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Zázraky se dějí aneb odložený porod
Čím dál častěji potkáváme v ulicích maminky, které před sebou tlačí kočárek pro
dvojčata. Je to náhoda? Kdepak! Na svět jich přichází mnohem víc než v minulosti.
Příčina je podle lékařů zřejmá – paradoxně za ní stojí zvyšující se počty párů, které mají problémy s početím, a léčba neplodnosti. Ještě před dvaceti lety připadala
dvojčata na 80 porodů. V současné době se počet narozených dvojčat téměř zdvojnásobil, asi 1:50. Důvodem je tedy hormonální léčba, asistovaná reprodukce, ale
také otěhotnění do půl roku po vysazení antikoncepce.
JAK VYPADÁ KRÁTCE A JEDNODUŠE
PRŮBĚH NORMÁLNÍHO OPLOZENÍ
Na začátku vzniku každého z nás jsou
dvě pohlavní buňky. Vajíčko (ženská
pohlavní buňka) a spermie (mužská
pohlavní buňka). Každá z těchto buněk
nese poloviční (haploidní) chromozomální výbavu. Vajíčko nese pouze kombinaci 23,X, zatímco spermie může nést
jak kombinaci 23,X, tak kombinaci 23,Y.
Po splynutí vzniká buňka – zygota s diploidní chromozomální výbavou. Karyotyp 46,XX – pohlaví ženské, anebo
karyotyp 46,XY – pohlaví mužské. V průběhu normálního cyklu dochází k ovulaci
pouze jednoho vajíčka. Spermií může
k vajíčku proniknout řádově mnohem
více, ovšem pouze jedna za normálních
okolností proniká do vajíčka a předává
mu svou část genetické informace. U člověka vede oplození standardně k vývoji
jednoho lidského jedince.
Někdy ovšem cosi proběhne mírně odlišně a narodí se ne jedno, ale hned dvě
děti, vzácně i víc. Vícečetná gravidita
u člověka není jev fyziologický, neboť
lidská děloha je stavěna tak, aby vyhovovala potřebám plného vývoje jediného
zárodku.
JAK VZNIKAJÍ DVOJČATA
Máme dva základní typy dvojčat. Dvojčata jednovaječná (monozygotní) nebo
dvouvaječná (dizygotní). Už z názvu vyplývá mechanizmus jejich vzniku. Monozygotní vznikají pouze z jedné zygoty
a dizygotní vznikají ze dvou samostatných zygot, přičemž každá vznikla z jednoho vajíčka a jedné spermie. Vzácně
se mohou vyskytnout i případy srostlých
dvojčat. Etiologicky se jedná vesměs
o relativně pozdě rozdělená monozygotní dvojčata, kdy samotné rozdělení
nebylo úplné a dvojčata tak tvoří jeden

celek. Nazývají se srostlice nebo také
siamská dvojčata. Díky UZV se poměrně časně diagnostikují a většinou se
těhotenství uměle ukončuje. Poporodní
vývoj takových dvojčat je totiž velmi nejistý a operační rozdělení je extrémně
náročné, zatížené vysokou morbiditou
i mortalitou operovaných dvojčat a někdy i nemožné. Existují ještě další dva,
spíše teoretické, způsoby vzniku dvouvaječných dvojčat.
SUPERFEKUNDACE = jsou oplozena dvě
vajíčka z jednoho cyklu – každé ovšem
spermií od jiného muže.
SUPERFETACE = je oplozeno druhé vajíčko v době, kdy první je již nidováno
v děloze.
Uplatnění těchto mechanizmů v reprodukci člověka však zůstává sporné.
Jednovaječná dvojčata vznikají z jedné zygoty, kdy došlo k jejímu rozdělení
na dvě plnohodnotné části, ze kterých se
vyvíjejí dvě embrya. Protože jsou z jedné
zygoty, mají stejnou genetickou výbavu a stejné pohlaví. Fenotypově si jsou
velmi podobná a mohou mít i podobné
povahové rysy. Podle vztahů plodů a plodových obalů je rozdělujeme na monochoriální monoamniální (obr. 1a) = mají
společný amnion (plodovou vodu) i chorion (placentu) a monochoriální biamniální (obr. 1b) = mají společný chorion,
ale každé má svůj vlastní amnion.
Dvouvaječná dvojčata vznikají oplodněním dvou vajíček dvěma spermiemi.
Během ovulace došlo k uvolnění ne jednoho, ale dvou vajíček. Takováto dvojčata nemají stejnou genetickou informaci,
a proto nemusejí mít stejné pohlaví a nemusejí si být ani podobná. Každé má
svůj amnion a svůj chorion (obr. 2) = bichoriální biamniální. Sklon k rození dizygotních dvojčat může být do jisté míry

dědičně podmíněný a šířit se v ženské
linii rodu.
Přestože novorozená dvojčata mohou
přinést rodičům dvakrát více radostí,
porodníkům přináší naopak dvakrát
více starostí. Vícečetná těhotenství jsou
považována za riziková. Vícečetné gravidity jsou obecně zatíženy vyšším rizikem předčasného porodu, nižší porodní
hmotností plodů i vrozených vývojových
vad. Více riziková jsou z pohledu porodníka jednovaječná dvojčata. Specificky
se u nich může vyskytnout např. syndrom
fetofetální transfuze, kdy mezi krevními
oběhy plodů existuje určité spojení, což
vede k asymetrickému toku krve a tedy
k přetěžování jednoho velkým objemem
krve a naopak. Poslední studie věnovaná vrozeným vývojovým vadám u dvojčat
zjistila statisticky významně vyšší výskyt
u dvojčat než u jedináčků.

k možnému pokračování těhotenství.
Po odložení porodu je ohrožena infekční
komplikací i matka. V literatuře je popisována septická pánevní tromboflebitida, septický šok, sepse a endometritida.
Tento příspěvek popisuje už druhý pokus o oddálení porodu druhého dvojčete
na našem pracovišti. V prvním případě se
nám podařilo těhotenství prodloužit o 70
dní a porodit (1 830 g vážící) zdravé děvče. Té je v současné době již 6 let a jde
do první třídy. Naším cílem je porodit
bezpečně životaschopné druhé dvojče.

