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PEDÁLNÍ BYPASS 
 – MOŽNOST ZÁCHRANY KONČETINY

Úvod:
Ischemická choroba dolních konče-
tin je nejčastější příčinou amputací. 
V dnešní době je k dispozici již celá 
řada léčebných metod léčení ische-
mické choroby dolních končetin. Stan-
dardem jsou bypassové operace na 
cévním řečišti a  invazivní katetrové 
metody --PTA/ angioplastika /. Speci-
fickou skupinu, z hlediska tepenných 
uzávěrů, tvoří pacienti s diabetem, u 
nichž velmi často dochází k predilekč-
nímu postižení bércového řečiště. To 
je vzhledem k průsvitu tepen, obtíž-
ně řešitelné a často vede k amputaci 
končetiny. 
Metodou, která může zvrátit nepřízni-
vý průběh onemocnění a tím i hrozící 
amputaci je při těžkém postižení bér-
cového řečiště tzv.pedální bypass. 
Jak již bylo uvedeno výše bypassové 
operace jsou při uzávěrech tepen dol-
ních končetin standardním léčebným 
postupem, ale pedální bypass zatím 
standardním výkonem není, i když v 
posledních letech počet těchto výko-
nů narůstá.

Principem této metody je přemostění 
uzavřeného úseku bércového řečiště 
pomocí vlastní /pacientovy/  povr-
chové žíly  /vena saphena magna/. 
Kdy dolní anastomoza je až v úrovni 
kotníku, dle možnosti, před či za, na 
arteria dorsalis pedis či arteria tibialis 
posterior. Tyto tepny jsou již poměrně 
tenké a  ušití takovéto anastomozy 
je technicky náročnější. Vzhledem k 
tomu v jaké oblasti se pohybujeme 
je úspěšnost  těchto bypassů opro-
ti bypassům v horní části končetiny  
horší a tudíž je tento výkon vyhrazen 
pro pacienty, kterým v dohledné době 
hrozí zráta končetiny. Dalo by se tedy 
říci, že je to metoda pokusu o záchra-
nu končetiny. Přesto úspěšnost těch-
to operací je více jak 60%.
Dále jsou uvedeny dvě kazuistiky 
pacientů, kteří prošli naším pracoviš-
těm: 

Kazuistika č 1,
 Muž narozen v r. 1941. Dlouholetý 
diabetik na insulinu,  hypertonik, 
nekuřák. Byl přijat na naše oddělení 
pro píštěl a empyem MP kloubu V. 
prstu LDK. Byla provedena resekce 
postiženého MP kloubu. Následně  
bohužel  dochází k progresi nálezu, 
vzniku flegmóny a abscesů na malí-
kové hraně. Počínající gangréna na 
palci a patě. Dle MRI AG /angiografie 
magnetickou rezonancí-dostupná v 
naší nemocnici/ byly zjištěny uzávěry 
bércového řečiště, plní se až tepna 
za kotníkem/ATP/ a na plosce nohy. 
Vzhledem k progresi nálezu, ohrožení 
končetiny byl indikován k ušití  popli-
teopedálního bypassu  na ATP, štěp z 
vlastní VSM. Po našití bypassu byla 
provedena sanace zánětlivého ložis-
ka. Výkon byl bez komplikací. Během 
hospitalizace pravidelné převazy s 
antiseptickým roztokem. Před pro-
puštěním provedena kontrolní MRI 

autor MUDr. Martin Sessek 
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AG se zobrazením bypassu a výtokem 
do tepeného oblouku nohy. 2 týdny 
po operaci pacient propuštěn do do-
mácího ošetřování, 8 týdnů od opera-
ce defekt zhojen, bypass průchodný. 
Nyní pacient 18 mě-
síců od výkonu, bez 
obtíží, na antikoagu-
lační terapii, bypass 
průchodný.

Kazuistika č.2,
Muž, narozen v r.1947 
diabetik na perorál-
ních antidiabetikách, 
nekuřák, ICHS chron., 
Byl přijat na naše 
oddělení pro gangré-
nu III. prstu PDK, in-
dikován k amputaci 
III. prstu, po výkonu 
však dochází i přes 
intenzivní konzerva-
tivní terapii k progresi 
lokálního stavu. Provedena MRI AG, 
kde nález uzávěru všech 3 bércových 
tepen v polovině bérce, na noze se 
zobrazuje tepna na nártu/ADP/. Byl 
proveden  popliteopedální bypass na 
ADP, štěp z vlastní VSM. Výkon byl bez 
komplikací, 5. den byla  provedena 
amputace odumřelého II. a IV. prstu. 

