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LERV/ESWL
LERV (litotrypse extrakorporální rázovou vlnou) znamená mimotělní drcení
konkrementů.
prováděna od roku 1994. Jsme vybaveni přístrojem Medilit M6 české provenience. Jeho modulární uspořádání
umožňuje při průběžných kontrolách
obnovu přístroje výměnou jednotlivých
částí. Přístroj splňuje náročné současné požadavky urologické operativy, generátor rázových vln je svou účinností
jedním z nejlepších. Pracoviště umožňuje kromě drcení kamenů provádět
i některé endourologické operace. Za
15 let používání této metody bylo na
našem oddělení provedeno celkem
2243 výkonů.

Zákrokový sál
První prototyp litotryptoru vyvinula
německá firma Dornier, zabývající se
leteckou výrobou. Na počátku bylo náhodné zjištění vlivu rázové vlny na součásti letadel. Úvodní pokusy byly provedeny v roce 1976 na psech, kterým
byly voperovány lidské konkrementy.
První ESWL nefrolitiázy u člověka byla
provedena v roce 1980. V Čechách byl
extrakorporální litotryptor poprvé použit 13. dubna 1987 na urologické klinice
VFN Praha.
Rázová vlna je podobná vlně tlakové,
která se šíří z místa exploze do okolí. Účinek je dán dvěma mechanismy.
Prvním z nich je vysoká lokální změna
tlaku, která může v pevné látce dosáhnout až meze pevnosti a tím vést
k rozrušení struktury konkrementu.
V místech s velkou změnou tlaku může
docházet i ke kavitaci – tedy ke tvoření
dutin v konkrementu.
Účinnost desintegrace konkrementu je
různá u různých typů litotryptorů, závisí též na aplikované energii a na frekvenci rázových vln.
Extrakorporální litotrypse je na urologickém oddělení Nemocnice Most

Ovladovna
Z fyzikálního hlediska je zdrojem rázové vlny v případě našeho přístroje
elektrohydraulický výboj, který se šíří
vodním prostředím. Výboj vzniká v jiskřišti mezi dvěma elektrodami, odrazem od parabolického zrcadla je rázová vlna fokusována do ohniska, kam je
umístěn konkrement. Jiskřiště je před
každým výkonem znovu kompletováno
vyškolenou zdravotní sestrou, hroty
elektrod jsou totiž každým výkonem
mechanicky opotřebovány. Celý výkon trvá zhruba hodinu. Délka výkonu
závisí na tepové frekvenci pacienta
a na počtu rázů potřebných k fragmentaci kamene. Aplikuje se maximálně

3000 rázů. Intenzita rázů je regulována
napětím od 5 kV do 15 kV.
Předpokladem úspěšného výkonu je
podrobná pacientova anamnéza, klinické vyšetření a zhodnocení rentgenové dokumentace. Fragmenty konkrementu odcházejí přirozenou cestou.
Je tedy nutné, aby močové cesty byly
volné. Někdy je nutné zajistit močovod
stentem (double pig-tail).
Na našem oddělení vyžadujeme u pacientů předoperační vyšetření – RTG
plic, krevní odběry – krevní obraz, parametry srážlivosti krve (APTT, Quick),
základní biochemické odběry (urea,
kreatinin, jaterní testy, glykéme). Důležité je též kultivační vyšetření moče
k vyloučení infektu močových cest.
Pacienti musí absolvovat též interní vyšetření, včetně zhodnocení EKG křivky.
Těsně před výkonem je vhodné rentgenové vyšetření k aktualizaci polohy
konkrementu.
Absolutní kontraindikací výkonu jsou
těhotenství a nekorigované koagulopatie. Litotrypse se na našem oddělení
neprovádí v dětském věku.
Relativní kotraindikace LERV jsou neléčený uroinfekt, obstrukce distálně od
konkrementu, aneurysma aorty, kalcifikace renální tepny, kardiostimulátor,
distální ureterolitiáza u žen ve fertilním
věku. U těchto stavů je nutné postupovat individuálně.
Příjem pacienta provádíme v den výkonu. Pacient přichází nalačno s výše
zmiňovaným předoperačním vyšetřením a rentgenovou dokumentací. Je
přijat ošetřujícím lékařem, samozřejmostí je informovaný souhlas pacienta
s výkonem. Těsně před transportem na
sál je pacientovi podána premedikace
(Spasmopan, Dormicum) a zavedena
intravenózní kanyla. Pacient je k výkonu umístěn na speciální pohyblivé lůžko s převodním kaučukovým vakem,
který se před výkonem plní vodou ohřátou na teplotu lidského těla. Pacient se
na vak ukládá bokem nebo hýždí, a to
podle lokalizace konkrementu. Sestra

pacienta připojí k EKG monitoru, vznik
rázové vlny musí být načasován 20 ms
za QRS komplexem – prevence vzniku poruch srdečního rytmu. Bezprostředně před zahájením procedury se

