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Totální náhrada disku
Jednou z nejčastějších příčin bolestí
dolní bederní páteře je onemocnění
meziobratlového disku.
Disk je jedním ze 3 kloubů tvořících
spojení dvou sousedních obratlových těl (foto č.2).
Co je hlavní funkcí disku?
• pohyb
• odpružení – fce elastického nárazníku
• udržení fyziologické vzdálenosti mezi sousedními obratlovými
těly
Poškozený meziobratlový disk postupně ztrácí svoji funkčnost. Zmenšuje se rozsah pohybu, disk ztrácí
elasticitu a projevuje se horizontální a vertikální nestabilita. Následně
pak dochází k přetížení facet a rozvoji osteoartrosy se stenosou páteřního kanálu.
Jaké jsou možnosti léčby?
1. konzervativní
–– farmakoterapie
–– RHB
–– balneo
–– trupové ortézy
2. chirurgická
Chirurgické postupy léčby:
a) dekomprese nucleotomií
PEN, laser, mikroskopicky, konvenčně.

Výsledkem tohoto postupu je však
další oslabení již tak narušené funkce disku. V různě dlouhém časovém
intervalu pak dochází k rozvoji osteoartrosy a stenosy daného segmentu.
b) dekomprese + fúze
–– dekomprese + fúze = zlatý
standard
Nevýhodou je přetížení a rychlejší
„opotřebení“ sousedních kloubů.
• dynamická stabilizace
• funkční náhrada disku
Ošetření nemocného kloubu je ortopedickou prioritou. Kloubní náhrady
mají v ortopedii letitou tradici. Proto
je vcelku logické, že všude tam, kde
je to možné, se snažíme o obnovu
kloubní funkce. Od 60. let 20. století můžeme sledovat překotný rozvoj
technologií spinální artroplastiky, vyvíjejícími se různými směry.
1957 – Paul Harmon
(Los Angeles)
–– Implantuje 1. sférickou kobalt-chromovou náhradu.
–– 1959 – 13 pacientů. Operoval
z předního přístupu, čelil rozsáhlé kritice, výsledky nejsou publikovány.
1962–1964 Ulf Fernstrom (Švédsko)
–– Implantuje 191 obdobných náhrad, soubor obsahuje 105 pacientů. 88 % protéz po 4–7 letech

selhává (ztráta výšky disku, prolomení krycích lišt).
1962 – Alf Nachenson
–– Testuje silikonovou
kulovitou náhradu disku
na kadaverech. Následně
implantuje neznámý počet implantátů do C páteře v JAR.
Výsledky nejsou zveřejněny.
TDR (Total Disc Replacement)
Totální náhrada disku
Totální náhrada disku ve své komplexní podobě představuje náhradu anulus
fibrosus a nucleus pulposus – tedy vše,
co je při operaci odstraněno. Totální
náhradou disku je obnovena redukovaná výška meziobratlového prostoru,
jsou odlehčeny facetové klouby a rozšířena intervertebrální forámina. Dojde
k uvolnění odstupujících nervových
kořenů a zachováním mobility se zatížení rovnoměrně rozloží na všechny
segmenty. Nedochází tak k přetížení
sousedních segmentů.
Totální náhrada disku je tvořena
2 kovovými destičkami (slitina CrCoMo), mezi které je vloženo jádro (foto
č. 3–5).

tičkami je jádro, umožňující pohyb (PE,
kov).
První pokusy s totální náhradou disku prováděl na šimpanzech v r. 1976
Urbaniak. První humánní typ byl vyvinut v NDR SB CHARITE (dr. Schellnack
a dr. Bittner-Janz)
První implantace proběhla v Berlíně –
1984. V roce 2001 (22. 2. 2001) byla
provedena první operace totální náhrady disku L páteře v ČR PRODISC.
V krátké době následují další typy –
MOBIDISC, ACTIVE L, MAVERICK.
Úspěšnost spondylochirurgických zákroků u degenerativního postižení
páteře je zaručena v pečlivé indikaci,
výběrem pacienta a správnou volbou
typu operace.
Indikace k TDR
Základem úspěchu je správná indikace.
Dodnes neexistuje jasný konsensus,
týkající se indikace TDR. Diskogenní
bolesti dolní L páteře s kořenovou iritací i bez ní (klinický nález je v korelaci
se zobrazovacími metodami).