Po třech týdnech propuštěn do domá-
cího ošetřování. Defekt zhojen po 15 

týdnech, bypass průchod-
ný, antikoagulační terapie. 
Nyní pacient 20. měsíců 
po výkonu, bypass prů-
chodný, warfarinizován. 
Subjektivně jen občasné 
otoky PDK při zátěži, jinak  
bez obtíží.

Závěr:
Celkem bylo na našem pracovišt  za 2 

roky provedeno 8 pedálních bypas-
sů. 5 je průchodných. 1 končetina 
byla amputována v bérci .
Literatura:
1, Firt J, Hejnal P. Vaněk I.,-Cévní chi-
rurgie, Avicenum 1991
2, Staffa R., Záchrana kriticky ische-
mické končetiny-pedální bypass, 
Grada 2004

MUDr. Martin Sessek, chirurgické 
oddělení Nemocnice Teplice

15.týdnů po  operaci - zhojeno

Stav při přijetí

Operační den

8.týdnů po operaci - zhojeno
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Sestry konzultantky pro hojení ran vlhkou metodou 
z odd. ARO teplické nemocnice

Když se řekne ,,ORL“ 

Otorinolaryngologie -ORL - je lékařský 
vědní obor zabývající se prevencí, dia-
gnózou a léčením nemocí ušních, nos-
ních a krčních.
Za zakladatele oboru je všeobecně po-
važován rakouský lékař Adam Politzer ( 
1835-1920 ),  který vymyslel, jak vyléčit 
zánět středního ucha, na který se do té 
doby umíralo. Nejenom, že založil obor 
„ušní, nosní, krční“, ale také vynalezl 
několik pomůcek, které se v tomto oboru 
používají dodnes.  
Zakladatelem české otorinolaryngologie 
je Emilián Kaufmann, který roku 1892 
založil v Praze první otorinolaryngologic-
kou kliniku.
Nástavbovým oborem ORL je foniatrie, 
která se zabývá navíc poruchami hlasu, 
sluchu a řeči.
Na našem oddělení léčíme celou škálu 
onemocnění – počínaje běžnou rýmou 
či angínou až po komplikované choroby 
nosu, krku a uší, včetně nádorových one-
mocnění. Přesto mají mnozí  představu, 
že se na ORL  pouze vyplachují uši, občas 
se ,,píchne“ bolavé ouško nebo vytrhnou 
mandle. Při naší službě, a to zejména 
odpoledne nebo v noci, se setkáváme i 
s velmi závažnými onemocněními  nebo 
stavy, které vyžadují neodkladnou hospi-
talizaci a často i operační řešení.
Nemalé procento ošetřených pacientů 
tvoří také pacienti s úrazy obličeje, hlavy 
a krku. Spektrum těchto zranění se liší 
podle sezony, v létě je nejvíce velmi váž-
ných úrazů po pádu z kola nebo násled-
kem dopravních nehod, v zimě po pádech 
např. na kluzkém chodníku.Celoročně se 
vyskytuje veliké množství pacientů pora-
něných nebo pokousaných psem, kočkou 
nebo jinými zvířaty.Tyto úrazy bývají pro 
pacienta velmi traumatizující, neboť do-
chází nezřídka ke ztrátovému poranění v 
obličeji s trvalými následky. Setkali jsme 
se například s velmi vážným poraněním 
obličeje způsobeným pokousáním ko-
něm, při kterém pacientovi chyběl celý 
dolní ret a brada.Zde nezbylo nic jiného, 
než pacienta transportovat na oddělení 
plastické chirurgie. 