Steinstrasse před LERV

Steinstrasse po LERV
zdravotní sestra ještě jednou zeptá pacienta na lékové alergie, je-li nalačno
a nemá-li snímatelnou zubní protézu.
Zopakuje pacientovi průběh výkonu
a seznámí jej se způsobem dorozumívání se s personálem během výkonu.
Prostřednictvím skiaskopie je konkrement zaměřen a pojezdem operačního
stolu umístěn do ohniska působení
rázových vln.

Přenos rázové vlny do těla je zajištěn
gelem mezi vakem a kůží pacienta.
Přestože výkon není zcela bezbolestný,
neprovádíme ho v celkové anestézii.
Po zaměření konkrementu je pacientovi podána intravenózně analgosedace.
Na našem pracovišti používáme kombinaci Algifenu s Fentanylem. Vnímání
bolesti je samozřejmě velice individuální. Někteří pacienti usínají tzv. "na
špičce jehly", tedy okamžitě po aplikaci analgetik. U jiných je po zvýšení
intenzity rázové vlny v průběhu procedury nutné zvýšit dávku opiátu.
Délka hospitalizace obvykle nepřesahuje dva dny. Pacienta sledujeme
po výkonu standardním způsobem.
Sestra měří krevní tlak a puls po dvou
hodinách, večer je odebrán krevní obraz k vyloučení krvácení. Je aplikována
infúzní léčba a podávány antiedematosní léky k zajištění průchodnosti močových cest. Pacient močí do nádoby,
je nutné sledovat odchod fragmentů
a hodnotit intenzitu eventuální hematurie.
Ráno lékař provede sonografii ledvin
k vyloučení traumatických změn a k posouzení dilatace dutého systému. Pacient absolvuje nativní nefrogram, kde
se hodnotí úspěšnost fragmentace.
Je-li vše v pořádku, pacient je propuštěn do domácího ošetření. Výkon lze
v případě potřeby s odstupem zhruba
dvou dnů opakovat. Pacienta zveme
ke kontrole za 2–3 týdny s kontrolním
nativním snímkem.
Rekonvalescence a morbidita jsou
v porovnání s otevřenými operacemi
pro urolitiázu zanedbatelné. Pacient je
většinou schopen návratu do pracovního procesu hned po propuštění.
Většina pacientů toleruje výkon velmi
dobře a pozitivně hodnotí možnost
rychlého návratu do pracovního procesu.
Jana Dostálová. R.N.
Urologické oddělení
Nemocnice Most, o.z.
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Invazivní metody v prenatální diagnostice
Narození dítěte s vrozenou vývojovou
vadou (VVV) je jednou z nejhorších rodinných tragédií, vedoucí často i k rodinnému rozvratu. Náklady na postiženého
jedince jsou vysoké a zatěžují nejen
rodinu, ale celou společnost. Celkové
procento VVV se pohybuje v populaci
kolem 3–5 %. Rizikové faktory vzniku
VVV se stále zvyšují. Můžeme jmenovat
například znečistěné životní prostředí,
trend k rodičovství v pozdějším věku,
zvyšující se životní tempo spojené se
stresy apod. Proto je snaha detekovat
VVV, zejména neslučitelné se životem,
co možná nejdříve a napomoci ke stanovení další strategie přístupu k těhotné ženě. A to je principem prenatální
diagnostiky.
Metody
1. neinvazivní
2. invazivní
Rovněž naše oddělení má snahu co nejdříve diagnostikovat VVV. Chtěla bych
vás seznámit s invazivními metodami,
které provádíme.
Invazivní metody
Slouží k získání genetické, biochemické
a fyziologické informace o plodu. Jsou
to:
1. amniocentéza
2. biopsie choria (CVS)
3. kordocentéza
4. fetální terapie v těhotenství
Riziko invazivních výkonů je 0,5–2%.
AMNIOCENTÉZA
Během posledních 30 let se stala amniocentéza (AMC) ve II. trimestru těhotenství rutinní metodou k vyloučení
chromosomálních abnormalit u plodu.
Pod kontrolou ultrazvuku může být
amniocentéza snadno provedena po
15. týdnu těhotenství. Buňky obsažené v plodové vodě je možno vyšetřovat
cytogeneticky (stanovení karyotypu),
imunofluorescenčně (genová detekce
pomocí imunofluorescenčních sond)
a DNA analýzou (PCR). Hlavním nedostatkem cytogenetického vyšetření je
nutnost kultivace buněk trvající 14 i více
dní. Imunofluorescenční vyšetření je
rychlejší (diagnóza do 48 hodin), ale
dává jen omezenou informaci, má niž-
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ší spolehlivost a je dražší. PCR vyšetření je nejdražší, ale výsledek známe do
24 hodin.
Nejčastější indikací k odběru plodové
vody je vyšetření cytogenetické – stanovení karyotypu plodu (karyotyp je sada
chromozomů individua – 46 chromozomů = 22 párů autozomů a jeden pár
jsou pohlavní chromozomy X a Y). PloAmniocentesis
Ultrasound
transducer
Needle
Amniotic fluid

