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Domácí násilí – jak postupovat
Jestliže na vašem oddělení jsou ošetřovány ženy, senioři nebo zdravotně postižení, téměř jistě se mezi nimi najdou osoby,
které jsou oběťmi domácího násilí (dále
DN). Následující doporučení by vám měla
pomoci včas rozpoznat přítomnost domácího násilí v jejich životě a zvážit vhodný
způsob pomoci.

Co je domácí násilí
Domácí násilí je fyzické, psychické nebo
sexuální násilí mezi intimními partnery,
tj. manžely, druhy apod.,
• dochází k němu v soukromí, tedy
mimo kontrolu veřejnosti
• intenzita násilných incidentů se zpravidla stupňuje
• u obětí vede ke ztrátě schopnosti včas
zastavit násilné incidenty a efektivně
vyřešit narušený vztah
• širší pojem „násilí v rodině“ zahrnuje
také násilí páchané na dětech a na
seniorech

Rozpoznávání obětí domácího
násilí
Oběti DN vám většinou samy od sebe
nesdělí informace o svém problému. Promluví však, jestliže jim budou kladeny
jednoduché a přímé otázky nekonfliktním tónem a v důvěryhodném prostředí. S pacienty nehovořte v přítomnosti
jiných osob, zejména jejich partnerů,
partnerek.
Někdy je těžké rozpoznat týranou osobu,
jestliže nevyhledá pomoc v akutní fázi
po incidentu. Oběti trpí často studem
a mohou uvádět jiné důvody pro své potíže. Mají tendenci minimalizovat projevy
agrese, skutečnost je zpravidla horší, než
uvádějí. Buďte trpěliví. Mnoho týraných
osob potřebuje pomalý postup (drobné
krůčky raději než radikální řešení), ačkoli
jejich situace je velmi zlá.
Psychologické signály domácího násilí
• manipulace s realitou (laxnost, odmítání pomoci)
• neschopnost ventilovat vztek
• rozporuplnost
• minimalizace násilí

• naučená pasivita, bezmoc, sebedestruktivní a sebeobviňující reakce
• přílišná ochota vyhovět druhým
Oběť ztrácí výhled do budoucnosti. Proto
se u ní projevují:

šťastném pokusu o záchranu vztahu
bude pomáhajícími pracovníky akceptován)

• snížené sebehodnocení
• zvýšená dráždivost
• čerstvé zážitky spojené s rolí oběti
Tělesná znamení indikující domácí násilí

Dotazujte se vysloveně po incidentech DN.

Chování pachatele v době
hospitalizace oběti domácího
násilí
Doba hospitalizace oběti je pro násilníka
stresová, neboť ztrácí nad obětí kontrolu!
Dezintegrovaný pachatel proto často:
• usiluje o návrat oběti domů
• přemlouvá oběť k dobrovolnému
ukončení léčby
• je přespříliš ochranitelský
• chová se agresivně vůči pracovníkům
nemocnice, vyhrožuje stížnostmi pod
záminkou ochrany oběti
• chová se jiným neadekvátním způsobem: je podezřívavý, nebo naopak
přehnaně ochotný apod.

Zásady komunikace s obětí
domácího násilí:
• empatie, aktivní naslouchání, potvrzování emocí
• upřímnost (problém DN je vždy složitý, složitost a další útrapy nelze před
pacienty zamlčovat)
• porozumění (důležité: nikdy nepodmiňovat pomoc tím, že oběť opustí
tyrana, oběť musí vědět, že i po ne-

Jak odlišit DN od jiných rodinných
problémů a krizí?

Doporučení pro vedení rozhovoru:
Povzbuďte pacienta/ku k rozhovoru.
V jeho průběhu budujte vzájemnou důvěru, naslouchejte, neposuzujte, neodsuzujte.

• zranění hlavy, zad, krku, trupu, prsou,
břicha a genitálií
• častá obranná zranění
• delší časový úsek mezi vznikem zranění a vyhledáním lékařské pomoci
• vysvětlení, které neodpovídá typu
zranění
• jakékoli zranění ženy během těhotenství, zejména zranění břicha a prsou
• dlouho trvající bolesti, pro něž není
žádná zjevná příčina

Poskytněte klientům kontakt na organizace pro pomoc obětem trestných činů
a krizové linky.

