v relativně dob-
rém stavu a léčbu chtěla podstoupit.  
Pacientku jsme předali do péče on-
kologů, kam docházela pravidelně 
na ambulantní terapii.
Od první hospitalizace 1. 6. 2010 uply-
nulo 3/4 roku a bohužel pacientka 
13. 3. 2011 na onkologickém oddělení 
zemřela.

6.  OšeTřOvaTelský PROCes 
PaCienTa PO vyšeTření eRCP

Projevům pacienta s akutním onemoc-
něním musí sestra věnovat nemalou 
pozornost. Pacienta uložíme na lůž-
ko a snažíme se mu zajistit maximál-
ní pohodlí, poučíme ho o možnosti 

a způsobu přivolání sestry, odebere-
me anamnézu a zajistíme veškeré or-
dinace u pacienta. V rámci prevence 
aspirace by pacient neměl 2–4 hod. 
po výkonu pít, později pouze čaj. Sle-
dujeme FF – TK, TT, P, bolesti, subj. 
a objekt. příznaky nemoci např.: nau-
zea, bolesti břicha, zvracení, febrilie, 
dále sledujeme výsledky lab. vyš. KO, 
amylázy v krvi a moči, lipázy, prakticky 
každé vyš. je následováno vzestupem 
amyláz, jejichž normalizace může ně-
kdy trvat až 3 dny.

Ošetř. dg. při ERCP:
• akutní bolest,
• riziko infekce,
• snížený objem tělesných tekutin,
• poruchy výživy,
• strach a úzkost,
• porucha soběstačnosti,
• porucha spánku.

Cíl ošetř. procesu:
 – pravidelným sledováním FF mini-

malizovat vznik komplikací,
 – pomoci pacientovi ulevit od bolesti,
 – minimalizovat dyspeptické obtíže,
 – nemocného podpořit vhodným 

psychologickým přístupem,
 – podat dostatek informací,
 – v době omezení jeho soběstačnosti 

uspokojit pacientovy potřeby.

7. závěR
A jak se vlastně náš pacient cítí, nad 
čím přemýšlí a čím si prochází? Máme 
vůbec čas zastavit se a zauvažovat nad 
tím? Současný trend velí vše zazname-
nat. Kromě tradičních chorobopisů se 
v současnosti zvyšuje i význam ošetřo-
vatelské dokumentace, která je neustá-
le zdokonalována. Sestra je pak často 
postavena do situace, kdy je nucena 
buď věnovat čas vedení dokumentace, 
nebo intenzivnější péči o pacienta.

Objektivním měřítkem naší práce je 
dobře vedená dokumentace, avšak pa-
cient nás posuzuje podle péče, kterou 
mu poskytujeme.
Ve většině případů pacienti nevyhleda-
jí lékařskou pomoc při prvních přízna-
cích onemocnění, zkusí nejprve dietu, 
pak hladovku. Pro pomoc si pacient 
přijde až ve chvíli, kdy se dostaví kruté 
bolesti, zvracení, teplota, zežloutnutí. 
V tomto stavu se s pacientem setká-
váme my na našem oddělení, kdy je 
upoután na lůžko v důsledku infuzní 
terapie, kterou přijímá jako nutné zlo. 
Pacientovi pomůžeme od bolesti, což 
vnímá pozitivně, ale zároveň začíná být 
netrpělivý.
Subj. lepší zdravotní stav je doprová-
zen negativní frustrací, ke které do-
chází díky přetrvávajícím omezením 
(infuze, hladovka). V této chvíli začíná 
být pacient naštvaný na celý svět, ko-
lem sebe vidí jen nemoci a zdravotní 
personál.
Pocity bezmoci se střídají s nevrlos-
tí a neochotou spolupracovat. Práce 
zdravotníků jej obtěžuje a má pocit, že 
po něm stále něco vyžadujeme a nic 
nenabízíme. Nepříznivý psychický stav 
může být důsledkem nedostatečné ko-
munikace s pacientem. V těchto chví-
lích je třeba udělat si čas a s pacientem 
promluvit, např. o všedních věcech.
Práce s tímto typem pacientů je vel-
kou zkouškou našeho profesionálního 
chování. Každý nemocný člověk vyža-
duje individuální přístup. Věříme, že 
se péče o pacienta nevytratí ani s ná-
růstem administrativních požadavků 
v ošetřovatelské dokumentaci. 
Pacient by i nadále měl být tou jedinou 
a největší prioritou zdravotního perso-
nálu.

Jana Müllerová 
všeobecná sestra  

interní oddělení D 
Nemocnice Chomutov, o. z.

Ošetřovatelský proces u pacientů s eRCP 
pokračování ze str. 6–7