Uterus

Amniotic sac
Fetus
Cross section
of abdomen

A needle is guided into
the amniotic fluid, and
a small amount of the
fluid is removed.

V posledních letech zejména díky
IVF–ET přibývá vícečetných gravidit.
I v tomto případě se provádí odběr
z jednoho vpichu metodou vyloučení
pomíchání vzorků z amniálních vaků
(po odebrání prvního vzorku a následného proniknutí do druhého amnia, se
odsaje asi 1 ml plodové vody, který se
znehodnotí a následně se odsaje druhý
vzorek). Zde je riziko 2%.
BIOPSIE CHORIA – CVS
V případě patologického karyotypu je
možné na přání pacientky vyvolat potrat před 24. týdnem těhotenství. Tento
zákrok je spojen s těžkou emocionální
zátěží pacientky. Proto se hledaly a hledají další postupy, které by umožnily
diagnostiku v dřívějších stadiích těhotenství. Tlak na posunutí prenatální diagnostiky do I. trimestru vyústil v techniku odběru choriových klků. Nejprve se
choriová biopsie prováděla transcervi-

Amniocentéza – zpravidla
od 15.–16. týdne těhotenství
dová voda je tekutina, která obsahuje
98–99 % tekuté složky a 1–2 % fetálních
buněk. Tekutá složka obsahuje organické
a anorganické látky a pevná složka buňky
z povrchu těla plodu, respiračního, gastrointestinálního a urogenitálního traktu,
z plodových obalů a povrchu pupečníku.
Z celkového množství buněk je pouze
3–4 % živých (schopných kultivace). Proto je nutné odebrat 20–30 ml plodové
vody. Doba kultivace je 10–14 dní, stejná je i doba zpracování a hodnocení.
Postup při amniocentéze
Ultrazvukem zjistíme nejvhodnější
místo pro vpich. Snažíme se vyhnout
placentě a samozřejmě plodu. Je-li placenta na přední stěně, musíme postupovat transplacentárně a má-li těhotná
krevní skupinu Rh negativní, aplikujeme po zákroku anti-D-gamaglobulin.
Po desinfekci sondy a kůže provede
metodou free hand needle – technik
za vizuální kontroly ultrazvukem vpich
ultratenkou jehlou s kontrastní špičkou (25 G) do amniálního vaku a nasaje vakuovým uzavřeným okruhem asi
24 ml plodové vody. Provádí se vždy
1 vpich.

Transabdominal
Chorionic
Villus sampling
Ultrasound transducer
Needle
Uterus
Chorion
Fetus
Cross section
of abdomen

A sample of chorionic villi
is taken with a needle
and syringe using the
transabdominal approach

Transabdominální odběr
Transvaginal
Chorionic
Villus sampling
Catheter

Chorion

Ultrasound
transducer
Uterus
Fetus

Vagina
Cervix

Cross section
of abdomen

A sample of chorionic villi
is taken with a catheter
using the transvaginal
approach