I péče o pacienty po složitých operacích, 
které u nás provádíme je náročná.Zejmé-
na pacienti po laryngektomii potřebují v 
raném pooperačním období téměř nepře-
tržitou péči. Je třeba pečovat o operační 
ránu, tracheostomickou kanylu, redony, 
zajišťovat parenterální i enterální výživu 
sondou.   
Mezi akutní onemocnění, se kterým k 
nám pacienti velmi často  přicházejí 
patří   peritonzilární absces (abscessus 
peritonsillaris). Jedná se o komplikaci 
angíny, kdy se za krční mandlí vytvoří 
hnisavé ložisko, které je nutno chirur-
gicky řešit, vypustit. Pacient má velké 
bolesti v krku, horečku, většinou huhňá 
a není schopen přijímat jídlo a často ani 
tekutiny. Lékař provede incizi abscesu 
zahnutým skalpelem a následně dilataci 
pomocí peánu. Pokud to pacientův stav 
dovolí, může odjet domů, ale následující 
dny musí docházet na kontroly a dilata-
ce. Někdy závažnost stavu vyžaduje ne-
odkladné přijetí, kdy je pacient umístěn 
na izolační lůžko, vzhledem k diagnóze, 
a je nasazena infúzní léčba včetně intra-
venózní aplikace ATB. 
Dalším akutním onemocněním je epiglo-
titida nebo absces epiglotis.
Jedná se o rychle progredující zánět pří-
klopky hrtanové (chrupavčité klapky uza-
vírající hrtan) a tkání v jejím okolí.Vzhle-
dem k tomu, že oteklá epiglotis může 
způsobit náhlou a úplnou obstrukci 
dýchacích cest, je tento stav vždy nutno 
považovat za emergentní!
S akutní epiglotitidou  se nejčastěji se-
tkáváme u dětí od 2 do 7 let, příležitost-
ně i u dospělých. Typicky se rozvíjí po 
infekci horní části dýchacího traktu.
Klinický obraz u dítěte může zahrnovat:

Zánět v hrdle, horečku, obtížné dý-• 
chání, inspirační stridor, obtížné po-
lykání, chrapot, zrychlené dýchání, 
vtahování mezižeberních prostor, 
cyanozu, vyhledávání úlevové polo-
hy, oteklou epiglotis.

U dospělého je klinický obraz méně dra-
matický. Může zahrnovat:

Obtížné polykání, silné pálení či tlak • 
při polykání, pocit cizího tělesa v 
krku, horečku, dušnost.

Lékař pacienta vyšetří laryngoskopicky, 
v případě, že zjistí vyklenutí v místě epi-
glotis, provede incizi.
Je nezbytné zajistit žilní přístup a podá-
vat nitrožilně antibiotika, na krk přiklá-
dáme ledové obklady, podáváme kyslík, 
zvlhčujeme prostředí, kontrolujeme zá-
kladní životní funkce a měříme saturaci 
hemoglobinu kyslíkem.
Po celou dobu musíme mít připraveno 
vybavení pro možnou tracheotomii nebo 
endotracheální intubaci!
Téměř každý den se v naší ambulanci se-
tkáváme s krvácením z nosu – epistaxí.
Ačkoliv je průběh mnoha krvácení mírný, 
musíme být připraveni i na případy, kdy 
masivní epistaxe představuje život ohro-
žující stav, který vyžaduje chirurgickou 
intervenci. Léčba těžkých epistaxí je ne-
zřídka obtížná a bývá mnohdy provázena 
i dramatickými okamžiky.
Epistaxe je symptomem celé řady one-
mocnění, během života postihuje až 
60% lidí. Vyskytuje se prakticky v kaž-
dém věku, příčiny se ale v jednotlivých 
věkových skupinách odlišují. Zatímco u 
mladších jedinců jde nejčastěji o krvá-
cení idiopatické nebo posttraumatické, 
u starších lidí jsou jednoznačně nejvíce 
postiženi pacienti při hypertenzi, chřipce 
a nemocní s malignitou.
Příčiny epistaxe dělíme na místní a cel-
kové:
    Místní příčiny:

Trauma je nejčastější příčinou lokál-• 
ně podmíněné epistaxe. Krvácení 
obvykle provází frakturu nosních 
kůstek nebo septa, skeletu střední 
obličejové etáže, frontobazální po-
ranění i drobná mikrotraumata v ob-
lasti nosního vchodu. Epistaxi může 
vyvolat zavádění nasogastrické son-
dy nebo nasotracheální intubační 
rourky.
Záněty - rinosinusitidy vedou k hy-• 
perémii nosní sliznice a tím vyšší 
pohotovosti ke krvácení.
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Rhinitis anterior sicca - suchá sliz-• 
nice bývá následek dlouhodobé 
profesionální expozice průmys-
lových plynů, prachu, dále časté  
aplikace nosních sprayů se stero-
idy, oxygenoterapie. Také chladný, 
zimní vzduch s nízkým procentem 
vlhkosti a současně delší pobyt ve 
vytápěných suchým místnostech 
zvyšuje citlivost sliznice k drobné-
mu traumatu.
Venektazie - zejména v přední • 
části septa, bývají příčinou méně 
intenzivní, ale často recidivující 
epistaxe.
Krvácivý polyp septa• 
Nádory dutiny nosní, paranasál-• 
ních dutin a nosohltanu
Cizí těleso v dutině nosní je ty-• 
pické pro dětský věk a mentálně 
retardované jedince. Provází jej 
dlouhodobá, většinou jednostran-
ná hnisavá sekrece, foetor, slabé 
krvácení nebo jen stopy krve v se-
kretu.
Cévní malformace• 
Idiopatické epistaxe bez zjevné pří-• 
činy jsou nejčastější u dětí a mla-
distvých