Kontaktní plochy, obrácené k obratlovým tělům, jsou pokryty povrchem
umožňujícím vrůst kostních buněk, zaručujícím dokonalou stabilitu náhrady
(např. Plasmapore). Primární stabilitu
zajišťují hroty či ostré kýly. Mezi des-

Kontraindikace k TDR
• tumor
• osteoporosa
• zánět
• fraktura obr. těla
• olisthesa (všechny stupně)
• artrosa facetárních kloubů – stenosa lat. recesů
• ztráty výšky disku na ½ a více

TDR je tvořena 2 destičkami (slitina
CrCoMo) a jádrem

Mezi destičkami je vloženo jádro
umožňující pohyb (PE, kov)

• psychosociální komorbidita
• nadváha
• předchozí operační léčba postiženého segmentu (krom PEN)
• skoliosa
Relativní KI k TDR
• deformace endplates
• subligamentosní sekvestrace disku
• věk
Předoperační vyšetření
Provádí se anamnestické + klinické vyšetření pacienta (RTG, MRI). Angio CT
– neprovádíme, pouze v případě patologické cévní topografie – „úniková“
konverze typu oper. výkonu. Psychosociální testy se neprovádí, pouze klinické vyšetření v rámci indikace k TDR.
Je nutné vysvětlit pacientovi možnosti
TDR a očekávaný výsledek.
Operační postup (str. 4, foto 6–11)
Na našem pracovišti používáme zásadně levostranný retroperitoneální
přístup.
• Řez cca 12 cm – kůže, podkoží, facie, mm. obliqui abd. a m. transv.
abd.
• Tupá preparace v retroperitoneu
a jeho odtažení doprava.
• Zavedení 4 K drátů k vymezení prostoru, extrakce disku, dekortikace
krycích lišt, implantace náhrady.

Za obsahovou správnost příspěvků plně
odpovídají uvedení autoři. Děkujeme
všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto vydání.

Boční a zadní výhřez disku bederní
páteře
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Disk je jedním ze 3 kloubů tvořících
spojení dvou obratlových těl

Primární stabilitu zajišťují hroty
či ostré kýly
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Totální náhrada disku
Peroperační komplikace
• protržení peritonea – sutura
• cévní poranění
–– ligace menších cév, sutura velkých
• poškození implantačního instrumentária
• suboptimální pozice implantátu
Pooperační komplikace
infekt

0x

přechodný paralytický ileus

6x

hluboká žilní trombóza

0x

retrográdní ejakulace
(cca 4 měsíce)

1x

lehká jednostranná
dysestesie teploty DK
(poškozením sympatických
pletení)

7x

zn. uvolnění implantátu

0x

heterotopické kalcifikace

0x

pokračování ze strany 2–3

Soubor pacientů
Období 22. 2. 2001–31. 12. 2009

• Maverick 6x

Celkem:
68 pacientů

• MobiDisc 2x
38 žen 30 mužů

Operační čas – průměr

Průměrný věk

45 let

• Single:

83 min

• Double:

109 min

41,4 let

Operované segmenty
Single:	L3-4
3x
	L4-5
9x
	L5-1
38x
Double: 	L4-5-1 2x
TDR + ALIF (přední lumbální fúze)
L4-5 TDR, L5-1 ALIF
12x
L3-4 TDR, L4-5 ALIF
2x
TDR + NPR (náhrada jádra disku)
L3-4 TDR, L4-5 NPR
1x
L3-4 NPR, L4-5 TDR
1x
Použité implantáty
• Prodisc 37x
• Active L 17x

Řez cca 12 cm – kůže, podkoží, facie, mm. obliqui abd. a m. transv. abd.

Zavedení 4 K drátů k vymezení prostoru, extrakce disku, dekortikace krycích lišt,
implantace náhrady
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• O-Mav

8x

Syfilis – Lues – Příjice
Syfilis je možné považovat za jednu z nejnebezpečnějších pohlavních chorob. V Evropě byla poprvé zaznamenaná r. 1494 mezi francouzskými vojáky, kteří obléhali
Neapol. Z toho vzniklo označení „francouzská nemoc“. Název syfilis dal této nemoci
italský lékař, filosof a básník Girolamo Fracastoro roku 1530.