KAZUISTIKA
Pacientka, 28 let, primigravida, byla
přijata na naše oddělení 12. 5. 2012
ve 12.25 hod. s dg.: grav. hebd. 23 + 3,
gemini bichoriati, biamniati po spontánní koncepci, partus praematurus incipiens.
RA: bezvýznamná
OA: bezvýznamná
GA: 2001 cystis ova. – LPS

Těhotenství dvojčat je až ve 40 % komplikováno hrozícím předčasným porodem, ke kterému nakonec dojde ve 48 %
ohrožených případů. Porod nebo potrat
jednoho plodu vede v drtivé většině případů k vyprázdnění celého obsahu dutiny děložní a tedy k vypuzení druhého
plodu. Ve vybraných případech je možné
se pokusit o udržení druhého plodu v děloze a o zvýšení jeho šancí na neonatální
záchranu.
Odložený porod je stav velmi ojedinělý
a každý pokus o zachování životaschopnosti plodu je riskantní, nejistý a patří
k raritním příhodám. Jeden plod bývá
z různých důvodů potracen (často pro
předčasný odtok plodové vody), druhý,
je-li vitální a zdravý, se může za dodržení léčebných opatření vyvíjet dále.
Z hlediska prognózy je nejpříznivější situace, kdy se jedná o gemini biamniati,
bichoriati. A kdy se nelze pokusit porod
odložit? Za zřejmé kontraindikace je třeba považovat fetální patologie, monochorionicitidu, placentu praevii, abrupci
placenty a preeklampsii, odtok plodové
vody u druhého dvojčete, porod prvního
plodu císařským řezem a infekci, ačkoli
ta nepatří mezi absolutní kontraindikace.
Její zvládnutí je ovšem zásadním krokem

Ilustrační foto
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Zázraky se dějí aneb odložený porod
Nynější onemocnění: grav. hebd. 23  +  3
gemini po spontání koncepci, dosud bez
potíží, od včera bolesti v podbřišku, pohyby cítí, voda plodová neodtekla.

prostupné, měkké, v něm pupečník.
Vysoko hmatný vak blan. Pokračujeme
v tokolýze 120 ml/h, ATB terapii a přidán
Metronidazol 2x 500 mg i. v.

Nález při přijetí: děloha do grav. m. VI+ ,
kontraktibilní, čípek na zajití, branka
volně pro prst prostupná, hlavička plodu A ve vaku blan, těsně naléhá na vchod
pánevní, nekrvácí.

17.00 hod. opakována laboratoř – zánětlivé markery – CRP 1,9 mg/l, leuko 10,5
10^9/l, normotonus děložní, terapie ponechána.
17. 5. (první pooperační den) – děloha
normotonická, vag. nález stejný, zánětlivé markery negativní, pokračujeme
v terapii, kontrola zánětlivých markerů
po 24 hodinách.

Laboratoř: Hb 156 g/l, HTK 0,42,
leuko 12,4 10^9/l, CRP 60,2 mg/l, ve výtěrech z hrdla děložního a pochvy – Staphylococcus epidermidis, ureoplasma,
mykoplasma – negativní.
Terapie: infuze 500 ml fyziologického roztoku   +   Gynipral 50 µg + MgSO4
20% 4 g i. v. rychlostí 90 ml/hod. Cefuroxim 1,5 g i. v. + 100 ml fyziologického roztoku iniciálně, dále Cefuroxim
750 mg + 100 ml fyziologického roztoku i. v. po 8 hodinách.
Zahájena indukce plicního zrání kortikoidy (Diprophos 14 mg i. m. po 24 hodinách 2x).
Ve 22.00 hod. je děloha normotonická,
palpačně nebolestivá, nekrvácí, těhotná
je subjektivně bez potíží. Pokračování
v nasazené terapii. Kontrola zánětlivých
markerů 1x za 24 hodin (CRP 40,6, 18,6,
9,4 mg/l, leuko 12,2, 10,5, 9,8 10^9/l).

18. 5. (druhý pooperační den) – normotonus, zánětlivé markery negativní,
tokolýza snížena na 90 ml/hod., přidán
progesteron (Utrogestan 2-0-2), nabrány kontrolní výtěry z hrdla děložního
a pochvy.
Dvojčata – ultrazvuk
16. 5. v 11.55 hod. (4. den hospitalizace)
– dochází k spont. odtoku plodové vody,
kontrakce žádné.
Vag. vyš. – čípek zašlý, branka 2–3 cm,
tenká, naléhá velká část plodu.
14.55 hod. – kontrakce děložní po 3 minutách, v pochvě hmatná vstouplá velká
část plodu, branka zašlá. S pacientkou je

konzultována možnost pokusit se o odložení porodu plodu B. Souhlasí.
15.35 hod. – porod plodu A v p. p. KP
nožkami, 440 g/33 cm, extrémně nezralý, Apgar 4–7–7. Umírá po 24 hodinách.
Pupečník podvázán vstřebatelnou ligaturou. Po odstřižení dochází k jeho
repozici do hrdla. Po porodu plodu A je
hrdlo zformované, dlouhé na falangu,

22. 5. (šestý pooperační den) – změněna
ATB dle citlivosti z výtěrů na Gentamycin
240 mg a 500 ml fyziologického roztoku i. v. a Macmiror vag. tbl. na noc.
23. 5. (sedmý pooperační den) – 25  +  0,
při močení vypadl z pochvy pahýl pupečníku, děloha normotonická, hrdlo na falangu, velká část plodu hmatná ve vaku
blan, pupečník nehmatný.
Další průběh: 3x týdně monitorovány zánětlivé markery, týdně se prováděla kontrolní kultivační vyšetření hrdla děložního

a pochvy. Podle nálezu a citlivosti se
nasadila ATB. Po odléčení byla kultivace
negativní. Ultrazvukové vyšetření, které
jsme dělali 1x týdně, vždy ukazovalo prosperující plod, přiměřeně plodové vody
a flowmetrie v normě.
29 + 1 – změněna dosavadní tokolýza
na Indometacin 2x 50 mg per rektum. Ta
ponechána do celkového množství 1,5  g.
Poté vysazena a ponechána pouze terapie Utrogestan 2–0–2 tbl. a Magnesii
lactici 2–0–2 tbl.
32 + 0 – mírný vzestup CRP na 11,4 mg/l,
ve výtěrech vykultivována Klebsiella
pneumonie a Escherichia coli, nasazen
dle citlivosti Amoksiklav 1,2 g po 8 hodinách. Děloha je mírně tonizovaná, ale
vaginální nález se nemění. Nasazena
tokolýza 500 ml fyziologického roztoku + MgSO4 4 g + Gynipral 50 µg rychlostí
90 ml/hod.
33 + 2 – CRP 9,4 mg/l, vykultivována
ve výtěrech Klebsiella oxytoca citlivá
na Amoksiklav. ATB terapie byla vysazena. Denní kontrola zánětlivých markerů
(CRP 8,2, 8,1, 8,0…), tokolýza ponechána.
24. 7. – 33  +  6 – i přes tokolýzu nástup
nepravidelných kontrakcí
26. 7. – 34 + 1 – vysazena tokolýza a nasazen Cefuroxim 750 mg + 100 ml FR i. v.