    Celkové příčiny:
Onemocnění kardiovaskulárního sys-
tému jako hypertenze, arteriosklerosa, 
nefrosklerosa jsou jednoznačně nejčas-
tější příčinou symptomatické epistaxe. 
Jedná se často o arteriální krvácení ze 
středních a zadních partií nosu, které  
mnohdy spontánně ustává a po určité 
době se opět vrací. Po korekci krevního 
tlaku se již neopakuje. Epistaxe  předsta-
vuje u hypertenzní krize určitý ochranný 
mechanismus organismu. Provedení 
tamponády bez současné korekce hyper-
tenze, může vést k závažným komplika-
cím- mozkovému krvácení, infarktu!
Infekce - zejména virozy (chřipka, spal-
ničky, spála,..)
Hematologická onemocnění (mohou být 
příčinou poměrně závažných epistaxí) 
Lze je rozdělit na trombocytopatie, koa-
gulopatie a vaskulopatie.
Hepatopatie vede ke krvácení z poruchy 
syntézy koagulačních faktorů.

Urémie - nemocní zařazení do dialyzač-
ního programu trpí krvácením z nosu po-
měrně často. 
Endokrinní poruchy - častější krvácení 
bývá v těhotenství
Hypovitaminoza C též může být jednou z 
příčin krvácení
    Klinický obraz
Arteriální krvácení  je charakterizováno 
proudem krve z nosu, zatékáním krve do 
hltanu i při mírném předklonu. Krvácení 
obvykle po několika minutách ustává a 
periodicky se vrací. Při slizničním krváce-
ní krev z nosu  jen odkapává, spontánně 
ustává, nepravidelně se vrací v závislosti 
na vyvolávajícím faktoru. Celkové pří-
znaky závisejí na velikosti krevní ztráty a 
rychlosti, kterou ke ztrátě došlo. I lehčí 
formy provází  zpravidla neklid, úzkost 
z pohledu na vlastní krev a potřísněný 
oděv, někdy kolaps, nauzea, zvracení 
krve. Hypotenze a tachykardie se obje-
vuje při krevní ztrátě nad 20% celkové-
ho krevního objemu. Charakteristická je 
bledost sliznic a kůže, studený pot, může 
dojít ke ztrátě vědomí.
   Diagnostika

V anamneze se zaměřujeme na zjiš-• 
tění, zda je pacient hypertonik nebo 
se léčí s jiným závažným onemoc-
něním (ICHS, hemoblastoza,…), ne-

předcházel-li infekt, jaké léky užívá 
(salicyláty, warfarin,…), jde-li o první 
ataku či recidivující krvácení
Zdroj lokalizujeme pomocí přední a • 
zadní rinoskopie.
Vyšetření krevního tlaku popř. tepo-• 
vé frekvence neopomeneme u žád-
né epistaxe!
Laboratorní vyšetření - KO+diff, ja-• 
terní testy, urea, základní koagulač-
ní testy (APTT, Quick) 
Interní, hematologické, neurologic-• 
ké, neurochirurgické a jiná specia-
lizovaná vyšetření jsou indikována 
individuálně dle potřeby.

   Diferenciální diagnoza
Důležité je odlišit krvácení z jiných 
částí dýchacích cest (hrtan, průdušni-
ce, průdušky), polykacích cest (dutina 
ústní, hltan, jícen, žaludek). Na tuto 
možnost myslíme zejména u pacientů 
v bezvědomí či jiných případech, kdy 