První je rychlý reaginový test pro diagnostiku syfilis v kapkovém provedení
na testovací kartě IMMUTREP RPR. Je to
nespecifický flokulační netreponemový

Krevní ztráty – průměr
• Single:

55 ml

–– z toho 1x 1200 ml 4x 300 EM
–– ostatní operace bez EM
• Double:

160 ml

–– z toho 1x 2000 ml 6x EM
Délka hospitalizace – průměr
• Single:

7,2 dnů

• Double:

7,8 dnů

MUDr. Pavel Pilát
ortopedické oddělení
Masarykova nemocnice v UL, o.z.

Tupá preparace v retroperitoneu
a jeho odtažení doprava

Pooperační monitoring

Vrozená syfilis – kožní projevy kolem ústí a soudkovité zuby
Syfilis je choroba bakteriálního původu.
V minulosti jí trpělo mnoho známých
osobností např. Ludwig van Beethoven,
Lenin, Bedřich Smetana, který na následky této choroby dožil svůj život v psychiatrickém ústavu. Původcem je bakterie
spirocheta Treponema pallidum, která
se přenáší výhradně pohlavním stykem.
V ojedinělých případech může dojít k nakažení i při úzkém kontaktu s infekční
osobou, popř. s infekčními tělesnými tekutinami. Pokud dojde k infekci během
těhotenství, dochází většinou ke spontánnímu potratu. Pokud však k infekci dojde až po pátém měsíci, může matka dítě
porodit normálně a příznaky onemocnění
u dítěte se projeví maximálně do jednoho
měsíce po narození.
Vrozená syfilis se projevuje oboustrannou hluchotou, kožními projevy okolo úst
a soudkovitými zuby. Z tohoto důvodu se
u gravidních žen provádí povinné vyšetření v 10. a 32. týdnu těhotenství. Také
dárci krve jsou povinně testováni proti
syfilis a to při každém odběru krve.
Onemocnění se u infikovaných osob projevuje ve třech stádiích. Inkubační doba
je v rozmezí 10–90 dnů, nejčastěji 3 týdny. Nejprve se v místě vniku infekce (pohlavní orgány, ústní dutina) objeví tvrdý
nebolestivý vřed.
Projevy druhého stádia se objevují zhruba za dalších 6 až 12 týdnů. Na těle se
objevuje vyrážka, která nakonec může
pokrýt celé tělo. Tento pokryv je také obvykle doprovázen zduřením lymfatických

uzlin, horečkami, vypadáváním vlasů
nebo nechutenstvím.
V případě, že ani přes tyto varující příznaky nemocný nevyhledá lékaře, nastupuje třetí, poslední fáze choroby. Tato fáze
však může nastat až po několika letech.
V této situaci už dochází k ohrožení životně důležitých orgánů, například mozku a srdce. Postižené jsou klouby, cévní
a nervová soustava, dochází k demenci,
poruše osobnosti a k destrukci kožní
tkáně v obličeji. Tato třetí fáze většinou
končí smrtí. Proto nejlepší prevencí je
odpovědný a bezpečný přístup k sexu.
Proti syfilis neexistuje vakcína, nicméně
účinná obrana ano. Pokud je nákaza odhalena včas, je možné ji vyléčit injekčním
podáváním vysokých dávek penicilinu.
Pacientovi, který je na penicilín alergický,
je podáván tetracyklin. Nemocný je hospitalizován na kožním oddělení a léčba
trvá asi 2 týdny. Dodejme ještě, že, stejně
jako u kapavky, je vědomé neléčení této
pohlavní choroby podle zákona trestné.
Přestože na konci minulého století bylo
onemocnění syfilis na ústupu, v posledních pěti letech dochází opět k nárůstu
počtu nově nakažených. Nejčastější věková kategorie je do 35 let. Za poslední
rok bylo v Severočeském kraji odhaleno
asi 100 nových případů, z toho jen v Děčíně přibylo 10 nových případů.
U nás v laboratoři vyšetření provádíme
pomocí dvou testů – jedním treponemovým a druhým netreponemovým.