V 17.00 hod. – nástup pravidelných děložních kontrakcí, CTG záznam fyziologický.
23.00 hod. – provedena dirupce vaku
blan, odtéká větší množství čiré plodové
vody.
27. 7. v 0.10 hod. – porozeno děvčátko
2 050 g/45 cm, Apgar skore 9–9–9. Pro
adherující placentu provedena manuální
lýze placenty.
Histologie placenty: zánětlivé změny
na placentě nebyly nalezeny. Stěr z placenty: Klebsiella pneumonie, Staphylococcus epidermidis.
Pacientka byla s holčičkou 21. 8., 23. den
po porodu s váhou 2 400 g propuštěna
domů. Obě byly a jsou v pořádku.
ZÁVĚR
Ačkoli se nám tentokrát podařilo úspěšně odložit porod druhého plodu o 71 dní,
neustále se jedná o počin velmi odvážný s nepředvídatelným výsledkem.
Optimální postup se nedá přesně určit
a úspěšnost je pro většinu těhotných velmi, velmi malá.
Bc. Dana Polanská
staniční sestra
Gynekologicko-porodnické oddělení
Nemocnice Most, o. z.

TYPY DVOJČAT
1a

MONOZYGOTNÍ (JEDNOVAJEČNÁ) DVOJČATA
– monochoriati, monoamniati = společná placenta
a společná plodová voda

1b MONOZYGOTNÍ (JEDNOVAJEČNÁ) DVOJČATA
– monochoriati, biamniati = společná placenta,
každé má svoji plodovou vodu
2.

DIZYGOTNÍ (DVOUVAJEČNÁ) DVOJČATA
– bichoriati, biamniati = každé má svoji placentu
a svoji plodovou vodu
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Syndrom CAN

= syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte
Psychické týrání se projevuje častým
nadměrným kritizováním, ponižováním
a citovým vydíráním dítěte. Jde o zneužití
psychické nadřazenosti dospělého, jeho
moci nad komplementárně podřízeným
a závislým dítětem.
Sexuální zneužívání – lze definovat jako
zneužití moci nad dítětem pro sexuální
uspokojení dospělého. Vede k poškozování dítěte jak v oblasti tělesné, tak duševní.
V případě týrání či zneužívání zůstává interakce mezi rodičem a dítětem zachována,
ale je patologická.

Týrané, zneužívané a zanedbávané je kaž
dé dítě, které není milované. Je to dítě,
které je krutě trestáno, bezdůvodně fyzicky
napadáno, pohlavně zneužíváno, nuceno
k prostituci, využito na pornografii, trpící
nedostatkem jídla, ošacení, je mu zamezeno chodit do školy. Dítě, které je ponižováno, ignorováno, je svědkem rodinných
scén, je mu bráněno v kontaktu s druhým
rodičem či prarodiči a nejsou respektovány
jeho předpoklady, schopnosti a zájmy.
Dítě na každou bolest či poškození okamžitě reaguje. Záleží na věku dítěte a jeho
osobní zkušenosti umět se s bolestí vyrovnat. Hodně záleží na tom, zda se může
se svým bolestným prožitkem někomu
svěřit a zda může a umí vyhledat pomoc.
Samozřejmě potom velice záleží na kvalitě
poskytnuté pomoci a na znalostech pomáhajících pracovníků o této problematice.
SYNDROM TÝRANÉHO, ZNEUŽÍVANÉHO
A ZANEDBÁVANÉHO DÍTĚTE
Jak uvádí Dunovský (1995, s. 13), syndrom
týraného, zneužívaného a zanedbávaného
dítěte, obecně označovaný v anglosaské
literatuře jako Child Abuse and Neglect
(CAN) a odtud převzatý i do naší terminologie, je soubor nepříznivých příznaků v nejrůznějších oblastech stavu a vývoje dítěte
i jeho postavení ve společnosti, v rodině
především. Je výsledkem převážně úmyslného ubližování dítěti, způsobeného nebo
působeného nejčastěji jeho nejbližšími vychovateli, hlavně rodiči. Jde o syndrom se
značně různorodými jevy, jak co do příčin,
mechanismů, tak do charakteru, závažnosti i dopadu na život dítěte a jeho nejbližší
i vzdálenější prostředí.
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KATEGORIE DĚTÍ OHROŽENÝCH
SYNDROMEM CAN
Děti, které přitahují násilí, můžeme rozdělit do několika skupin:
1. Děti, které svými projevy aktivně dospělé vychovatele zatěžují, dráždí
a vyčerpávají, a to buď fyzicky nebo
psychicky nebo v obou složkách. Např.
malé děti, které málo spí, pláčou, vztekají se. Dalším rizikovým obdobím je
puberta – období vzdoru. Dále mohou
být pro své okolí zatěžující děti hyperaktivní, neklidné, impulzivní, s poruchami chování, děti, které lžou, chodí
za školu či se toulají.
2. Děti, jejichž projevy jsou dospělým
málo srozumitelné. Například děti autistické, s poruchami učení či komunikace (Dunovský, 1995, s. 135–136).
3. Děti, které nesplňují očekávání dospělých – například děti mentálně retardované či s intelektovým vývojem
v pásmu podprůměru.
Špeciánová (2003, s. 26) upozorňuje, že
je dále nutno počítat s nejrůznějšími kombinacemi těchto tří oblastí rizika, přičemž
právě součinností jednotlivých rizikových
činitelů se celkové potenciální nebezpečí
zpravidla silně umocňuje.
DIAGNOSTICKÉ KATEGORIE SYNDROMU
CAN
Z hlediska strádání rozlišujeme tyto základní varianty:
Týrání fyzické či psychické.
Fyzické týrání se projevuje nadměrným
tělesným trestáním, bitím. Jde o zneužití
fyzické síly dospělého vůči dítěti, tj. o tělesné strádání, které je zároveň i traumatem psychickým.