1. Přímým dotazováním. Klíčové jsou
dotazy na fyzické, psychické, sexuální
a také ekonomické násilí.
2. Pomocí následujícího odlišení – diferenciálně diagnostická kritéria jsou
tři:

• Stalo se někdy, že vás někdo blízký
uhodil či jinak fyzicky napadl, nebo že
vám vyhrožuje? Děje se to nyní? Cítíte
se doma bezpečně?
• Vypadá to, jako by vás někdo uhodil,
jak se to stalo? Lidé, kteří mají tyto
potíže bývají obětí násilí ve svých rodinách. Děje se něco takového u vás?
• Jak se nyní cítíte, co vás přimělo k vyhledání pomoci?
• Jak se k vám partner/ka choval/a? Co
dělal/a? Jak jste se cítil/a?
• Kdy to začalo, jak to začalo? Jak jste
se choval/a při prvním napadení? Co
vás doma nejvíce trápí?
• Jsou ohroženy také děti? Jak reagují
na DN?
• Jak vidíte teď váš vztah? Jak vám můžeme pomoci, co očekáváte od nás?
Jaké máme společné možnosti řešit
váš problém?
Při rozhovoru zjistěte signály zvýšeného
rizika pro oběť. To vzniká zejména tehdy,
když agresor:
• je držitelem střelné zbraně
• je konzumentem alkoholu nebo jiných drog
• vyhrožuje zabitím nebo sebevraždou
• napadá i děti
• již napadl i zakročující policisty
• má sklon ke slídění či pronásledování
oběti
Máte-li jistotu, či jen podezření, že pacient/ka je obětí DN, neprodleně kontaktujte příslušnou sociální pracovnici
nemocnice!

Jsou-li přítomny dva nebo více signálů
zvýšeného rizika, je ohrožení oběti velmi
vážné. Je na místě hledat možnosti azylo-

• Startér násilí. DN není vyprovokované chováním oběti. Klíčová je otázka:
„Co předcházelo incidentu?“
• Opakované násilí. DN není jednorázový akt. Je to proces, který má start,
vývoj a spěje k nějakým koncům.
Zásadně mění povahu partnerského
vztahu. Klíčové otázky jsou: „Kdy to
začalo, jak dlouho to trvá, co se děje
nyní?“
• Pocit oběti. Oběť DN má typické pocity, zejména strach z opakování násilí.
Klíčové otázky jsou: „Jak reagujete,
na co myslíte, jak se cítíte?“

Závěr
Neposuzujte úspěch své intervence podle aktivity pacientů. Oběť DN je velice
často ohrožena na zdraví a životě, jestliže
se pokusí opustit násilného partnera/ku,
a tak může trvat poměrně dlouho, než se
k tomuto kroku odhodlá.

vého ubytování, případně podat na agresora trestní oznámení.

Pro pomáhající pracovníky je značně
frustrující vidět, že pacient/ka zůstává
v násilném vztahu. Avšak tím, že jste pacientům poskytli porozumění pro jejich situaci a nabídli dostupnou pomoc, učinili
jste vše, co bylo v danou chvíli možné.

Zjistíte-li týrání nebo zneužívání dětí
(případně jiné svěřené osoby), vždy hlaste případ na policii.

Materiály poskytl Bílý kruh bezpečí v rámci projektu Interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí.

Zjistíte-li, že v domácnosti postižené násilím mezi dospělými žijí děti, vždy hlaste případ orgánu sociálně právní ochrany
dětí.