Transvaginální (transcervikální)
odběr
kálně pomocí katetru a teprve později se
vyvinula technika transabdominálního
odběru, které v současné době dáváme

přednost. Biopsie choria se provádí mezi
11.–12. týdnem gravidity. Indikace jsou
obdobné jako u amniocentézy.
Postup při CVS
Odběr se provádí pod ultrazvukovou
kontrolou. Místo vpichu znecitlivíme
1% Mesocainem. Provedeme vpich
a pomocí speciální stříkačky nasajeme
thoriové klky. Vždy je zapotřebí medium, do kterého jsou klky aspirovány.
Medium je směs fyziologického roztoku
s Heparinem. Po nasátí se orientačně
vizuálně přesvědčíme, zda jsme materiál získali (choriové klky vypadají jako
kořínky). Výkon je nebolestivý. Těhotná
pociťuje pouze tupý tlak v místě vpichu.
Současně je nutné nabrat pro kontrolu
krev těhotné, abychom měli jistotu, že
jsme odebrali choriovou tkáň. Riziko je
srovnatelné s rizikem AMC.
(Obr. 2 a 3 – biopsie chloriových klků od
11. týdne těhotenství – transabdominální a transvaginální odběr).
KORDOCENTÉZA
Tento invazivní výkon umožňuje vyšetření fetální krve. Je to přímý odběr krve
plodu z pupečníku (res. z pupečníkové
žíly). Vždy je nutno stanovit fetální hemoglobin pro vyloučení kontaminace
mateřskou krví. Vyšetření bílých krvinek
plodu nám umožní velmi rychle stanovit
chromozomální výbavu plodu a vyšetřením červených krvinek stanovíme krevní
obraz a skupinu plodu.
Tato metoda je indikovaná u Rh inkompatibility, některých metabolických
poruch, stanovení hormonální hladiny
nebo u fetálních infekcí. Dostupnost výsledků je nejdéle do 72 hodin, protože
stanovení chromozomální výbavy plodu
z bílých krvinek je běžnou metodou každé cytogenetické laboratoře. Diagnostická spolehlivost je velmi vysoká. Riziko je také srovnatelné s rizikem AMC.
Postup při kordocentéze
Ultrazvukem se zobrazí pupečník a jeho
úpon k placentě. Zde je nejbezpečnější
místo k provedení kordocentézy. Odběr se provádí transplacentárně jehlou 22G s kontrastní špičkou. Často
se však úpon nepodaří zvizualizovat
a proto se kordocentéza provádí na

Ultrasound
transducer

Kordocentéza
volné pupečníkové kličce. Technicky
proveditelná bývá punkce až kolem
20. týdne těhotenství.
Odběr krve plodu z pupečníku lze přirovnat k odběru krve. Většina těhotných
uvádí, že vpich je nebolestivý a je vnímán jen jako tupý tlak. Celý zákrok trvá
několik minut.
FETÁLNÍ TERAPIE V TĚHOTENSTVÍ
Amnioinfúze, zvětšení objemu plodové vody, je dnes jednou ze zásadních metod fetální medicíny. Indikací
k amnioinfúzi jsou oligohydramnion
a anhydramnion. Pokud se vyskytne
oligohydramnion nebo anhydramnion
před 20. týdnem těhotenství, vzniká
u plodu hypoplazie plic až v 50 %. Příčinou může být těžká forma intrauterinní
retardace plodu (IUGR), ageneze ledvin,
obstrukční uropatie nebo prostý odtok
plodové vody. Důvodem ke zvětšení objemu plodové vody v časné graviditě je
proto především prevence hypoplasie
plic, později tlakové deformity končetin
a těla plodu. Další indikací amnioinfúze
jsou důvody diagnostické. Při těžkém
oligohydramniu je plod pod ultrazvukem málo přehledný a nelze se bezpečně vyjádřit k možným anatomickým
odchylkám. Někteří autoři doporučují
amnioinfúzi v případech silně zkalené
plodové vody mekoniem. Uvádí snížení
výskytu hypoxie plodu za porodu a snížení frekvence císařských řezů. Jako infuzní roztok je používán fyziologický roztok tělesné teploty v dávce 180–250 ml.
Zároveň jsou intraamniálně aplikována
antibiotika. Amnioinfúze také může
prodloužit trvání těhotenství a snížit