Treponema mikroskopicky
test, jehož pomocí prokazujeme reaginové protilátky. Cholesterol/kardiolipin/
lecitin, který se nachází v reagenciích, se
naváží na reaginové protilátky ve vzorku.
Pozitivní výsledek je viditelný makroskopicky jako shluk částic.
Druhým testem je pasivní aglutinační
test k průkazu protilátek proti původci syfilis Treponema pallidum SERODIA-TP-PA.
Tento specifický test je založen na principu aglutinace senzibilizovaných částic
v přítomnosti protilátek proti Treponema
pallidum. Vyšetření provádíme v mikrotitračních destičkách. Negativní výsledek se
jeví jako úzký prstenec sedlých částic na
dně jamky mikrotitrační destičky s hladkými okraji, oproti pozitivnímu výsledku
vyšetření, který se ve vyšetřovací jamce
jeví jako široký prstenec s nerovnými
a nepravidelnými okraji.
Pozitivní výsledek hlásíme kožní ambulanci Nemocnice Děčín. Pacienta zkontaktují, vysvětlí mu vše, co se týká tohoto
onemocnění a léčby. Pacient se musí dále
vyšetřit specifickými metodami FTA – Abs,
TREPONEMA blot, TP IgG a IgM ELISA.
Ke stanovení celkové diagnózy se výsledky testů nepoužívají osamoceně, ale
v souvislosti s klinickými symptomy pacienta, jeho anamnézou a všemi ostatními
dostupnými informacemi.
Renata Berounská a Libuše Fujerová
zdravotní laborantky
laboratoře a transfúzní služba
Nemocnice Děčín, o.z.
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22. 5. – Evropský den obezity (EDO)

Obezita
Významný celosvětový problém dosahující rozměrů epidemie.
Nadváha a obezita jsou charakterizovány nadměrným ukládáním tuků
v těle. U obézních mužů přesahuje tuk
25 %, u žen 30 % tělesné hmotnosti.
Obezita vzniká z 50 % na základě vlivů
dědičnosti (rozdílná schopnost spalování živin, rozdílná velikost klidového
energetického výdeje, stravovací preference, sklon k pohybu) a zbytek připadá na vliv prostředí (přejídání, sedavý
způsob života…).
Pro určení stupně nadváhy a obezity se
používají různá hlediska – v praxi nejčastěji BMI (výpočet váhově výškových
indexů)
BMI

Riziko
komplikací
obezity

Podváha

Méně 18,5

Nízké riziko
jiných
chorob

Normální
váha

18,5–24,9

Průměrné
riziko

25–29,9

Mírně
zvýšené
riziko

Klasifikace

Nadváha

30,0–34,9

Středně
zvýšené
riziko

Obezita
2. st.

35–39,9

Velmi
zvýšené
riziko

Obezita
3. st.

Více 40

Vysoké
riziko

Obezita
1. st.

Pro posuzování zdravotních rizik vyplývajících z obezity je nutné zohlednit
i rozložení tuku. Podle rozložení tuku
rozeznáváme 2 typy obezity
A/ Gynoidní typ (ženský typ) – hruškovitý tvar – tuk se akumuluje především
do oblasti hýždí a stehen = méně nebezpečný typ
B/ Androidní typ (mužský typ) -tvar jablka – nadměrné hromadění tuku v břiše = větší riziko vzniku komplikací)
Jednoduchý ukazatel pro rozložení
tuku v těle je změření obvodu pasu:
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Obvod pasu

Zvýšené
riziko

Vysoké
riziko

Ženy

Více 80 cm

Více 88 cm

Muži

Více 94 cm

Více 102 cm

Obezita je rizikem pro vznik řady dalších onemocnění jako jsou:

• závažná metabolická a oběhová
onemocnění (ICHS, IM, CMP, diabetes mellitus 2. typu)
• hypertenze
• hyperlipidémie a dyslipidémie
• gynekologické problémy a neplodnost
• žlučníkové kameny
• některé typy nádorů (karcinom
prsu, prostaty a tlustého střeva)
• syndrom obstrukční spánkové apnoe (OSA) – je u obezity velmi častý