Bc. Jaroslava Šupková
Vrchní sestra Emergency
Členka IDT
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Adenoidní vegetace – častý problém dětského věku
rurgie již používá k odstranění AV shaver nebo laser.
Výkon v lokální anestézii
Při tomto výkonu se operující lékař
orientuje pouze pomocí palpačního
vjemu. Dítě drží sanitář na klíně v operačním křesle, lékař zavede adenotom
ústy do nosohltanu a AV odstraní, poté
ještě kyretou odstraní zbytky tkáně,
zkontroluje, zda krev nestéká z nosohltanu a není- li v ústech zbytek AV, aby
jí dítě nevdechlo.
Adenoidní vegetace (vegetationes adenoidea) nebo-li nosní mandle, je shluk
lymfatické tkáně na stropě a zadní stěně nosohltanu, má polokulovitý tvar
a povrch členěn hlubokými brázdami
na několik laloků. Spolu s ostatními
mandlemi tvoří lymfoepiteliální kruh,
který zachytává a ničí infekci, a tím se
účastní při imunisaci organismu. Dle
velikosti ji označujeme na AV I., II., III.
První pozorování zbytnělé lymfatické tkáně v nosohltanu provedl v roce
1868 patolog Luschke a klinik Meyer.
První údaj o chirurgickém odstranění adenoidní vegetace (adenotomie),
kterou provedl Mac Leod Yearsley, lze
nalézt již v roce 1842. V první polovině
20. století se výkon prováděl ambulantně bez anestézie, v 50.–60. letech
v lokální anestézii, ojediněle v celkové
anestézii. Adenotomie nebo adenoidektomie patří mezi jeden z nejčastějších operačních výkonů nejen v oboru
ORL, ale i v rámci všech chirurgických
oborů. Ročně se v ČR provede cca
28 000 adenotomií, v děčínské nemocnici se v r. 2006 provedlo 405 adenotomií, z toho 340 v celkové anestézii.
V roce 2007 to bylo již 615 adenotomií,
z toho 535 v celkové anestézii.
Mezi vyšetřovací metody patří osobní
anamnéza, vyšetření lékařem palpačně
pomocí špátle, dále pak zadní rinoskopie (používá se špátle, nosohltanové
zrcátko, kahan) a nasofaryngoskopem
– ústy nebo nosem.
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Adenoidní vegetace (dále AV) má tyto
klinické příznaky:
1. mechanická obstrukce nosohltanu
(chronická rýma, chrápání, huhňavost a dýchání ústy, u kterého může
být i zvýšená kazivost zubů)
2. nedoslýchavost převodního typu
(dysfunkce sluchové trubice se
současnou poruchou sluchu, sekretorická otitida, klihové ucho).
Provádí se tympanometrické vyšetření, kterým se zjišťuje obsah
a kvalita středoušní dutiny.
3. recidivující záněty středního ucha
(otitidy) mohou být hnisavé nebo
nehnisavé
4. infekce horních a dolních cest dýchacích (sinusitidy a bronchitidy)
5. sleep apnoe syndrom (krátkodobé
zástavy dechu ve spánku)
Léčba
Léčbu rozdělujeme na konzervativní
a chirurgickou. Mezi konzervativní léčbu patří péče alergologicko-imunologická a péče nespecifická, kam patří
otužování, proplachy nosu, klimatoterapie apod. Chirurgická léčba se pak
provádí v lokální (místní) nebo v celkové anestézii (1–2 denní hospitalizace). Výkony v celkové anestézii mají
zvyšující se tendenci, protože díky optické kontrole je výrazně větší přesnost
operace, takřka nulová recidiva i větší
komfort pro pacienta. Novodobá chi-

Výkon v celkové anestézii
Operované dítě leží na operační stole,
má zavedenou flexilu, zajištěné dýchací cesty tracheální intubací a má provedenu tamponádu hypofaryngu. Vlastní
operace se provádí za pomoci ústního
rozvěrače a k odtažení měkkého patra
se používají bužie, které lékař zavede
nosem a ústy vytáhne (přes rozvěrač
zaváže). Výkon se provádí endosko-

picky, endoskop se zavádí transorálně
nebo transnazálně (přes dutinu ústní
nebo nosem). Nejprve se odstraní AV
adenotomem a kyretou, odsáváme
krev a na odstranění zbytků tkáně,
např. u tubárního ústí, se používají
nosní kleště. Na zastavení krvácení
se využívají tampony fixované v zahnutém peánu a jimi komprimujeme

nosohltan. Následuje detamponáda
hypofaryngu a extubace.
Komplikace se rozdělují dle lokalizace
na chirurgické (např. operační trauma,
krvácení, poranění zubu a jeho případné vdechnutí, krev ve středoušní dutině, infekce) a anesteziologické (např.
laryngospasmus, bronchospasmus,
kardiální arytmie, maligní hypertenze
a traumatické postižení hrtanu vlivem
intubace). Také se rozdělují dle časového vzniku na peroperační, časně pooperační, pozdní a dlouhodobé.