výskyt časných neonatálních komplikací. Během celého výkonu, který trvá asi
90–120 minut, je kontrolována srdeční
frekvence plodu.
Amniodrenáž je indikovaná při zvětšeném objemu plodové vody, polyhydramniu. Ten vzniká, jestliže produkce plodové vody převýší resorbci. Je spojena se
stavy plodu, kdy je znemožněno polykání např. při atrezii gastrointestinálního
traktu, atrezii dýchacích cest, chromozomálních aberacích apod. Velmi často je příčinou polyhydramnia infekční
onemocnění plodu nebo tzv. fetofetální
transfuze u dvojčat. Polyhydramnion je
příčinou tlakových obtíží těhotné, spojených s různým stupněm dyspnoe a bolestivým rozepnutím dělohy. Při náhlém
odtoku nadměrného množství plodové
vody hrozí předčasné odloučení placenty, mnohdy spojené s rozvojem poruchy
hemokoagulace. Nejoptimálnější přístup k redukci množství plodové vody
je amniopunkce jehlou 19 G pod ultrazvukovou (UZ) kontrolou. Jehlu fixujeme
a samospádem pak pomalu odtéká plodová voda v množství cca 500-600 ml.
Takto provedená amniodrenáž zabrání
předčasnému odloučení placenty.
Indukce abortu ve II. trimestru je velmi
častou metodou ukončení těhotenství
z genetické indikace do 24. týdne gravidity. Po amniopunkci cca 100–150 ml
plodové vody je intraamniálně aplikován prostaglandin Enzaprost v dávce 25
mg. Většinou navazuje tato aplikace na
preindukci hrdla děložního prostaglandiny pro vaginální aplikaci.
Těhotenství je pro ženu něčím naprosto mimořádným. Pro ni i pro dítě, které
v sobě nosí, je vhodné, aby těhotenství
prožívala co nejvíce v klidu a netonula
v obavách o svého zatím nenarozeného
potomka. Ačkoliv je v České republice
prenatální diagnostika na velmi vysoké
úrovni a dosahuje světových výsledků,
stále však platí, že o kvalitě života dítěte
do značné míry rozhoduje matka svých
chováním během těhotenství.
Bc. Dana Polanská
staniční sestra
Gynekologicko-porodnické oddělení
Nemocnice Most, o.z.
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Toxikomanie: Léčba drogově závislých – 2. díl
Kontaktní – krizová centra jsou zařízení
prvního kontaktu, která jsou pro klienty
volně přístupná bez objednacích termínů. Poskytují služby na rozhraní zdravotní a sociální péče. Kontaktní centra
nabízejí služby osobám, které experimentují s návykovými látkami nebo jsou
již na nich závislí. Poskytují všestrannou
pomoc včetně aktivit snižujících riziko
komplikací. Protidrogová centra nabízejí
prevenci i terapii, sociálně právní služby, rady rodičům, informace o drogách
a zdravotních rizicích, zprostředkovávají
kontakty na odborná zařízení.
Historie péče o drogově závislé v Ústí nad
Labem a vznik detoxifikační jednotky
Zpočátku byli drogově závislí léčeni na
psychiatrickém oddělení MN v Ústí nad
Labem. Docházelo však k častému porušování režimu, ke zneužívání ostatních
duševně nemocných pacientů (např.
pašování drog na oddělení), ke krádežím a díky osobnostním vlastnostem
klientů také ke konfliktům s ostatními
pacienty a personálem. Společný režim
byl nevhodný, též společná psychoterapie nebyla možná. Léčba se neslučovala
s léčbou ostatních psychicky nemocných
pacientů. Léčba byla neefektivní, po propuštění docházelo k častým recidivám.
Tato situace vyvolala nutnost oddělit léčbu drogových závislostí od léčby ostatních duševně nemocných pacientů. Bylo
nutno vytvořit další článek v péči o drogově závislé a tím byla detoxifikační jednotka, která zahájila provoz 2. 2. 1998.
Detoxifikace: je přímo léčebná metoda,
jejímž smyslem je zastavit užívání drogy
u klienta a při níž jsou minimalizovány
symptomy odvykacího syndromu a riziko
poškození.
To se může dít buď bez pomoci léků
(detoxikace) nebo za farmakologické
podpory (detoxifikace). Jiným důvodem
detoxikace může být případ, kdy je klient pod vlivem drog nebezpečný sobě
nebo svému okolí z důvodu psychotických stavů nebo pokud je vážně nemocný a pro další léčbu je nutná abstinence
od návykových látek, což bývá nejčastěji
u toxických a alkoholových psychóz. Detoxifikace předchází každé hospitalizaci
v léčebných zařízeních. Vhodné zařízení,
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kde se provádí, je obvykle nazýváno detoxifikační centrum nebo detoxifikační
jednotka.
Klient je přijatý na ,,detox“ ještě intoxikovaný nebo s počínajícími abstinenčními
příznaky.