Zanedbávání dítěte – tj. poškozování nedostatečnou aktivitou rodičů, omezení
interakce mezi rodičem a dítětem, což se
projeví nedostatečným uspokojováním
jeho potřeb deprivací. Z psychologického
hlediska má závažné důsledky především
citová deprivace – strádání v oblasti citových potřeb dítěte, a sociokulturní deprivace – nedostatek podnětů, které podporují
rozvoj schopností a dovedností dítěte (Vágnerová, 2000, s. 321).
Zvláštní formy týrání a zneužívání – sem
řadíme i sekundární viktimizaci, organizované a rituální zneužívání dětí, sexuální
turismus a Dunovský (1995, s. 51) do této
kategorie řadí i Münchhausenův syndrom
by proxy.
DETEKCE SYNDROMU CAN, SYSTÉM
POMOCI OHROŽENÝM DĚTEM
Odhalovat případy týraných, zneužívaných
a zanedbávaných dětí lze především jejich
cíleným vyhledáváním. V rámci systému
ochrany ohrožených dětí působí orgány,
resp. subjekty, které se vzhledem k charakteru své činnosti nejčastěji setkávají
s případy ohrožených dětí a které v rámci
své specializace disponují příslušnými
znalostmi a pravomocemi. Sociálně-právní
ochranu dětí zajišťují především orgány sociálně-právní ochrany dětí, jimiž jsou krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou
působností, obecní úřady, MPSV a Úřad
pro mezinárodně právní ochranu dětí. Kromě nich zajišťují sociálně-právní ochranu
dětí obce a kraje v samostatné působnosti,
komise pro sociálně-právní ochranu dětí
a další fyzické a právnické osoby, jsou-li
výkonem sociálně-právní ochrany dětí pověřeny krajským úřadem.

Pro detekci syndromu CAN je nezbytné
navázat dobrou spolupráci s lékaři, podporovat jejich snahu oznamovat případy
podezření na týrání, zneužívání a zanedbávání dětí. Taktéž je nezbytné navázat spolupráci s pracovníky škol a školských zařízení,
kteří mají jedinečnou příležitost zjistit případ týrání, zneužívání či zanedbání dítěte,
neboť jsou v porovnání s ostatními nejčastěji a nejdéle v kontaktu s dětmi. K účinné
pomoci ohroženým dětem je rovněž zapotřebí rozvíjet spolupráci se soudy a orgány
činnými v trestním řízení. Významnou úlohu vykonávají též v této oblasti neziskové
organizace. Orgán sociálně-právní ochrany
dětí navíc spolupracuje s odborníky mnoha oborů, např. s psychology, psychiatry,
soudními znalci, právníky apod., kteří dle
své odbornosti významnou měrou přispívají k zajištění systému ochrany ohroženého dítěte (Špeciánová, 2003, s. 82–85).
LÉČBA DĚTÍ SE SYNDROMEM CAN
Dunovský (1995, s. 217–218) hovoří o léčbě
dětí se syndromem CAN, která musí být nejen symptomatická, tj. zaměřená na příznaky ubližování dítěti, ale hlavně kauzální.
Léčba týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí se uskutečňuje v podstatě
ve třech základních rovinách, které však
nejsou od sebe nějak ohraničeny. V první
rovině jde o léčbu akutních stavů či přímou
intervenci řešící urgentní situace, často
ohrožující zdraví či život oběti. Jejím hlavním smyslem je, po prvním zjištění rozsahu
a závažnosti postižení i jeho příčin, co nejdříve zabránit dalšímu útoku nebo přerušit
proces násilí a ubližování dítěti. Do této roviny řadíme i zdravotnická zařízení. Druhá
rovina pomoci dítěti je fáze dalšího rozsáhlého šetření všech okolností souvisejících
s násilím na dítěti či nedostatečnou péčí
o ně, šetření v rodině, v terénu, u dětského
lékaře, ve škole, všude tam, kde lze získat
jakékoli seriózní informace. Třetí rovina pomoci je etapou dlouhodobého sledování
dítěte a jeho rodiny a komplexní podpory,
pomoci a snahy definitivně vyřešit aspoň
základní vztahy mezi zúčastněnými, s maximálním ohledem na prospěch a zájem
dítěte.
TÝRANÉ DÍTĚ V NEMOCNICI
Úrazové centrum dětské traumatologie Masarykovy nemocnice hospitalizuje ročně

velké množství dětí s úrazem, ještě větší
množství je ambulantních ošetření. Podezření na týrání vyslovujeme zhruba u patnácti dětí za rok. Dle našich statistik jsou
nejčastěji týrány děti do dvou let věku. Sociálním šetřením vyjde ve velkém množství
případů najevo, že v životě matky se vyskytl
jiný partner. Matka do určité míry týrání toleruje, aby o druha nepřišla. Mechanismus
úrazu, který udá, se ale vůbec neshoduje
s možnou mechanikou daného úrazu. Mezi
nejčastější poranění, se kterými se v tomto
věku setkáváme, patří zlomeniny dlouhých
kostí, především stehenních a bércových.
V batolecím a předškolním věku se přidávají ještě jiné druhy úrazů (zhmoždění břicha, otřesy mozku…), u nichž rodiče taktéž
neumějí vysvětlit, jak vlastně k úrazu došlo.

–– Provést cílené vyšetření zcela odhaleného dítěte (zvláštní pozornost je třeba
věnovat popisu zranění, úrovni hygieny, stavu oblečení, v případě podezření
na sexuální zneužívání pozorně vyšetřit
genitál a řitní otvor).
–– Písemně vše zaznamenat do zdravotnické dokumentace, provést fotodokumentaci.
–– Na základě subjektivních i objektivních
údajů neprodleně telefonicky informovat OSPOD.
–– V případě podezření na týrání dítěte
nebo jeho pohlavní zneužívání neprodleně tuto skutečnost oznámit Policii
ČR nebo státnímu zástupci.
–– Vyvarovat se zbytečné sekundární viktimizaci dítěte opakovaným vyšetřováním.
Nezapomínejme, že i jen podezření na syndrom CAN podléhá zákonné oznamovací
povinnosti!
ZÁVĚR
Potřeba bezpečí je pro všechny oběti týrání
a zneužití velmi důležitá. Každým rokem se
podle nejnovějších zjištění zvyšuje množství týraných, zanedbávaných a sexuálně
zneužívaných dětí!

V posledních dvou letech se začala výrazněji rozvíjet spolupráce s Oddělením sociální prevence Magistrátu města Ústí nad
Labem, což hodnotíme jako velmi úspěšný
prvopočátek spolupráce dvou stěžejních
institucí právě v oblasti sociální prevence.
Jedná se o každodenní spolupráci Sociální služby Masarykovy nemocnice, kdy jde
především o detekci a hlášení všech záchytů sociálně patologických jevů na ambulancích a odděleních, která ošetřují děti
do 18 let věku.
Co dělat při podezření na syndrom CAN
ve zdravotnickém zařízení?
–– Zachovat profesionální jistotu v komunikaci s dítětem a jeho doprovodem.
–– Zabránit konfrontačnímu pohovoru doprovodu s dítětem.
–– Zaznamenat údaje získané od doprovodu dítěte ve vztahu k aktuálním potížím dítěte.

