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ÚVOD

Vymezení pojmu jednodenní chirurgie není úplně
snadné. Přesnějším výrazem je jednodenní péče
na lůžku. Pacient je přijat do zdravotnického zařízení v den výkonu a propuštěn v řádu hodin po jeho
provedení. V některých zemích je tento název užíván pro dobu pobytu ve zdravotnickém zařízení až
24 hodin. (Užívá se názvů one day surgery, ambulatory surgery, out patient surgery, Tageschirurgie…)
V režimu jednodenní chirurgie mohou být provedeny výkony nejrůznějších odborností.
Jednodenní péče na lůžku může být provozována
v nemocnicích nebo specializovaných ambulantních zařízeních. Pacient i po propuštění musí mít
nepřetržitý přístup k lékařské konzultaci a pomoci.
Výhody jednodenní péče na lůžku jsou: menší stres pro pacienty, dřívější návrat
do pracovního procesu, snížení rizika nemocničních nákaz, zkrácení čekacích dob
a snížení nákladů na léčbu.
Jedinou nevýhodou snad může být to, že na pacienta a jeho blízké je kladena větší
zodpovědnost na dodržování léčebného režimu.
Za zakladatele jednodenní chirurgie je považován skotský lékař J. H. Nicolla, který
na přelomu 19. a 20. století v Glasgow odoperoval bezmála 9 000 dětí v jednodenním režimu.
V USA se jednodenní chirurgie začala rozvíjet v 60. letech 20. století, v 70. letech
pak v Anglii a Kanadě. V roce 1985 81 % nemocnic v USA provozovalo jednodenní
chirurgii. Paralelně vznikalo velké množství samostatných specializovaných center.
K dalšímu rozvoji jednodenní chirurgie přispěl rozvoj miniinvazivních metod spolu
s pokroky v anestezii. V Evropě dochází k rozvoji jednodenní chirurgie až v 90. letech.
Česká legislativa dlouho s pojmy jednodenní chirurgie či jednodenní péče na lůžku nepracovala. Nefungovala tím pádem jednotná pravidla pro provozování této
péče, rovněž ohodnocení plátci zdravotní péče bylo nedostatečné.
Masarykova nemocnice zachytila trend ve vývoji jednodenní péče jako jedna z prvních velkých nemocnic v ČR a od 1. 7. 2011 zde funguje v pavilonu A multioborová
jednodenní péče na lůžku (oddělení JEPL) s 18 lůžky, dvěma operačními sály, ambulancí, recepcí, čekárnou a relaxační místností. Služeb tohoto oddělení využívá
urologie, ORL, neurochirurgie, ortopedie, chirurgie, z nechirurgických oborů i gastroenterologie.
Dne 27. 3. 2013 byl zahájen provoz jednodenní péče na gynekologickém lůžku
(JEGL) v pavilonu G.
Od prosince 2015 funguje v dětském pavilonu MNUL jednodenní péče v pediatrii.
Historicky nejdéle funguje jednodenní péče na oční klinice v pavilonu G v rámci
oční mikrochirurgie, zejména při operacích šedého zákalu.
Následující stránky představí čtenářům strukturu jednodenní péče v Masarykově
nemocnici.
prim. MUDr. Josef Liehne
oddělení JEPL MNUL
ředitel zdravotní péče MNUL
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UROLOGIE
Klinika urologie a robotické chirurgie na oddělení jednodenní chirurgie ukládá pacienty, které následně většinou ošetřuje na sále
LERV (litotrypse extrakorporální rázovou vlnou – drcení kamene mimotělní rázovou vlnou) či JEPL 2.
Standardně toto oddělení využíváme pro pacienty, kteří podstupují nějaký výkon na zevním genitálu – cirkumcize (obřízky), atherom
skrota, drobné excize ze skrota a frenuloplastiky. Dále se jedná o nekomplikované výkony v dolních močových cestách – cystoskopie,
extrakce splintů apod. Největší podíl pacientů tvoří biopsie prostaty.
Biopsii prostaty provádíme při podezření na karcinom prostaty, tedy
nejasném nálezu na prostatě při vyšetření konečníkem nebo vyšších hodnotách PSA (prostatický specifický antigen). Slouží k definitivnímu stanovení diagnózy. K biopsii je potřeba stanovit hodnotu
APTT, Quick (krevní srážlivost) a krevního obrazu. 10 dnů před výkonem je nutné přestat užívat léky ovlivňující srážení krve (Anopyrin,
Acylpyrin, Brufen, Warfarin, Pelentan…). Vysazení léků je nutné konzultovat s praktickým lékařem. Před vyšetřením je třeba vyprázdnit
konečník (např. Yal gel, glycerinový čípek). Výkon se provádí s naplněným močovým měchýřem. Do konečníku zavedeme ultrazvukovou
sondu potřenou znecitlivujícím gelem. Detailně prohlížíme prostatu
v příčném i podélném řezu. Ultrazvuk umožňuje přesné zacílení