Pokud se používá medikace, předepisuje
se obvykle látka, která má podobné účinky a je podobného charakteru jako droga, kterou dotyčný užíval. Při předchozím užívání heroinu se obvykle podává
metadon či buprenorphin (subutex), někdy jiné tlumivé látky (benzodiazepiny).
Dávkování je určeno tak, aby byly ulehčeny odvykací příznaky, ale aby nedošlo
k intoxikaci jako na droze a postupně se
snižuje.
Pobyt na detoxifikační jednotce se ukončuje až několik dní poté, co odezněly
abstinenční příznaky a léky jsou vysazené. Pokud je klient propuštěn dříve, detoxifikace není dokončena, hrozí výrazné
riziko relapsu (situaci, kdy si po nějaké

době abstinence dotyčný opět vezme
drogu) a je tu nebezpečí, že když klient
užije dávku, jakou užíval před přijetím,
dojde k předávkování.
Detoxifikační jednotka
Jedná se o oddělení, jehož charakter
odpovídá JIP s kapacitou 4 lůžek (3 lůžka JIP, 1 standardní). Uzavřené oddělení
(zákaz návštěv, vycházek, kouření), kdy
kontakt s rodinou, úřady atd. zajišťuje
sociální pracovnice.
Základní metodou je režimová léčba
a využití různých psychoterapeutických
technik.
Režim oddělení nebo také režimová terapie je nedílnou součástí léčby na psychiatrickém oddělení. Režimovou terapii též
označujeme pojmem léčba prostředím.
Oddělení na psychiatrii mají vypracované režimy oddělení, ve kterých jsou
propojeny všechny aktivity, které jsou
pacientům nabízeny. Oddělení se řídí
denním řádem.
V lůžkových zařízeních se také věnuje
pozornost estetice prostředí, která se liší
od běžného zdravotnického zařízení.
Psychoterapie
Psychoterapií rozumíme terapii psychologickými prostředky. Psychoterapie se
uplatňuje ve všech medicínských oborech, ale u psychicky nemocných pacientů má největší léčebný význam. Může
probíhat individuálně a skupinově, může
mít formu verbální nebo nonverbální.
Při aktivizaci pacientů využíváme psychoterapeutických technik jako je: psychogymnastika, relaxace, arteterapie,
muzikoterapie, socioterapie, zdravotnická osvěta.
U drogově závislých pacientů zařazujeme kondiční cvičení, cvičení na prevenci
a léčbu obtíží pohybového aparátu, nácvik autoterapie, dbáme na úpravu pohybového režimu. U některých pacientů
je možné správně volenou tělesnou aktivitou vyvolat závislost na pohybu jako
náhradu za jinou, škodlivou závislost.
Aktivace psychiky
S pacientem se snažíme o maximální
komunikaci. Doporučujeme četbu nebo

můžeme sami předčítat. Vybízíme pacienta ke sledování televizních pořadů
nebo k poslechu rádia. Pacienti mohou
hrát jednoduché a nenáročné hry. Všechny metody musejí být přiměřené stavu
pacienta. Různé činnosti, zaměstnávající
pacienty, jsou účinnou prevencí vzniku
psychických změn (apatie, negativismus,
agrese, rezignace), ke kterým může dojít následkem nedostatečných podnětů
a sociálních kontaktů, izolace.

Komplexní psychiatrická
rehabilitace
Psychiatrická rehabilitace jako celek je
zaměřena na všechny složky osobnosti
psychicky nemocného člověka včetně
jeho fyzické zdatnosti. Na psychiatrii
probíhá hlavně rehabilitace zaměřená
na poruchu psychických funkcí, problémy s adaptací v rodině, v práci a ve
společnosti. Tato rehabilitace využívá
především psychologické a pedagogické
prostředky. Důležitá je podpora a akceptace pacienta, je dobré upozornit ho na
výhody překonání závislosti a také na
problémy, které ho přivedly k rozhodnutí změnit situaci. Je potřebné projevovat
respekt, porozumění, naslouchat pacientům, dát pozitivní zpětnou vazbu, ocenit
pokroky v léčbě. Další důležitou roli hraje podpora soběstačnosti a sebedůvěry.
Komplexní psychiatrická rehabilitace je
dlouhodobým léčebným procesem a má
velký význam i ve fázi doléčování.
Ošetřovatelská péče
Ošetřovatelská péče o nemocné se závislostí na psychoaktivních látkách je velmi
individuální podle toho, v jakém stadiu
nemoci se jedinec nachází.
V akutní fázi, kdy jde o detoxifikaci nemocného, nebo u pacienta v deliriu musí
sestra sledovat somatický a psychický
stav i potencionální problémy.
Ošetřovatelská péče zahrnuje:
• celkovou hygienickou péči
• monitorování vitálních fcí
• sledování pitného a nutričního režimu
• sledování příjmu a výdeje tekutin
• zajištění žilního vstupu – infuzní terapie