Postarat se o bezpečí malého dítěte je nelehký úkol. Nejdůležitějším úkolem rodičů
je naučit dítě rozeznávat, co je bezpečné
a co bezpečné není, čemu je potřeba se
vyhnout, co je únosné riziko, co a jak dělat
bezpečněji. Získáváme tak pak v dospělosti schopnost se chránit. Jsou však děti,
které toto štěstí dobré péče neměly. Mezi
ně patří zanedbávané děti, které byly ponechány napospas, zažívaly strach a bezmoc.
Tyto děti jsou proti zlu bezmocné.
Použitá literatura
Dunovský, J., Dytrych, Z., Matějček, Z.
a kol.: Týrané, zneužívané a zanedbávané
dítě. Praha: Grada Publishing, 1995. ISBN
80-7169-192-5
Špeciánová, Š.: Ochrana týraného a zneužívaného dítěte. Praha: Linde, 2003. ISBN
80-86131-44-0
Mgr. Bc. Michaela Rothová
Dětská chirurgie – dětské úrazové centrum
Masarykova nemocnice v UL, o. z.
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Komunikace s rodiči jako strategie vzájemného porozumění
v nemocnici, dnes je tomu naprosto naopak (viz tabulka + graf).
RODIČ JAKO SOUČÁST LÉČBY
Jakékoliv působení na dítě se daří především ve spolupráci s rodiči. Je důležité
s nimi, jako s účastníky procesu léčby,
spolupracovat a je zapotřebí je vnímat
jako prostředníky a pomocníky péče
zdravotního personálu. Při práci s rodiči je ale zapotřebí počítat i s negativním
vnímáním nemoci jejich dítěte, a to se
strachem, s úzkostí, s jejich pocity viny,
ať již racionálními nebo iracionálními.
Důležité je nezapomenout je vždy pochválit, ocenit jejich obětavost a vyjádřit porozumění a pochopení situace.

KLÍČOVÁ SLOVA
Dítě, rodiče, zdravotnický personál, hospitalizace.
ÚVOD
V posledních letech doznala dětská oddělení v České republice významných
změn. Zatímco ještě v devadesátých letech minulého století byl rodič přítomný
u lůžka dítěte spíše výjimkou, dnes je
tomu zcela naopak.
ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ DNES
Hlavní starostí zdravotnických zařízení
se nyní stává to, že nejsou schopna zajistit, i díky zastaralé výstavbě nemocnic,
aby mohl každý rodič se svým dítětem
v nemocnici zůstat po celou dobu pobytu. Dítě má právo na neustálý kontakt se svými rodiči. Úmluva o právech
dítěte (1) říká, že zájem dítěte musí být
vždy na předním místě. Charta práv dětí
v nemocnici stanoví, že děti v nemocnici mají mít právo na neustálý kontakt se
svými rodiči a sourozenci. Totéž garantuje Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních
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SOUHRN
Rodiče, jako nositelé práv ve vztahu k dítěti, jsou dnes již běžnou součástí péče
o hospitalizované dítě. Hospitalizaci
dítěte v nemocničním zařízení můžeme
označit za náročnou situaci, která je náročná nejen pro dítě samotné a jeho rodinu, ale také pro zdravotnický personál.

službách v § 28e, který uvádí právo dítěte na nepřetržitý kontakt se zákonnými
zástupci, tedy zpravidla rodiči, pokud
tomu nebrání poskytování zdravotních
služeb jako takových, či toto neodporuje
zákonům nebo vnitřnímu řádu (2).
Pro porovnání situace se zvyšujícím se
počtem hospitalizovaných doprovodů
dětí v nemocnici je uveden konkrétní
příklad – vývoj počtu přijatých doprovodů dětí v posledních dvaceti třech
letech na Dětské chirurgii – dětském
úrazovém centru Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z. Graf jednoznačně ukazuje na vzrůstající tendenci počtu
přijatých doprovodů do nemocničního
zařízení. Zatímco před dvaceti lety nebyl
rodič vůbec běžnou součástí péče o dítě

Rok

Shoduji se na tomto místě s profesorem
Matějčkem, který konstatoval, že: „Rodiče mají různou toleranci vůči nemocem
svých dětí. Někteří se, je-li dítě nemocné, chovají klidně a vyrovnaně a snaží
se podpořit dítě tak, aby se z nemoci co
nejdříve dostalo. Jiní rodiče však reagují
na tutéž okolnost nepřiměřeně. Jsou naplněni silnou úzkostí, neklidem“ (3).
Je potřeba, aby si zdravotnický personál uvědomoval, že trávení celého dne
v přítomnosti dítěte v nemocnici se zcela
liší ode dne stráveného v domácím prostředí. Proto je vhodné, a i nutné, poskytnout rodičům v nemocnici zázemí.
Na humanizaci a normalizaci prostředí
se podílejí samozřejmě všichni zdravotničtí pracovníci. Jejich hlavní snahou je

ROK
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vnášet do nemocničního prostředí „normální život“. Záleží pak jen na každém
jednotlivém pracovníkovi, jaký čas a svůj
um do tohoto prostředí vloží. Velmi důležitým kritériem vzhledu celého oddělení
je i lidský a citlivý přístup celého zdravotnického týmu. Stejně tak je důležitá
i multioborová spolupráce s jinými nelékařskými profesemi.
NA CO BY ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL
NEMĚL ZAPOMÍNAT
Neměli bychom zapomínat na to, že
rodiče jsou nositeli práv a povinností

ve vztahu k dítěti. V prvé řadě jsou zákonnými zástupci dítěte a mají tak právo
činit za dítě právní úkony, ke kterým není
samo způsobilé. To se týká i rozhodování
o zdravotní péči. Mají tedy právo na poskytnutí veškerých informací týkajících
se dítěte (jeho zdravotního stavu, stanovené diagnózy, navrhované léčby apod.)
a mají právo s dítětem v nemocnici být,
samozřejmě v souladu s vnitřním řádem
oddělení.
Co přinesla každodenní přítomnost rodičů nového do zdravotnického zařízení.
Pro dítě má přítomnost rodiče kladný vliv
na jeho psychiku. Pobyt v nemocnici tak
není pro dítě tolik stresující. Rodiče mají
přehled a kontrolu o poskytované léčbě.
Role rodiče je i během hospitalizace nenahraditelná, dá se tak předejít mnoha
úzkostem, strachům a slzám. Nesmíme
zapomínat, že nikdo dítě nezná tak dobře, jako jeho rodič. Není pravda, že malé
dítě brzy vše zapomene. Děti potřebují,
aby jejich rodiče byli s nimi. Rodič se podílí spolurozhodováním na poskytované
péči, jsou mu podávány informace odpovídající jeho chápání (platí pro rodiče
i děti). Pobyt v nemocnici je stresující pro
dítě i rodiče – může se proto stát, že dítě
i rodič se někdy zachová tak, jak u něj
není zrovna obvyklé.
CO NOVÉHO PŘINESLA
KAŽDODENNÍ PŘÍTOMNOST RODIČŮ
DO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ
POHLEDEM ZDRAVOTNICKÉHO
PRACOVNÍKA
Ne vždy je vliv rodiče na dítě hodnocen
zdravotnickým personálem kladně. Zdravotnický pracovník pracuje kontinuálně
především s dětmi, ale dnes již velmi
často také s rodiči. Vzhledem k současné vytíženosti zdravotnického personálu,