oper. kniha, protokol, anesteziologický
záznam). Po provedení výkonu předává anesteziologický lékař nebo sestra
pacienta zpět na lůžkové oddělení
zdravotnickému personálu se sdělením jeho současného zdravotního stavu, včetně předání zdravotnické dokumentace.
V pooperační péči klademe důraz na
sledování životních funkcí, psychického stavu. Kontrolujeme, zda nedochází
ke krvácení, přikládáme studené obklady na krk, pacienta ukládáme do

zázemí. V den operace je to úzkost
a strach z důvodu bolesti, bolest z důvodu operačního výkonu, porucha
v soběstačnosti a změny stravovacích
návyků v důsledku operace.
Nejčastější chyby v ošetřovatelské péči
může způsobovat přístup zdravotnického personálu, nedokonalá ev. nevhodná edukace operovaného dítěte i rodičů (musíme řádně informovat a ujistit
se, že rodiče všemu rozumí), nesmíme
snižovat důležitost pooperační péče,
přestože jde o méně zatěžující výkon

Ošetřovatelská péče
V ošetřovatelské péči, zejména u dětských pacientů, je důležité přistupovat
zodpovědně a láskyplně již při prvním
setkání s nimi i jejich rodiči. Úlohou
sestry je asistence při příjmovém vyšetření lékařem a edukace o dalším
průběhu hospitalizace, režimu a uspořádání oddělení, veškerých ošetřovatelských postupech. Neměli bychom
zapomínat na péči o psychiku dítěte
i rodiče. Stanovíme plán ošetřovatelské péče a vedeme dokumentaci. Každý pacient je seznámen s „Domácím
řádem oddělení“ a „Kodexem práv pacientů“.
V předoperační péči klademe důraz na
zákaz příjmu potravy a tekutin 6–8 hodin před výkonem, sledujeme rozpisy
léků (DM, hypertenze, astma) a alergie. Nadále pokračujeme v opakované
edukaci a péči o psychiku. Před aplikací premedikace upozorníme na vhodnost navštívit toaletu, převléknout se
do operační košile a neopouštět nemocniční lůžko. Na našem oddělení
umožňujeme rodičům, aby doprovázeli své dítě, které si s sebou může vzít
i svou oblíbenou hračku, až k operačnímu sálu.
Na operačním sále je pacient pod neustálým dohledem zdravotnického personálu, který ho i psychicky podporuje. Dále se provádí kontrola životních
funkcí a zápisy do dokumentace (např.

úlevové polohy, dbáme po předepsané
době na dostatečné doplnění tekutin.
Při propuštění do domácí péče (následující den po operaci) předává propouštěcí zprávu lékař, edukuje rodiče
i dítě o režimových opatřeních. Sem
patří 3 dny klidový režim, podávání kašovité stravy. Po tuto dobu je nutné se
vyvarovat pobytu na slunci a koupání
v horké vodě. Vhodná je dechová rehabilitace, při které se dítě učí dýchat nosem (formou her – balónek, píšťalka).
Foniatrická péče a kontrola sluchu se
provádí dle potřeby.
Mezi nejčastější ošetřovatelské diagnózy v den přijetí patří úzkost a strach
ze změny prostředí, nedostatku informací, eventuálně ze ztráty rodinného