Tabulka č. 1 – výkony a jejich počty v roce 2015

Biopsie prostaty

657

Cystoskopie

30

LERV

474

Circumcize

76

Konglutinace

13

Karunkula

5

Kondylomata

21

Revize scrota

14

Excize

34

Vasectomie

4

Frenuloplastika

28

Discize prepucia

5

Punkce cysty

5

Celkem

1 366

Graf č. 1: podíl biopsií prostaty na všech
urologických výkonech na JEPL

Biopsie prostaty

Ostatní

JEPL – sál LERV
suspektního ložiska. Vzorky odebíráme tenkou jehlou systematicky,
tj. 16 vzorků dle určitého anatomicko-topografického plánu, či cíleně z podezřelého ložiska.
Vyšetření trvá asi 15 minut. Po jeho skončení se pacient vymočí
a následně vypije alespoň 500 ml tekutin. Na lůžku vyčká minim.
2 hodiny, kdy lékař zhodnotí event. komplikace – krev v moči, krev
v konečníku. U naprosté většiny pacientů se po výkonu objeví přechodné krvácení do moče (hematurie), krvácení z konečníku (rektorhagie), případně hemosperma (příměs krve ve spermatu). Méně
častá (cca 5 % pacientů) je zástava močení (retence), horečka, třesavka nebo přetrvávající obtížné močení. Po získání výsledku histologického vyšetření odebraných vzorků zvolí lékař ve spolupráci
s pacientem další léčebný postup.
MUDr. Marek Broul, Ph.D., FECSM

Graf č. 2: charakteristika urologických
výkonů na oddělení jednodenní chirurgie
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ORL (UŠNÍ, NOSNÍ, KRČNÍ – CHIRURGIE HLAVY A KRKU)
ORL patří mezi obory využívající multioborovou JIP v MNUL od samého počátku.

JAK PROBÍHÁ POBYT PACIENTA
V REŽIMU JEPL NA ORL V ÚSTÍ NAD
LABEM?
Ve stanovený termín operace se všichni pacienti k celkové anestezii přijímají najednou v 6.30 hodin, neboť
nedochází k prodlevě mezi jednotlivými výkony, jako tomu bylo v případě
příchodu jednotlivých pacientů sekvenčně na určitou dobu. Tuto dobu
pacienti většinou nedodrželi a tím
docházelo ke zpožďování operačního
programu. Příjem provádí administrativní pracovnice přímo na recepci
oddělení JEPL a každý pacient je zaregistrován do počítačového systému.

NEUROCHIRURGIE

Struktura ORL výkonů na JEPL podle četnosti za rok
1.

excize slizniční nebo kožní léze

172

2.

direktní laryngoskopie

112

3.

mukotomie RFITT (Celon)

26

4.

epifaryngoskopie

24

5.

částečná extirpace krčních uzlin

23

6.

UVPP + kořen jazyka RFITT

20

7.

ezofagoskopie

8

8.

FES endo

8

9.

částečná resekce boltce

5

10.

adenotomie

5

11.

obturátor septa – knoflík

5

12.

plastika boltců

3

Na Neurochirurgické klinice v Krajské
zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., se zabýváme
celým spektrem chirurgie periferních
nervů (PN) od poranění přes úžinové
syndromy až po tumory. Většinu těchto
výkonů provádíme na oddělení jednodenní chirurgie, kde máme k dispozici
operační sál dva dny v týdnu. Operace
zde provádíme v lokální či regionální
(svodné) anestezii operované končetiny. K dosažení maximální bezpečnosti a spolehlivosti svodné anestezie
využíváme ultrazvukovou navigaci
spolu s jehlovou elektrostimulací. Při

operacích používáme speciální přístrojovou a instrumentační techniku
potřebnou k ošetřování postižených
PN – operační mikroskop, mikronástroje, endoskopickou věž včetně
instrumentária k operaci úžinových
syndromů, neurostimulátory, elektrody pro peroperační neurografii, elektrostimulaci, speciální rozvěrače pro
chirurgické zákroky na ruce atd. Provádíme zde i některé zákroky v rámci širší problematiky chirurgie ruky včetně
sekundárních korekcí končetinových
paréz šlachovými transfery. Na nejnáročnějších výkonech spolupracujeme

s Ústavem chirurgie ruky a plastické
chirurgie ve Vysokém nad Jizerou a dalšími specializovanými pracovišti v ČR.
Některá vzácnější či složitější postižení PN jsou odesílána z různých míst
ČR k ošetření na naši kliniku, proto
patříme v posledních letech mezi pracoviště s nejširším spektrem a největším počtem operací PN v ČR. Výsledky
operací každoročně prezentujeme formou přednášek i posterů na národních
i mezinárodních kongresech specializovaných na problematiku chirurgie
PN včetně brachiálních plexů a chirurgie ruky. Obr. 1
Obr. 1
MUDr. Ivan Humhej
při vyšetření
pacienta