jeho nedostatku a i vzhledem k náročnosti této profese mohu konstatovat, že
rodič je zcela jistě nenahraditelný, ale
někdy může být i ne zcela pozitivním
článkem léčby dítěte. Toto téma se tak
na odborných konferencích či kongresech oboru dětské chirurgie stává stále
častěji předmětem diskuzí.
ZÁVĚR
Hospitalizace dítěte v nemocničním zařízení je náročnou situací a souvisí vždy se
změnou sociálního prostředí. K postupnému začleňování dítěte a jeho zdárné
adaptaci přispívá významnou měrou
každý zdravotnický pracovník. Sociálně
pedagogické působení zdravotnického
pracovníka by se mělo vyznačovat uměním naslouchat, empatií, pochopením,
pozitivní podporou a motivací dítěte
při zvládání náročné životní situace. Ale
i zdravotnický pracovník má své hranice.
Použitá literatura

1. OSN. Úmluva o právech dítěte.
C2005 UNIC Praha [online]. [cit.
2014-08-08]. Dostupné z: http://
www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/umluva-o-pravech-ditete.pdf
2. ČR. Zákon 372/2011Sb.: Zákon
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (Zákon
o zdravotních službách). In: 2011
3. MATĚJČEK, Z., DYTRYCH, Z.: Jak a proč
nás trápí děti. Praha: Grada Publishing, 1997, 187 s. ISBN 80-7066533-5
Mgr. Bc. Michaela Rothová
Dětská chirurgie – dětské úrazové centrum
Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Redakce Statimu děkuje všem uvedeným autorům za spolupráci
při přípravě této odborné přílohy.
Téma ošetřovatelské péče je tak rozsáhlé, že se mu budeme věnovat
i v některém z dalších vydání Statimu.
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Epiziotomie

= nastřižení hráze při porodu

chirurgické
nůžky
hlavička plodu
vaginální otvor
mediolaterální
epiziotomie

mediální
epiziotomie
řitní otvor

Epiziotomie = chirurgický nástřih v oblasti perinea (hráze) prováděný
v 2. době porodní
Snaha o prevenci porodního poranění
je odvěká. V době, kdy každé porodní
poranění bylo nebezpečné, jako možná brána puerperální infekce, a při
rozsáhlejších poraněních hrozily velké
krevní ztráty, byla oprávněná snaha porodnímu poranění zabránit. Obávanou
komplikací porodu byla rovněž ruptura
análního sfinkteru, často s doživotní
anální inkontinencí. Epiziotomie (perineotomie) se skládá ze dvou slov řeckého
původu episeion (zevní genitál, ohanbí)
a tome (řez). Jako jeden z prvních tento
chirurgický řez ve své knize „Treatise of
Midwifry in Three Parts“ popsal v roce
1742 irský porodník Sir Fielding Ould
(1710–1789). Doporučuje zde provedení
incize pochvy směrem k rektu k rozšíření
poševního vchodu jako součást vedení
obtížných porodů. V 19. století byla epiziotomie prováděna jen ojediněle. Velký
nárůst byl zaznamenán až ve 20. století, zejména v 70. letech, kdy byla epiziotomie doporučována rutinně téměř
po celém světě, ačkoliv její indikace ani
výhody nebyly do té doby jasně stanoveny. Epiziotomie dnes i přes výrazné snížení frekvence jejího provádění zůstává
nejčastější porodnickou operací a přes
celou řadu studií jsou stále rozdílné názory na její význam při vedení porodu.
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Incidence epiziotomií v USA je 62 %,
ve Velké Británii a Nizozemsku se pohybuje okolo 30 %, ve Švédsku je asi 6 %,
ale v Dánsku až 56 %, v České republice
kolem 75 % a v Latinské Americe dosahuje dokonce až 100 %. Podle posledních
poznatků by se podíl epiziotomií měl optimálně pohybovat mezi 20–30 %.
DŮVODY POUŽITÍ EPIZIOTOMIE
Nejčastějšími důvody pro použití epiziotomie jsou fetální distres plodu,
deflexní polohy, abnormální rotace plodu, plod v poloze koncem pánevním,
gemini, makrosomie plodu, dystokie
ramének, prematurita, klešťový porod,
vakuumextrakce, rigidní hráz, hrozící
ruptura 3. stupně, fibrózní jizvy po předchozí epiziotomii, nespolupracující rodička a protrahovaná 2. doba porodní.
Kontraindikací je porod HIV pozitivní
matky, jako prevence aspirace mateřské
krve novorozencem.
TYPY EPIZIOTOMIÍ
Epiziotomie je incize hráze prováděná
během 2. doby porodní a slouží k rozšíření vulvárního introitu. Existují tři typy
epiziotomií – mediální, laterální a mediolaterální.

Mediální je vedena ve střední čáře poševního vchodu směrem k rektu do vzdálenosti 3–4 cm. Šití této epiziotomie
je nejsnadnější, krvácení je nejmenší,
nejlépe se hojí a je i nejméně bolestivá. Je zde však vysoké riziko poškození
m. sphincter ani, proto by neměla být
používána. Stále je však velmi rozšířená
zejména v USA.
U laterální epiziotomie začíná incize
2–3 cm od střední čáry a směřuje šikmo
k hrbolům kosti sedací. Riziko poranění
sfinkteru je minimální. Vzhledem k obtížnějšímu ošetření, velké bolestivosti
a časté deformaci poševního vchodu se
tento typ již nepoužívá.
Mediolaterální je u nás nejpoužívanější
typ epiziotomie. Začíná ve střední čáře
a je vedena šikmo pod úhlem 45–60°
směrem laterálně od sfinkteru, délka
incize se řídí indikací. Riziko poranění
sfinkteru je menší, čím větší je úhel incize. Mediolaterální epiziotomie anatomicky protíná musculus bulbospongiosus,
m. transversus perinei superficialis,
bulbus vestibuli (event. Bartholinskou
žlázu), perineální membránu, uretrovaginální sfinkter a m. transversus vaginae.
Při větším rozsahu epiziotomie může být
zasažen i m. levator ani.
TECHNIKA PROVEDENÍ EPIZIOTOMIE
Před vlastním nástřihem nejprve provedeme dezinfekci rodidel a jejich
okolí. Epiziotomie se provádí v lokální infiltrativní anestezii 10–20 ml anestetika.
Je-li však hráz dostatečně rozvinuta, je
tento výkon bezbolestný i bez předchozí
aplikace anestetika, protože bolest tlumí
tlak hlavičky na hráz. Pokud žena rodí
v epidurální anestezii, rovněž není nutná
aplikace anestetika. Nástřih by měl být
prováděn tehdy, když hlavička začíná napínat perineum a při klešťovém porodu
těsně před zavedením branží. U předčasného porodu se provádí epiziotomie
s předstihem, abychom co nejvíce omezili tlak na hlavičku. U této indikace provádíme pudendální blok s infiltrací hráze,
neboť hráz není rozvinutá a nástřih by
byl jinak velmi bolestivý. Epiziotomie se
provádí nůžkami, které zavádíme pod
ochranou dvou prstů druhé ruky tupou
branží mezi hráz a prořezávající část