s nižším výskytem komplikací a kratší
dobou pooperačních obtíží.
Na závěr malé zamyšlení, zda můžeme
být v ošetřovatelské péči lepší?
Pokud chceme pro naše pacienty cokoliv zlepšovat, mnohdy stačí představa, co by nám osobně udělalo dobře,
zpříjemnilo náš pobyt v nemocnici a co
bychom sami očekávali.
V tomto ohledu je na prvním místě
naše vystupování, chování, ze kterého
by měl pacient nabýt dojmu, že jsme tu
především kvůli němu.
Kateřina Jelínková a Vlasta Urbanová
ORL oddělení
Nemocnice Děčín, o.z.
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Příjem a odběr materiálu dle ISO 15189:2003
Oddělení transfúze a hematologie
(OTH) je součástí organizace Krajské
zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. Laboratoř získala v roce 2005
certifikát ISO 9001:2001 a byly jí
akreditovány některé metody dle ISO
15189:2003. Tuto akreditaci získala
od ČIA 16. 2. 2007 a je povinna se řídit předpisy vyplývajícími z této normy.
Je zpracován systém příslušných SOP,
kterými se laboratoř řídí.

Hematologická a imunohematologická laboratoř se nachází v budově
B v 1. patře. Odběrové pracoviště pro
hematologickou poradnu a koagulační
metody se nachází v budově B, vchod
nad zdravotnickými potřebami, 1. patro. Odběr materiálu je prováděn v pondělí až pátek od 7.30 do 8.30 hodin.
Dalším odběrovým místem je pracoviště odběrů, které se nachází v budově
A, 2. patro a spadá pod Klinickou biochemii. Odběry a příjem materiálu je
prováděn v pondělí až pátek od 6.00
do 14.00 hodin. Dalšími odběrovými
místy jsou jednotlivá oddělení Nemocnice Teplice, o. z., Nemocnice Duchcov
a ostatní privátní ordinace, které používají našich služeb. Pacient je k odbě-
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ru přijímán pouze s potřebnou dokumentací.
Laboratorní vyšetření je v dnešní době
nedílnou součástí pro stanovení diagnózy a pro další léčbu pacienta a tím
je třeba dbát na jeho přesnost. Proto
velmi závisí na preanalytické fázi vyšetření, tj. správný odběr a včasný příjem.
Odběry a příjmy materiálu se řídí
požadavky, které vyplývají z normy
15189:2003 a naše laboratoř je musí

striktně dodržovat. Je vypracována
Laboratorní příručka OTH, ve které je
vše popsáno. Tato příručka je i zveřejněna na internetových stránkách
www.nemtep.cz.
Každý vzorek, zasílaný k laboratornímu vyšetření do OTH, musí být opatřen
vlastním průvodním listem.
Na žádance musí být uvedeny základní
požadované identifikační znaky:
• kód pojišťovny pojištěnce (pacienta)
• číslo pojištěnce (ID-identifikační číslo, číslo pojistky u cizinců),
u azylantů též číslo povolení k pobytu

• jméno a příjmení pojištěnce (pacienta)
• základní a další diagnózy pacienta
• požadované vyšetření (je možné
zaškrtat již předepsané)
• věk a pohlaví pacienta, pokud nejsou jednoznačně určena číslem
pojištěnce
• jednoznačná identifikace objednatele (podpis a razítko, které musí
obsahovat ústav/oddělení, jméno
lékaře, IČP, IČZ, odbornost)
• kontakt na objednatele (adresa, telefon nebo jiné spojení)
• identifikace osoby provádějící odběr
• datum a čas odběru vzorku
Doporučené údaje:
• v případě statimových vzorků distribuovaných telefonicky je třeba
uvést telefonní spojení, na které se
výsledek nahlásí.
Příprava pacienta před odběrem:
Souhrn vyšetření, prováděných v OTH,
nezahrnuje žádné vyšetření vyžadující specielní přípravu pacienta před
odběrem. Ostatní odběroví pracovníci
by měli dodržovat zásady stanovené vyhláškou MZ ČR č. 207/1992 Sb.,
O hygienických požadavcích na provoz
zdravotnických zařízení a důsledně
dbát na osobní hygienu a na řádnou
dezinfekci pokožky.
Abychom dosáhli správných výsledků
vyšetření, musí být dodržovány správné postupy pro přípravu pacienta. Postupuje se proto v souladu s pokyny
uvedenými v popisu jednotlivých metod:
• při konzultacích s pacientem a při
odběru vzorků pacientovi je třeba
zajistit přiměřené soukromí
• je nutné zajistit dostupnost lékaře
pro případ komplikací při odběru
• je nutné zajistit pohodlí a soukromí
pacienta v případě nevolnosti (od-