a přispívá často k rezistenci hypertenze na farmakologickou léčbu
• onemocnění pohybového aparátu
– zvýšená mechanická zátěž vede
ke vzniku artrozy kyčelních, kolenních a hlezenních kloubů
• kožní komplikace: ekzémy, mykóza, celulitida
• psychosociální komplikace – společenská diskriminace, nízké sebevědomí, deprese, úzkosti, poruchy
příjmu potravy (bulimie x noční ujídání)
Syndrom nočního ujídání (= night
eating syndrome) – dlouho známý fenomén, kterému je v poslední době
věnována stále větší pozornost. Podle
typu nočního příjmu potravy ho rozdělujeme na:
1. poruchu příjmu potravy vázanou na
spánek.
2. jedení při bdělosti před spánkem
– je spojeno s představou nemocného, že sytý lépe usne, příjem potravy mívá nutkavý charakter.
Obě varianty vedou k obezitě a ke zhoršení metabolických onemocnění.
Technologie v léčbě obezity
Léčba obezity musí být přizpůsobena
věku, stupni nadváhy a přítomnosti
zdravotních komplikací. Nezbytným
předpokladem úspěšnosti léčby obezity je dostatečně silná motivace pacienta!
Obezitu dnes léčíme 5 způsoby
1. dieta
2. fyzická aktivita
3. psychoterapie
4. farmakoterapie
5. chirurgická
Nejúspěšnější je terapie farmakologická a chirurgická
Redukční dieta:
Sacharidy: měly by hradit 40-50% z celkového energetického příjmu, protože
zabraňují poklesu bazálního metabolismu a současně je nutné minimalizovat příjem monosacharidů (sladkosti,
koláče) a zvýšit příjem polysacharidů,

které se vstřebávají déle a udržují stálou hladinu cukru (rýže, chleba, zelenina, těstoviny). Dále je nutné omezit
příjem potravy s vysokým glykemickým
indexem, který se mění dle způsobu
úpravy stravy.
Tuky: Měly by hradit 20-30% celkové
energetické hodnoty. Mají vysokou
energetickou hodnotu při malé schopnosti zasycení. Nadbytek tuků je uklá-

obezita komplikovaná řadou
přidružených onemocnění.
Farmakoterapie:
Zahrnuje přípravky obsahující účinnou látku Sibutramin (snižuje příjem potravy
navozením pocitu sytosti
a zvyšuje výdej energie
stimulací tvorby tepla
v organismu)

hodobá úspěšnost je však závislá na
disciplinovanosti pacienta.
Radikální operace je většinou s nevratnými důsledky. Výhodou je maximální
vliv na redukci hmotnosti, přičemž relativně málo závisí na disciplinovanosti pacienta. Výsledky jsou však zatíženy
větší morbiditou a mortalitou.
Dlouhodobé snížení hmotnosti
o 5–10 % zachraňuje životy
dán do tukových zásob. Živočišné tuky
by měly tvořit maximálně 1/3 přijatých
tuků. Zbytek by měly zastupovat rostlinné tuky, které jsou tvořeny nenasycenými mastnými kyselinami, které
neobsahují cholesterol a také cholesterol snižují a tím chrání tělo před srdečně cévními onem. (omega-3 mastné
kyseliny, kys. linolová a linoleová)
Bílkoviny: jsou ve výživě nenahraditelné a nezbytné pro obnovu a stavbu
tkání. Měly by hradit 20% z celkového
příjmu. Důležitá je kombinace živočišných (maso, ryby, mléčné výrobky,
vejce) a rostlinných bílkovin (semena,
luštěniny, klíčky, sója)
Vláknina: je polysacharid, který má
schopnost v žaludku zvětšit svůj objem a navozovat pocit sytosti.
Pohybová aktivita:
Je nedílná součást každého dietního
režimu, která má celou řadu pozitivních účinků. Ale je nutné nezapomínat
na možná rizika, která s sebou přináší

Bariatrická chirurgie:
Adjustabilní žaludeční bandáž je laparoskopická, méně agresivní metoda
operace žaludku s vysokou účinností
na redukci hmotnosti. Jedná se o rozdělení žaludku silikonovou manžetou
na 2 části ve tvaru přesýpacích hodin.
Adjustabilita bandáže dává možnost
jednoduchého zaškrcení žaludku ambulantní, bezbolestnou cestou. Dlou-

Celková
úmrtnost

Úmrtnost
na KVO

Úmrtnost na
nádorová
onem.

Úmrtnost
na DM

-20%

-9%

-37%

-44%

–– dochází k poklesu TK
–– snižuje se celková hladina krevních
tuků
–– zlepšuje se dušnost, kvalita spánku, zmenšují se bolesti kloubů
a páteře
Cílem léčby není dosažení ideální
hmotnosti, ale její výrazný pokles a následné udržení si této váhy. Jedná se
o celoživotní změnu životního stylu, jejíž odměnou je zkvalitnění života a snížení rizik morbidity a mortality.
Jana Wagnerová
Interní odd.
Nemocnice Teplice, o.z.