plodu. Nástřih provedeme na vrcholu
kontrakce. Lateralita nástřihu se řídí dle
zvyklosti zdravotnického zařízení, dle
předchozího provedení epiziotomie, případně dle varikozity vulvy.
Před suturou zhodnotíme rozsah poranění v pochvě a na hrázi. Při podezření
na poranění sfinkteru provedeme i vyšetření per rektum. K šití epiziotomie používáme rychle vstřebatelná šicí vlákna.
Suturu pochvy začínáme nad vrcholem
poranění a šijeme pokračujícím přehazovacím stehem, zabíráme sliznici i podslizniční tkáně, abychom zabránili vzniku
paravaginálního hematomu. Svalstvo
a fascie šijeme jednotlivými stehy nebo
stehem pokračujícím. Kůži můžeme sešít jednotlivými adaptačními stehy, pokračujícím nebo intradermálním stehem.
Doba vstřebávání se liší podle použitého
materiálu.
PÉČE O EPIZIOTOMII
Po porodu kontrolujeme stav epiziotomie, na suturu můžeme přiložit chladovou kompresi jako prevenci edému
či hematomu, rektálně můžeme podat
nesteroidní antiflogistika. Poučíme ženu
o správné péči o epiziotomii, důležité
je epiziotomii udržovat v čistotě častým
sprchováním, minimálně vždy po stolici
a po každém kojení, kdy z dělohy odchází větší množství očistků, často epiziotomii větrat, používat prodyšné spodní
prádlo a prodyšné vložky. Je vhodné začít
co nejdříve se cviky na posílení pánevního dna, které zároveň zvyšují prokrvení
hráze a zrychlují tím proces hojení. Pro
pohodlnější sezení se doporučuje sezení na nafukovacím kruhu.
KOMPLIKACE EPIZIOTOMIE
Mezi bezprostřední komplikace patří krvácení z perineálních a vaginálních cév,
nadměrná bolestivost, ruptury pochvy
a perinea, event. poškození análního
svěrače a stěny střevní. Časné komplikace jsou infekce sutury, dehiscence
a vznik hematomů. Mezi pozdní komplikace patří vznik keloidní bolestivé jizvy,
inkluzivních cyst, vaginoperineálních fistul, dále morfologické změny vulvy (zející
poševní introitus, asymetrie), chronický
fluor, dyspareunie.

Pokud dojde k zánětlivé komplikaci s dehiscencí, podávají se antibiotika, znovu
se zreviduje poranění, aby se vyloučila
rektovaginální píštěl. Resuturu je možné
provést až tehdy, kdy je rána čistá a spodina je krytá granulační tkání.
KLASIFIKACE PORANĚNÍ PERINEA
Poranění hráze se u nás dělí na tři stupně. Při ruptuře 1. stupně je postižena
kůže, podkoží a část poševní stěny.
2. stupeň postihuje kůži, podkoží a svaly
hráze. 3. stupeň se dělí na rupturu inkompletní, kdy je navíc postižen anální
svěrač, a rupturu kompletní, kdy je roztržen anální svěrač včetně stěny rekta.
V roce 2001 byla ve Velké Británii navržena nová klasifikace porodního perineálního poranění, která uvádí 4 stupně.
Klasifikace 1. a 2. stupně je identická,
3. stupeň se dělí na 3a, kdy je poraněno
méně než 50 % EAS (externí anální sfinkter), 3b – je postiženo více než 50 % EAS
a u 3c – je poraněn IAS (interní anální
sfinkter). U 4. stupně je ruptura EAS, IAS
a sliznice rekta. Rozsahu poranění odpovídá i jeho následné ošetření. U ruptur 1. nebo 2. stupně je sutura poměrně
snadná a bez komplikací většinou probíhá i následné hojení. Sutura ruptury
3. stupně, resp. 3. a 4. stupně vyžaduje
pečlivé ošetření, jelikož zde hrozí anální
inkontinence, dyspareunie či chronická
perineální bolest. Suturu provádí lékař
s dostatečnou erudicí, provádí se v litotomické poloze, v celkové nebo regionální anestezii. Podle stupně poranění se
nejprve šije sliznice rekta, poté ruptura
IAS adaptačními stehy a nakonec EAS.
Sutura EAS stupně 3a se provádí metodou end-to-end, kdy se přetržené konce
přiblíží k sobě. Při stupni 3b a vyšším
se doporučuje overlapping sfinkteroplastika, kdy se oba konce přeloží přes
sebe. Sutura hráze již probíhá obvyklým
způsobem. Preventivně se podávají antibiotika, je předepsána kašovitá strava
a podávají se změkčovadla stolice. Žena
má být řádně poučena a po porodu odeslána k následné kontrole do specializované ambulance.
Pokud se porodí, tzv. sine, znamená to, že nejsou poškozeny sliznice
a kůže, nevylučuje to však poškození