•
•

•

•
•
dělená místnost s lůžky, eventuelně za zástěnou)
• u pacientů s poruchami vědomí
nebo u malých dětí je nutné zabránit případnému poranění. Je třeba
očekávat nenadálé pohyby nebo
reakce na vpich.
Odběry biologického materiálu
Bezpečnostní aspekty při odběru biolog. materiálu:
• při odběru krve je nezbytně nutné
dodržovat bezpečnostní pravidla
• pro zabránění vzniku hematomu
v místě vpichu je nutné dodržet základní pravidla odběru, tj. maximální opatrnost při punkci, používání
jen velkých povrchových žil, používání přiměřeně silných a ostrých
jehel, zajištění dostatečného tlaku
na místo vpichu při ošetřování rány
po odběru
• veškeré manipulace s odběrovými
jehlami se musí provádět s maximální opatrností. Bezprostředně

•
•

po odběru je nutné jehly a lancety
bezpečně zneškodnit odložením
do silnostěnné nádoby. S použitými jehlami se již nesmí nijak manipulovat
při poranění pracovníka použitou
jehlou se postupuje jako při pracovním úraze
odběrový pracovník zajistí přípravu
odběrového materiálu a příslušné
dokumentace. Je nutné zajistit nezaměnitelnost vzorků! To znamená,
že odběrový pracovník identifikuje
odběrové nádobky nezaměnitelným způsobem a přiřadí k odběrové nádobce příslušnou žádanku
odběrový pracovník zkontroluje
identifikaci pacienta. U pacientů
neschopných spolupráce identifikaci pacienta ověří zdravotnický
personál či příbuzní pacienta
odběrový pracovník seznámí pacienta s postupem odběru
odběrový pracovník zajistí vhodnou
polohu paže, tj. podložení paže
opěrkou v natažené pozici, bez pokrčení v lokti. U ležících pacientů je
nutné zabránit flexi v lokti
před odběrem je nutné zkontrolovat identifikační údaje na odběrové
nádobce!
k odběru se musí dle požadovaného vyšetření používat následující
odběrový materiál: koagulační zkumavky s citrátem

U malých dětí nebo pacientů se špatnými žílami je možné provést poloviční
náběr, ale vždy se musí dodržet poměr
protisrážlivého činidla a krve. Tento
náběr je třeba označit na žádance i na
odběrové baničce
1. Samotný odběr je pak prováděn
podle daných pravidel, která jsou
velmi podrobně popsána v Laboratorní příručce OTH. Ta je volně přístupná na internetových stránkách
nebo na Intranetu.
2. Na žádanky je nutné poznamenat
datum a čas odběru a identifikaci
pracovníka, který provedl odběr.
Vyskytnou-li se při odběru komplikace, které mohou mít vliv na vyšetření vzorku, je nutné na žádanku poznamenat i tyto informace!
Do laboratoří se odešlou správně
označené zkumavky s příslušnými,
správně vyplněnými žádankami.
3. Zkumavky s odebranými vzorky se
co nejdříve transportují do laboratoře nebo se do doby transportu
uloží tak, aby nedošlo k jejich poškození.
Pokračování dané tématiky naleznete
v příštím čísle STATIMU, příspěvek bude
nazván Hlavní chyby při odběrech.
Diana Tučková
Zdravotní laborant
Nemocnice Teplice, o.z.
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Kazuistika k onemocnění myastenia gravis
Již v předminulém a minulém čísle
STATIMU jste se mohli dočíst o nemoci
zvané Myastenia gravis. Nyní se budeme věnovat kazuistice této choroby. Předtím bychom Vám rády chtěly
připomenout, co to vůbec myastenia
gravis je. Jedná se o relativně vzácnou
autoimunitní nervosvalovou chorobu,
projevující se svalovou únavou a slabostí kosterního svalstva. Název Myastenia gravis pochází z latiny a řečtiny
a jeho doslovný překlad znamená těžkou svalovou slabost. Nyní již k samotné kazuistice:
Pacientka R. K. narozena roku 1978
Jedná se o pacientku, která byla vyšetřena na neurologické ambulanci v Nemocnici Děčín poprvé v listopadu roku
2000. V rodinné anamnéze nebyly
žádné pozoruhodnosti, pouze sestra
je astmatička. Pacientka je po operaci tříselné kýly v epidurální anestezii
v 1999. Je studentka, bez chronické
léčby, alergii nemá, nekuřačka.
Paní R. K. cca od srpna 2000 pociťovala zhoršující se slabost dolních končetin, zároveň také v menší míře udávala
malátnost. V předchorobí měla klíště,
bez lokální reakce. Byla hospitalizována na neurologickém oddělení k dovyšetření. Byla stanovena pracovní diagnóza – demyelinizační onemocnění
typu roztroušené sklerozy, případně
neuroborreliozy. V objektivním nálezu – bez centrálního neurologického
zániku. Základní laboratorní vyšetření
byla v normě, vyloučena thyreopathie
(porucha štítné žlázy). Provedeno vyšetření magnetickou rezonancí mozku
a páteře, taktéž bez nálezu. Lumbální
punkce byla též negativní, evokované
potenciály v normě. Toho času prozatím bez medikace, podávána pouze
vitamínová léčba. Klientku ponecháváme ke sledování.
Od 15. 12. 2000 došlo k akutnímu
zhoršení stavu, kdy nemohla vystoupit