Literatura:
Abstrakta (Šonkův Den r. 2009)
Společnost Zentiva, ve spolupráci
s Mgr. K. Kabrnovou,
Doc. MUDr. V. Hainer, CSc.
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Ošetřovatelská péče o pacienta s manickým syndromem
Slovo ,,mánie,, je odvozené z řeckého „mainesthai“ – bláznivý, zuřivý. Manický
syndrom patří mezi afektivní poruchy, představuje protipól depresivního syndromu.
• Lehčí stupeň – hypománie – nevede k narušení pracovních schopností
• Těžší stupeň – mánie – narušují
běžnou práci i společenské aktivity
a příznaky trvají aspoň týden.
Člověk v mánii nepovažuje své chování
za chorobné, nevidí nic zlého v tom, že
má dobrou náladu. Na vyšetření se tak
často dostává, až když splní podmínky
pro nedobrovolnou hospitalizaci (nějakým způsobem ohrožuje sebe nebo
své okolí) , k níž často dochází za asistence policie.
Onemocnění nejčastěji začíná ve věku
15–30 let nemocný pociťuje. Velké
množství energie, duševní činnost
je zrychlená, sebevědomí je vysoké,
padají zábrany, mizí potřeba spánku,
do všeho zasahuj, zlepšuje, nereálně
plánuje, utrácí, nakupuje, má zvýšené
libido, dopouští se excesů v pití a erotice, myšlení je někdy tak rychlé, že je
řečí nestačí vyjádřit, stává se nesouvislou. Nemocný má široké zornice, lesklé
oči, zrychlený puls, velkou chuť k jídlu
a nadměrný příjem tekutin.
Rozlišujeme tyto manické syndromy:
• Manický sy rezonantní – převládá
zde nespokojenost a agresivita
• Manický sy kverulatorní a paranoidní – převládá zde podezíravost
a vztahovačnost
• Manický sy reformační – převládá
zde tendence opravovat společnost
a navrhovat povrchní vynálezy
• Manický sy s jinými symptomy –
zde vzniká dojem delirantního stavu a zmatenosti
Péče o nemocného
Kritériem hospitalizace u manického
nemocného je únosnost společenské-

ho chování. Prvotním úkolem sestry
na oddělení je zajistit bezpečnost nemocného a předcházení násilí. Přijetí
na uzavřené oddělení není ze strany
nemocného vždy dobrovolné. Cítí se
zdráv, v dobré kondici, necítí potřebu
hospitalizace. Sestra k nemocnému
přistupuje klidně, sebevědomě, trpělivě, podává nemocnému jednoduché
a jasné informace. Využívá všech znalostí psychoterapeutického přístupu

k nemocnému. Nemocný vzhledem
ke svému onemocnění není schopen
zvládnout sebepéči, vyžaduje komplexní ošetřovatelskou péči. Sestra dbá na
zajištění hygienické péče, dostatečný
příjem stravy a tekutin, vyprazdňování, péči o spánek nemocného. Sestra
dohlíží na chování nemocného na oddělení, snaží se verbálně usměrňovat
patologické chování individuálním
pohovorem, všechny projevy nemocného řádně zaznamenává do dekurzu
a informuje lékaře. Velmi důležité je
také zajistit dohled nad užíváním medikace. Cílem ošetřovatelského procesu je zvládnutí sebepéče nemocného,
získání alespoň částečného náhledu
na onemocnění a navrácení nemocného do běžného života. Při úspěšném
zvládnutí akutního stavu zapojuje sestra nemocného do dění na oddělení
(režim odd., aktivity, pracovní terapie).
Ošetřovatelská péče je pro personál
náročná. Trpělivost a vytrvalost jsou
základními předpoklady pro získání
pacientovy aktivní spoluúčasti na léčbě.
Základním problémem ošetřovatelské
péče:
Nesouhlas s hospitalizací, pacient je
hyperaktivní, snaží se reorganizovat
oddělení, usměrňovat spolupacienty i ošetřující personál, manipuluje
s okolím, obtěžuje návštěvy, snaží se
,,všechny zachránit a všem pomoci“.
Léčba
V léčbě zaujímá první místo podávání
psychofarmak
• Stabilizátory nálad
• Specifická léčba (lithium., karbamazepin, valproát)
• Nespecifická léčba (antikonvulziva
3. generace, atypická (antipsychotika)

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.: 474 447 395.