• podávání kyslíku
• ošetřování ložisek vpichů
• podávání medikace (s.l., p.o., i.m.,
i.v., s.c...)
• rehabilitaci
Důvodem přijetí na oddělení je:
1. Akutní hospitalizace – pacient je přivezen RZP při intoxikaci drogou. Péče
je zaměřena na stabilizaci vitálních
funkcí a normalizaci celkového stavu pacienta. Po stabilizaci je pacient
propuštěn.
2. Plánovaná hospitalizace – pacienti jsou přijímáni na vlastní žádost,
hospitalizace je součástí následné
dlouhodobější terapie v léčebnách či
komunitách nebo jsou převedeni na
substituční terapii.
Substituce – ,,nahrazení“
Je způsob léčby, kdy je užívání původní
drogy nahrazeno lékařsky předepsaným užíváním látky s podobnými účinky
a vlastnostmi, avšak s výrazně menšími
riziky nebo může jít o substituci škodlivého způsobu aplikace drogy za méně
škodlivý, případně je to kombinace obou
způsobů (např. injekční užívání heroinu
je nahrazeno užíváním metadonu, který
je podáván jako nápoj). Cílem substituce
je eliminování užívání určité, především
ilegální drogy anebo eliminace škodlivé
formy podávání drogy, která je provázena
výraznými zdravotními riziky. Doba jejího
trvání může být velmi různá. Je to od několika týdnů, měsíců či let, kdy je léčba
zaměřena na časově ohraničený přechod
mezi užíváním drog a abstinencí u uživatelů drog. V průběhu substituční léčby
dochází ke stabilizaci zdravotního stavu,
sociální situace klienta a klient postupně snižuje dávky substituční látky až do
úplného vysazení. Doba substituční léčby závisí na individuální situaci klienta
a stanoví se na základě podmínek zařízení, ve kterém substituční léčba probíhá. Substituční léčba má být provázena
psychoterapií, sociálním poradenstvím,
což napomáhá klientovi se postupně zařadit do běžného života, řešit své osobní
problémy, sociální situaci.
Substituční léčba pomáhá snížit náklady
na léčbu zdravotních potíží, ke kterým by

další užívání drog u klienta vedlo, k eliminaci kriminálních činů spojených se
získáváním peněz na drogy, k eliminaci
přenosu infekčních chorob prostřednictvím rizikového způsobu aplikace drog…
SUBUTEX – 0,4 mg, 2 mg, 8 mg
Indikační skupina:
opioidní analgetikum
Je to podlouhlá bílá tableta s účinnou
látkou buprenorphinem. Jeho účinek při
odvykací léčbě je dán vratným uvolňováním z vazebných míst, což u závislého člověka po relativně dlouhou dobu
minimalizuje potřebu další dávky drogy.
Buprenorphin má široký bezpečnostní
profil tzn. pouze velmi omezeně ovlivňuje dechové a srdeční funkce.
Subutex je určen k léčbě pacientů závislých na opioidech (narkotikách).
Dávkování určí lékař, v průběhu léčby se
dávka může v závislosti na reakci pacienta upravovat. Subutex se užívá tak,
že si ho uživatel vloží pod jazyk a nechá
rozpustit, jiným způsobem se subutex
užívat nesmí!!
Náhlé přerušení léčby může vyvolat
abstinenční příznaky, jako jsou sekrece
z nosu, slzení, zívání, zimnice, husí kůže,
hyperventilace, hypertermie, rozšířené
zornice, bolesti ve svalech, zvracení, průjmy, úzkost a nepřátelské chování.
Jeho hlavní výhoda spočívá v tom, že
na rozdíl od metadonu, pro který si klienti musí chodit denně do metadonové
ambulance, subutex mohou brát i bez
přítomnosti lékaře. Ve srovnání s metadonem u něj totiž existuje jen minimální
možnost předávkování v případě, že uživatel tuto léčbu zkombinuje s heroinem
nebo alkoholem.
Subutex mohou jeho uživatelé získat na
recept s modrým pruhem (opiátové recepty, které mají k dispozici jen někteří
lékaři) a to v balení po 7 tabletách. V ČR
si klient tuto léčbu plně hradí sám.