z vlaku pro progredující slabost dolních
končetin. Klientka byla přijata na neurologické oddělení. Dodatečně udává,
že při čtení cca do 30 minut pozoruje
únavu víček, rozostřený zrak, má problémy se učesat. Má pocit ,,knedlíku“

v krku, občas vázne polykání tuhých
soust. Dechové potíže neudává. Bylo
vysloveno podezření na diagnosu
Myastenia gravis, proto proveden syntostigminový test, který byl pozitivní.

S efektem nasazen lék Mestinon v dávce 3x1/2 tablety. Doplněno vyšetření CT
mediastina s nálezem benigního nádoru či hyperplazie thymu (brzlíku). Bylo
provedeno dovyšetření protilátek proti
acetylcholinovým receptorům, které se
ukázaly pozitivní - 23,8 nmol/L, při normě do 0,7 nmol/L. Dále bylo doplněno
vyš. EMG (tj. elektromyelografie – metoda repetitivní stimulace) v 1/2001,
kde byla potvrzena diagnosa Myastenia gravis. Klientka se ponechala na
zavedené udržovací medikaci Mestionu 3x1/2. Byla jí podrobně vysvětlena
problematika Myastenie gravis včetně
omezení, lékové kontraindikace, základní rehabilitace.
V 1/2001 došlo opět ke zhoršení, kdy
klientka udávala dvojité vidění (diplopii), hlavně k večeru pozorovala setřelou řeč, obtíže s kousáním tuhých
soust. Fyzické aktivitě se raději vyhýbala. Objektivně byla bez centrálního neurologického zániku, zátěžové
svalové testy byly pozitivní. Oběhově
stabilizována. Odeslána ke konzultaci
do myastenického centra Hennerovy
kliniky v Praze, kde byla stanovena diagnosa generalizované formy Mystenia
gravis potvrzená všemi diagnostickými
kriterii. Na základě doporučení myastenického centra klientka podstoupila
v roce 2001 úplné odstranění brzlíku
v oblasti mezihrudí (thymektomii).
Je trvale dispenzarizována v myastenickém centru. Musí být dlouhodobě
medikována inhibitory acetylcholinesterázy a imunosupresivy. Od roku 2001
je bez klinického zhoršení. V současné
době se cítí spokojena. Nově zjištěn
normotenzní glaukom. Pracuje jako
pedagogický pracovník. Své zaměstnání zvládá bez velkých potíží.
Stanislava Šťástková
a Jitka Albrechtová
Neurologické oddělení
Nemocnice Děčín, 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: Bc. 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, Mgr. Hana Plachá, vedoucí odboru vzdělávání KZ, a.s., tel.: 477114118, e-mail: hana.placha@kzcr.eu