hlubších struktur a tkání. Může se objevit tzv. okultní ruptura m. sphincter ani
externus i internus. Rupturu sfinkteru
a její rozsah je možné diagnostikovat pomocí endoanální sonografie.
VLIV EPIZIOTOMIE NA FUNKCI
PÁNEVNÍHO DNA
Velké procento epiziotomií je prováděno
právě z obavy o funkci pánevního dna,
jako prevence descensu, prevence ruptury análního sfinkteru a s tím související anální inkontinence. Ukazuje se, že
protektivní charakter před poraněním
análního sfinkteru má mediolaterální epiziotomie především u primipar.
U multipar tento protektivní charakter již
nebyl prokázán, naopak se riziko spíše
zvyšuje. Rovněž bylo prokázáno, že mediolaterální epiziotomie (v porovnání se
spontánní rupturou perinea) nechrání
před inkontinencí ani před sestupem dělohy, je spojena se slabší silou svaloviny
pánevního dna a vyskytují se i častější
infekční komplikace hojení oproti jiným
porodním poraněním.
Pokud se provádí mediolaterální epiziotomie u krátké hráze, je vzhledem k mnohem kratší vzdálenosti mezi epiziotomií
a sfinkterem zvýšené riziko poškození
análního sfinkteru. Dlouhá hráz je naopak příčinou většího porodního poranění, rozsah epiziotomie bývá mnohem
větší, což později může vést k rozvoji
dyspareunie.
Epiziotomie by jako prevence ruptury
3. stupně měla být prováděna u rizikových faktorů, kterými jsou především:
operativní porod (forceps, vakuumextrakce), makrosomie plodu, abnormální
rotace či deflexní polohy, dystokie ramének a primiparita. Protektivní charakter
má tehdy, pokud je incize provedena
pod dostatečným úhlem. Naopak neopodstatněné se ukazuje provedení epiziotomie z důvodu obavy o zachování
funkce pánevního dna.
Helena Bublová
Bc. Monika Trávníčková
porodní asistentky
Gynekologicko-porodnické oddělení
Nemocnice Most, o. z.
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část 1.
Práce sestry před celkovou anestezií
Anestezie je poměrně mladá věda, která se jako obor osamostatnila teprve v r. 1971. Celková anestezie má za úkol
během výkonu vyřadit vědomí nemocného, zbavit ho pocitu bolesti, zajistit útlum nevhodných reflexů a motorický klid.
Časově ji můžeme rozdělit na úvod, udržování a probouzení.
Pacient, který jde na plánovaný výkon, se v předoperační
den setká s anesteziologem, který mu vše vysvětlí, zodpoví případné dotazy a nabídne mu anestezii (celkovou,
regionální...) nejvhodnější vzhledem k jeho zdravotnímu
stavu a operačnímu výkonu.
ANESTEZIOLOGICKÁ SESTRA SI PŘED VÝKONEM MUSÍ:
1. Zkontrolovat nástroje a připravit pomůcky k zajištění
dýchacích cest. Ty se liší od závažnosti a délky výkonu.
Vždy musí mít připravené pomůcky k intubaci – dobře
svítící laryngoskopy, endotracheální rourky, zavaděč,
stříkačku na nafouknutí těsnícího balonku, náplast
na fixaci roury, sprej na navlhčení, Magillovy kleště,
popř. pomůcky pro obtížnou intubaci.
2. Připravit anesteziologický přístroj. Zapojí přístroj
na zdroj elektrické energie, centrální rozvod plynů
– kyslíku, oxidu dusného, vzduchu, odsávání plynů
a zemnění. Vyzkouší těsnost okruhu a nasadí obličejovou masku s bakteriálním filtrem. Zkontroluje
funkčnost odsávačky. Doplní inhalační anestetika
v odpařovačích. Přichystá monitor pro pacienta – EKG,
manžetu na TK, saturační čidlo.
3. Naředí léky a připraví infuzi (Ringerfundin, NaCl
apod.). Léky, používané při celkové anestezii, si určí
lékař sám. Rozhoduje se na základě zdravotního stavu
nemocného, délky a závažnosti výkonu. Všechny léky
aplikuje sestra intravenózně! Po celou dobu operace
má nemocný zajištěnu žílu kanylou – velikost kanyly
závisí na závažnosti výkonu (při předpokládané vyšší
krevní ztrátě – větší průsvit).
4. Při příjezdu pacienta do anesteziologické přípravny
sestra zkontroluje jméno, příjmení a datum narození.
Vyptá se pacienta, zda je na lačno, na zub. protézu,
alergii, užívané léky, operovanou stranu atd.
5. Zavede periferní žilní katetr a napojí infuzní roztok.
Snaží se nemocného uklidnit, pokud má strach. Vysvětlí, co se bude dít.
6. Po uložení klienta na operační stůl ho zamonitoruje.
Pacient je tak připraven na začátek anestezie.
Monika Hošková, DiS.
ARO
Nemocnice Most, o. z.
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NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ LÉKY:
CELKOVÁ ANESTETIKA – používaná při úvodu do celkové
anestezie, navozují spánek.
Propofol (10 mg/ml) – vhodný u starších a nemocných pacientů.
Thiopental (25 mg/ml) – barbiturátové anestetikum – usínání je klidné a rychlé, kontraindikace: astma bronchiale,
těžké jaterní a ledvinné poškození, sepse, šok.
Hypnomidate (1 mg/ml) – navozuje stav podobný spánku,
jen velmi omezeně narušuje činnost srdce a krevní oběh,
působí krátce.
OPIÁTY – silné účinné léky proti bolesti.
Fentanyl, Suffenta, Rapifen, Dipidolor – během chirurgického výkonu zesilují stav znecitlivění, tlumí dýchání, mají antidota, podléhají ustanovení zákona o návykových látkách.
MYORELAXANCIA – uvolňují svalový tonus.
Succinylcholinjodid (10 mg/ml) – působí fascikulace (krátké záškuby svalových vláken viditelné pod kůží), krátký účinek, nejlépe uvolní svalstvo hrtanu, vhodný při tracheální
intubaci – zavedení endotracheální roury (trubičky) do průdušnice, které umožňuje mechanickou ventilaci, zabraňuje
aspiraci.
Norkuron (1 mg/ml), Esmeron (10 mg/ml), Arduan (1 mg/ml)
– dlouhodobá relaxace svalstva, je nutná téměř ke všem
chirurgickým výkonům, mají antidota.
INHALAČNÍ ANESTETIKA – kapalné látky (lijí se do odpařovače, jsou vdechovány se směsí kyslíku, oxidu dusného).
Narcothan – v kombinaci s adrenalinem může dojít k arytmii (až komorové fibrilaci)!
Isofluoran – nejčastěji používaný.
Sevofluoran – vhodný i pro ambulantní výkony a anestezie
u dětí.
ANTIARYTMIKA – při poruchách srdečního rytmu.
Atropin (0,5 mg/ml) – parasympatikolytikum (snižuje podráždění parasympatických nervů, parasympatikus patří
mezi nervy autonomní, jejichž funkce nepodléhá naší vůli,
jsou v hladkém svalstvu, parasympatikus zpomaluje srdeční frekvenci, snižuje sekreci v respiračním ústrojí.
Mesokain 1% (10 mg/ml) – lokální anestetikum – nitrožilní
podání jako léková defibrilace, při komorových arytmiích.
Ephedrin – 50 mg/amp. ředíme do 5 nebo 10 ml – sympatomimetikum – zvyšuje tlak, dilatuje bronchy.
ANTIDOTA
Syntostigmin – parasympatomimetikum (0,5 mg/ml) – ruší
účinek myorelaxancií, způsobuje bradykardii, podáváme
spolu s Atropinem.
Naloxone – (0,4 mg/amp.) – ruší účinek opiátů.