Alice Brzobohatá
Markéta Nechvátalová
Psychiatrické oddělení
Masarykova nemocnice v UL, o.z.
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OctreoScan – scintigrafická detekce neuroendokrinních tumorů
Indikace vyšetření
Koncentrace somatostatinových receptorů se liší podle typu nádoru. K zobrazení pomocí OctreoScanu jsou v praxi
indikovány především tyto nádory
• karcinoid: klasická indikace s vysokou senzititou záchytu nádoru, až
100%
• gastroenteropankreatické tumory
– inzulinom, glukagonom a především gastrinom a VIPom, kdy u posledně dvou jmenovaných je senzitivita vyšetření až 90–100%

Po aplikaci radiofarmaka je pacient
snímkován za 72 a 96 hodin scintilační
kamerou celotělově, případně i tomoscintigraficky se zaměřením na podezřelou oblast. Snímkování trvá zhruba
60 minut.
Příprava k vyšetření
Pacient na lačno, premedikace laxativy
je zajištěna na ONM, týden před vyšetřením nutno vysadit somatostatinové
preparáty.
Shrnutí

Primář MUDr. Aleš Chodacki

V diagnostickém algroritmu při mnohdy svízelném pátrání po neuroendokrinním tumoru má jeho scintigrafická
detekce pomocí OctreoScanu v indikovaných případech své pevné místo. Může být klinikovi velmi cenným,
někdy dokonce jediným pomocníkem
při diagnostice těchto méně obvyklých
a zákeřných onemocnění. Pro svou neinvazivitu je i bezproblémově snášena
pacienty.

Scintigrafické vyšetření pomocí OctreoScanu (111In Pentetreotid) slouží k diagnostice neuroendokrinních tumorů.
Zásadní výhodou tohoto vyšetření je
jeho vysoká senzitivita při detekci primárních i sekundárních neuroendokrinních tumorů, které jsou často velmi
malé a jejich zachycení jinými zobrazovacími metodami je problematické.
Patofyziologická poznámka

Závěr

V mnoha neuroendokrinních tumorech
je vysoká koncentrace somatostatinových receptorů, čehož se využívá při
jejich scintigrafickém zobrazení.
Mechanismus scintigrafického
zobrazení neuroendokrinních
tumorů
Radiofarmakum OctreoScan je analog
somatostatinu pentetreotid, značený
radioaktivním izotopem 111In. Po navázání pentetreotidu na somatostinové receptory nádoru umožní přítomnost radioaktivního 111In jejich detekci
scintilační kamerou a po následném
přístrojovém zpracování jejich vizualizaci, kdy ložiska zvýšené akumulace
radiofarmaka odpovídají přítomnosti
tumorózní tkáně.

Provedení vyšetření

• neuroblastom – senzitivita 90%
• malobuněčný karcinom plic (SCLC)
– senzitivita až 100%.
Kontraidikace
Gravidita a laktace, relativní kontraindikací je renální insuficience.

Pro ilustraci představujeme na obrázku
příklad pozitivního nálezu z praxe našeho oddělení. Jedná se o scintigram
45letého muže s diagnostikovaným
karcinoidem thymu, který byl na naše
oddělení odeslán k posouzení rozsahu
onemocnění. Šipkami označené lokality se zvýšenou akumulací radiofarmaka odpovídají karcinoidovým ložiskům
a výsledkem vyšetření je jednoznačný
průkaz generalizace základního onemocnění.
primář MUDr. A. Chodacki
MUDr. J. Švec
Ing. M. Votruba
Oddělení nukleární medicíny
Nemocnice Chomutov, o.z.

Redakce STATIMU nabízí možnost všem zaměstnancům zdravotnických profesí KZ, a.s. k uveřejnění příspěvků
a zajímavých 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 napište nám! Příspěvky jsou ohodnoceny kreditními body.
Kontakt: Mgr. Josef Rajchert a Jiřina Suchá, tiskové a organizační oddělení KZ, a.s., e-mail: infolistykz@kzcr.eu,
tel.: 477 112 030, Mgr. Anna-Marie Malá, hlavní sestra Nemocnice Chomutov, o.z., e-mail: anna.mala@nspcv.cz,
tel.: 474447395