obtížně zjišťujeme anamnestická data. 
Terapie:
V rámci první pomoci doporučíme vysmr-
kat z nosu všechna koagula, komprimo-
vat asi na 5 minut nosní křídla k septu, 
předklonit hlavu, aby nedošlo k zatékání 
do hltanu, ledovat zátylek, elevovat hor-
ní polovinu těla, vložit do nosu proužek 
Gelasponu. 
Celková léčba je zaměřena na základní 
onemocnění - korigujeme hypertenzi, po-
dáváme hemostyptika (Dicynone, Pam-
ba), vitaminy K a C. Při větších krevních 
ztrátách hradíme parenterálně tekutiny 
přívodem náhradních roztoků, v případě 
potřeby aplikujeme mraženou plasmu a 
erytrocytární masu do stabilizace krev-
ního tlaku, pulsu a hodnot hemoglobinu 
(Hb min. 80 g/l ).
Lokální léčba spočívá v anestézii a ane-
mizaci sliznice (Xylocaine,Sanorin), po-
leptání místa krvácení (argentnitrát, kys. 
chromová), elektrokoagulaci, provedení 
přední event. zadní tamponády. U sil-
ných, neztišitelných krvácení je někdy 
nezbytná ligatura přívodných cév .
Cílená selektivní embolizace je moder-
ní metoda u nás zavedená od počátku 
80.let. Pro možné, zejména neurologické 
komplikace, musíme její indikaci pečli-
vě zvažovat. Tato metoda zůstává zatím 
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vyhrazena jen pro specializovaná rentge-
nová pracoviště.
Komplikace:
Z místních komplikací se nejčastěji setká-
váme s hemosinem a hemotympanem, 
v těchto případech je nutné preventivní 
podání antibiotika k zabránění vzniku si-
nusitidy či otitidy. Při zadní tamponádě 
je uváděno riziko angíny nebo nekrozy 
měkké patra. 
Celkově epistaxe ohrožuje nemocného 
objemem krevních ztrát, aspirací krve, 
hypertonici jsou ohroženi vznikem cévní 
mozkové příhody či infarktem myokar-
du.

   Prevence
Prevenci představuje u hypertoniků dob-
rá kompenzace vysokého krevního tlaku, 
u warfarinizovaných pacientů pravidelné 
kontroly Quicka, u hepatopatií užívání 
hepatoprotektiv a vitamínu K (Kanavit), 
při infektech dostatek vitaminu C, při 
zvýšené fragilitě kapilár deriváty rutinu 
(Ascorutin). U suchých rinitid je v topné 
sezoně doporučováno zvlhčování vzdu-
chu v místnosti zvlhčovači, inhalace 
nebo prostá aplikace minerálních vod 
(Vincentka, mořská voda...) 

   Ošetřovatelská péče
Na ambulanci sestra uloží pacienta do 
polohy v polosedě, informuje ho, že ne-
smí krev polykat, ale vyplivovat, uklidňu-
je ho, podává nemocnému buničinu, dle 
potřeby emitní misku, přikládá studené 
obklady na čelo a zátylek, asistuje lékaři 
při vyšetření.
U hospitalizovaného pacienta sestra sle-
duje celkový stav - pravidelně měří TK, 
sleduje prokrvení sliznic, při tamponádě 
pravidelně mění nosní fundu, cílenými 
dotazy pátrá po zatékání krve do hlta-
nu, polykání krve.Při spolykání většího 
množství krve pacienti často zvrací, se-
stra se postará o toiletu dutiny ústní. 
Nemocným s tamponádou, kteří jsou 
nuceni dýchat ústy, nabízí dostatek te-
kutin, svlažuje rty. Pravidelně mění šátek 
s ledem na zátylku nemocného, aplikuje 
dle ordinace lékaře hemostyptika, anal-
getika, infúze, krevní deriváty.
U všech těchto akutních stavů je důle-
žité, aby sestra sama posuzovala, před-

vídala a hodnotila stav pacientů a aby 
byla připravena a schopna bez prodlení 
reagovat na pokyny lékaře. Pacienti  jsou 
často vyděšeni, bojí se o svůj život, jsou 
podráždění, neklidní, někdy zmatení a 
dezorientovaní. Je na sestře, aby je doká-
zala uklidnit a poučit o postupu ošetření, 
aby pak mohli s lékařem dobře spolupra-
covat.
Velmi důležitou složkou ošetřovatelské 
péče je komunikace nejen s nemocnými, 
ale i se spolupracovníky a rodinnými pří-
slušníky. Musíme si uvědomit, že sestru, 
lékaře a ostatní zdravotnické pracovníky 
všichni hodnotí především jako celek, ale 
ne vždy umí objektivně zhodnotit jejich 
odbornost a dobře provedené výkony.

A na závěr jedna kazuistika:
EPISTAXE
-pacient roč. 1942 
2 dny opakovaně ošetřován na amb. 
pro krvácení z nosu – provedena přední 
tamponáda.
Po té přivezen z domova pro opětovné 
krvácení, krev zatéká i do krku. Přijat na 
oddělení.
1.den

na amb. provedena zadní a přední • 
tamponáda
proveden odběr krve (APTT, Quick, • 
ZS, KO+dif.)
pac.převezen na odd., (polosed, • 
tekutiny,led na zátylek, kontrola TK, 
Ascurutin, ATB kryt)
v noci opět krvácení z nosu i ucha • 
(perforace bubínku)
předělána přední tamponáda, apl.• 
Pamba i.m, podán Tensiomin 25 
mg(TK 160/100)

2.den
bez krvácení• 

3.den
v noci krvácení, aplikován Dicynone • 
1amp. i.m.

4.den
v noci slabé krvácení, ledován záty-• 
lek 
krvácení ustává• 

5.den 
několikrát během dne krvácí-apl. • 
Dicynone i.m., ledován
rozhodnuto o endoskopickém sta-• 
vění krvácení v CA
v rámci předoperačního vyš.zjištěn • 
jako vedl.nález susp. CA plic
vzhledem k nálezu  jde o výkon z vi-• 
tální indikace!!
v noci opět 3x masivní krvácení    • 

6.den
kontrolní odběr KO (hemoglobin 7,3 • 
g/l), objednána ery masa
na oper.sále provedeno stavění kr-• 
vácení pod endoskopickou kontro-
lou
podán Gelafusin 500ml, 2x ery • 
masa, FR, Hartman

7. a 8.den 
podávány infuzní roztoky• 
sledován P+V, TK• 
krátké krvácení (Dicynone i.m.)• 

9.den 
statim KO (hemoglobin 6,8 g/l)• 
podána 2x ery masa• 
odpoledne opět krvácení (Remes-• 
typ i.v.)

10.den 
podána 1x ery masa• 
nekrvácí• 

11.den 
opět krvácí • 
podána 2x ery masa• 

14.den 
provedena opět endoskopická revi-• 
ze s elektrokoagulací zdrojů krváce-
ní v CA + bronchoskopie s odběrem 
vzorku na histologické vyš. 

Další dny již nekrvácí, anemie se spon-
tálně upravuje, pacient je detampono-
ván a 19.den je přeložen na plicní odd. 
M.N Ústí nad Labem. 

Iva Rangelová
ORL oddělení, Nemocnice Děčín
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Víte, co je Longova metoda?
Odborné průzkumy ukazují, že menší či 
větší obtíže s konečníkem má více než 50 
procent lidí. 
Hemeroidy jsou rozšířené žíly v oblasti ko-
nečníku. Za normálních okolností hemeroi-
dy nezpůsobují žádné problémy. Když však 
hemeroidy způsobují obtíže od bolestí až 
po krvácení – krev ve stolici a výhřez sliz-
nice, mluvíme o hemeroidálním onemoc-
nění.

   Proč vznikají
Příčin vzniku hemeroidů je několik.

Jsou to především:

dědičné dispozice• 
častá zácpa a celkově nezdravý prů-• 
běh stolice

Hemeroidy se dají považovat za civilizační 
chorobu. Jejich nejčastější příčinou je totiž 
sedavý způsob života a velice málo pohy-
bu.
Velkým problémem, hlavně v letních měsí-
cích, je pocení. Právě pot je v oblasti koneč-
níku odpovědný za zvýšené dráždění.
   Jak lze hemeroidy diagnostikovat?
Připravte se na to, že lékař bude chtít vidět 
a vyšetřit vaši intimní oblast. Bez toho, že 
na něj „vystrčíte zadek“ to nejde. Věřte 
však, že lékaři jsou na to zvyklí a přistupují 
k tomuto onemocnění stejně profesionál-
ně, jako k angíně nebo zlomenině.
Není to bolestivé vyšetření. Samozřejmým 
požadavkem z vaší strany v dnešní době, je 
provádět toto vyšetření s ohledem na vaše 
soukromí a váš pocit intimity.
Pokud po těchto vyšetřeních není diagnóza 
zjevná, měl by vás lékař vyšetřit anosko-
pem nebo rektoskopem. 
Každé krvácení do stolice musí být vyšet-
řeno lékařem. Riziko promeškání možnosti 
včasné diagnózy nádorového onemocnění 
tlustého střeva je se stoupajícím věkem 
vysoké.

   Stádia hemeroidů a jejich léčba
Hemeroidy I.stupně se projevují občasným 
krvácením, zejména při nebo po stolici, tla-
kem nebo bolestmi v řitní oblasti. V tomto 
stadiu je vhodná neoperační (konzervativ-
ní) léčba pomocí mastí, čípků a koupelí.
Hemeroidy II.stupně se projevují navíc pře-
chodným výhřezem při zatlačení na stolici. 
Výhřez však ještě sám mizí po ukončení 
tlaku. Při tomto postižení je již často nutné 
zasáhnout chirurgicky.

Hemeroidy III.stupně jsou typické výhře-
zem, který je již nutno navrátit (reponovat) 
zevním tlakem.
Při IV. stupni hemeroidálního onemocnění 
je přítomen trvalý výhřez sliznice, který již 
není možno reponovat.

  Léčba hemeroidů
Jelikož kolem onemocnění hemeroidy pa-
nuje mnoho studu a předsudků, málokdo 
věnuje léčbě patřičnou pozornost. Přitom 
její podcenění nebo zanedbání může vést 
k pozdějším značným obtížím nebo vzniku 
dalších onemocnění.
Pokud při léčbě nezabraly běžně dostupné 
přípravky na léčbu hemeroidů, pak je nutný 
chirurgický zákrok nebo jedna z moderních 
metod léčby hemeroidů.
Díky moderním metodám se dají hemeroi-
dy léčit i jinak než bolestivým chirurgickým 
zákrokem. K rozšířeným účinným neinvaziv-
ním metodám léčby hemeroidů patří ligace 
(elastická ligatura), laser, zmražení, sklero-
tizace, vysokofrekvenční proud a další.
Sklerotizace spočívá v injekčním nastříknu-
tí speciální látky do hemeroidů, která způ-
sobí jejich zajizvení a uzavření. Koagulace 
infračerveným zářením je moderní léčebný 
způsob. Provádí se ambulantně a je bezbo-
lestný.
Elastická ligatura neboli ligace je v sou-
časnosti nejvhodnější metodou neinva-
zivní léčby hemeroidů. Spočívá v aplikaci 
elastických kroužků pomocí různých dru-
hů aplikátorů ambulantně a jako u všech 

předchozích metod není nutné anestesie či 
analgesie.
Laser je možné využít podobně jako infra-
červenou nebo elektrokoagulační techniku 
k nekrotizaci hemeroidálních uzlů, avšak 
není to příliš častá metoda.
Zmražení neboli kryodestrukce je též mož-
né využít i k léčbě pooperačních komplika-
cí. Principem je rychlé podchlazení a opět 
bezbolestná nekróza tkáně. Její nevýhodou 
je delší hojení a komplikovanost výkonu.
Při řešení problémů s hemeroidy je nutné 
brát zřetel i na prevenci. Je nutné omezit 
alkohol a kořeněná jídla. Snažte se každý 
den o trochu pohybu – obzvláště lidé se 
sedavým zaměstnáním (řidiči, úředníci).
Výborným preventivním opatřením je kaž-
dodenní 20-minutová svěží procházka, 
neméně důležité je i dodržování pitného 
režimu – snažte se vypít alespoň 3-4 litry 
vody.

Longova metoda 
– nový způsob léčby hemeroidů
Longova metoda je zcela odlišná od dosa-
vadních metod tím, že k odstranění přeby-
tečné tkáně nedochází na kraji konečníku 
(v řitním kanále), kde je velké množství 
nervových zakončení a jakýkoliv zákrok v 
této oblasti je tudíž velmi bolestivý, ale o 
několik centimetrů výše, kde již sliznice ko-
nečníku není citlivá.

Odstranění přebytečné tkáně a násled-
né sešití sliznice se provádí zvláštním 
přesným nástrojem (staplerem), který je 
zaveden do konečníku. Stapler řeší záro-
veň příčinu zvětšení hemeroidů a výhřezu 
konečníku, neboť přerušuje drobné cévy, 
které přivádějí do hemeroidů krev a fixuje 
sliznici na její původní místo. Sliznice není 
v místě hemeroidů odstraněna a nevzniká 
tak jizva, jako po klasických operacích, kte-
rá nedovolí dobré utěsnění řiti. Nehrozí ta-
ké poškození svěračů konečníku.

Operace je téměř bezbolestná. Pooperační 
bolesti jsou ve srovnání s klasickými opera-
cemi velmi malé.

Komplikací hemeroidů je krvácení, zánět, 
trombóza, zvředovatění, vyhřeznutí a za-
škrcení.

Milcová Markéta, Chmelíková Radka 
Chirurgické oddělení, Nemocnice Chomutov



Delirantní pacient
Toto téma jsem si vybrala z důvodu, že pracuji na inter-
ním JIPu a lze říci, že na našem oddělení s 8 lůžky + 10 
lůžky AAJ jsou téměř vždy 1–2 pacienti delirantní. Někdy 
je jich i více a potom to opravdu stojí za to. Péče o tyto pa-
cienty je náročná jak po fyzické tak po psychické stránce. 
Statisticky 10 - 20 % pacientů přijímaných do nemocnice 
je delirantních a u dalších 10- 20 % se delirium vyvine 
během hospitalizace.
Delirium můžeme definovat jako závažný nespecific-
ký neuropsychiatrický syndrom s kvalitativní poruchou 
vědomí, vnímání, myšlení, chování, poruchami paměti, 
emotivity a s narušením cyklu spánku a bdění. Je nezbyt-
né si uvědomit, že se jedná o velmi závažný, život ohro-
žující stav s vysokou mortalitou, vyžadující okamžitou 
léčbu.
Predispozice: organické postižení CNS, kam patří ikty, 
krvácení do CNS, meningitidy, encefalitidy, meningitidy, 
mozková hypoxie, infekce, srdeční selhávání, iontová 
dysbalance, užívání drog a alkoholu, endokrinopatie, 
malnutrice, hypovitaminozy.
Klinický obraz deliria je charakteristický náhlým vznikem, 
kolísáním intenzity, dezorientací místem, časem, oso-
bou, krátkodobými poruchami paměti, halucinacemi a 
poruchou cyklu spánku a bdění.
Deliria je možné rozdělit na hyperak-
tivní, hypoaktivní a smíšené. Hyper-
aktivní delirium je provázeno psycho-
motorickým neklidem, tachykardií, 
pocením a zrychleným, nekoordino-
vaným myšlením. Chování pacienta 
se může vystupňovat až do agresivity. 
Hypoaktivní  delirium může proběh-
nout nepoznáno, pacient se jeví spí-
še jako nespolupracující. Nejčastější 
však je smíšený typ, kdy se tyto stavy 
střídají.
Co se týče léčby, vždy je dobré odstra-
nit vyvolávající příčinu deliria, neboť 
s jejím odstraněním dojde i k ústupu 
delirantního stavu. Neklid pacienta 
tlumíme podáváním Haloperidolu, 
Tiapridalu, Diazepamu intravenózně, 
jako podpůrný lék se podávají noot-
ropika (Oikamid, Geratam), pacien-
ti se hydratují a je jim poskytována  

komplexní ošetřovatelská péče, při které dbáme hlavně 
na bezpečnost pacienta, neboť při nástupu zvláště hy-
peraktivního deliria se pacient stává nebezpečným pro 
sebe i své okolí, což nezřídka vyžaduje použití fixačních 
prostředků (kurty) za asistence sanitářů či bezpečnostní 
služby k nemocnici náležící.
Vzhledem k faktu, že vyvolávající faktory pro vznik deliria 
jsou zároveň také vyvolávajícími faktory arytmií, je ne-
zbytné pacienty s deliriem monitorovat. Maligní arytmie 
mohou být totiž příčinou smrti delirantních pacientů.
Jelikož se tato diagnóza nevztahuje pouze na naše oddě-
lení, je také věcí standardních oddělení, LDN, pooperač-
ních oddělení a jiných, chtěla bych závěrem říci, že je to 
problém se kterým se budeme i do budoucna setkávat 
a protože je nutné, aby sestra k delirantnímu paciento-
vi  přistupovala s klidem, rozvahou a obrněna trpělivos-
tí, měla by stejně jako její kolegyně aktivně pracovat na 
zlepšení pracovního prostředí a vztazích v kolektivu, ne-
boť jen v takto pevném pracovním zázemí lze dlouhodo-
bě kvalitně pracovat a tím poskytovat kvalitní péči všem 
našim pacientům nevyjímaje ty delirantní.

Dagmar Báčová, interna JIP
nemocnice Chomutov

Ilustrační foto

Redakce STATIMU nabízí možnost všem zaměstnancům zdravotnických profesí KZ a.s. k uveřejnění příspěvků a za-
jímavých námětů do této přílohy časopisu Infolisty. Zveřejněte nové odborné zdravotnické zajímavosti, zpropagujte 
zajímavé pracoviště, osobnosti nebo diagnostickou a léčebnou metodu. Rádi se budeme Vašimi náměty zabývat!
Neváhejte a napiště nám! 
Kontakt: Jiřina Suchá, Tiskové a organizační oddělení KZ, a.s. tel.: 477112030, e-mail: jirina.sucha@mnul.cz
Bc. Anna-Marie Malá, hlavní sestra nemocnice Chomutov, 474447395, e-mail: anna.mala@nspcv.cz 
Mgr. Hana Plachá, vedoucí odboru vzdělávání KZ, tel.: 477114118, e-mail: hana.placha@nemdc.cz
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