1

Následuje medicínský příjem lékařem
ORL. Ten kontroluje interní předoperační vyšetření, laboratorní odběry
a anesteziologický posudek pacienta
(ARO vizita). Tato vyšetření si pacient
zajistí předem. Sestrou je pacient uložen na přidělené lůžko JEPL, kde čeká
na výkon. Z důvodu rychlejšího probouzení z celkové anestezie se pacientům nepodává premedikace.
Následuje operační zákrok, po kterém
je pacient monitorován na dospávacím pokoji a následně je převezen
na lůžko. Zde je do odeznění anestezie kontrolován sestrou a následně
lékařem propuštěn domů. V případě
komplikací je možné pacienta z režimu JEPL přeložit na standardní ORL
lůžko, ve vážném stavu na JIP.
Standardně provádíme na ORL JEPL
v Ústí nad Labem 5–10 výkonů denně
v celkové nebo v lokální anestezii.
Pokud jsou pacienti operovaní v celkové anestezii bez komplikací, jsou
propuštěni z JEPL za 3 až 4 hodiny v doprovodu blízké osoby. V případě zákroku v lokální anestezii jsou propuštěni
krátce po výkonu.

4

Aplikace svodné
anestezie
(axilárního bloku
brachiálního
plexu) za pomoci
ultrazvuku
a elektrostimulace
před operací PN
na horní končetině

Počet operací PN na Oddělení jednodenní chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
MUDr. Jiří Kalhous při zákroku na sále JEPL

V rámci JEPL provádíme na ORL také
odstranění nosní mandle (adenotomii)
u vybraných dětských pacientů, kteří
pocházejí přímo z Ústí nad Labem, a to
z důvodů krátké dojezdové vzdálenosti v případě komplikací (krvácení). Pa
cienti po adenotomii jsou propuštěni
v době od 17.00 do 18.00 hodin.

Režim JEPL sálu umožňuje rychlé zařazení akutního nebo jiného operačního
zákroku v celkové nebo lokální anestezii, čehož operativně využívají lékaři
ORL.
prim. MUDr. Karel Sláma

Rok

Operace ve svodné anestezii

Operace v lokální anestezii

2011

128

412

2012

170

487

2013

165

479

2014

141

428

2015

146

461
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NEUROCHIRURGIE
ÚŽINOVÉ SYNDROMY PN
Kromě operací syndromu karpálního tunelu (400–500 pa
cientů ročně) se zaměřujeme i na chirurgii ostatních
úžinových syndromů – syndromu ulnárního sulku, Guyonova kanálu, peroneálního kanálu, tarzálního tunelu, supinátorového kanálu, nervus interosseus anterior, nervus

2

4

TRAUMATA PN
suprascapularis, meralgia paresthetica, Mortonovy metatarzalgie a dalších. Jsme jedním z mála pracovišť v ČR, které
provádí endoskopické operace syndromu ulnárního sulku.
Tuto techniku jsme zavedli v ČR jako první a odoperovali
jsme takto již více než 150 pacientů. Obr. 2–4

3

Ročně ošetříme cca 60–80 poraněných PN. Většina pacientů je k nám odeslána bezprostředně po poranění, přidružená poranění šlach, svalů a cév často řešíme ve spolupráci
s traumatology a cévními chirurgy. Nemalý počet pacientů
k nám bohužel přichází s delším časovým odstupem od poranění. V těchto případech jsme nuceni k rekonstrukci PN

použít autotransplantáty odebrané obvykle ze senzitivního
nervu na lýtku (nervus suralis). Při neúspěšné regeneraci
poraněného PN nabízíme pacientům sekundární korekční
zákroky, kdy jsme schopni významně zlepšit funkci postižené končetiny např. provedením šlachových transpozic.
Obr. 5–8

5

6

7

8

Obr. 2 Operace syndromu karpálního tunelu
Obr. 3 Endoskopicky asistovaná operace syndromu
ulnárního sulku
Obr. 4 Pohled na loketní nerv při endoskopicky
asistované operaci syndromu ulnárního sulku

str. 7 >
Obr. 5 Operace poraněného digitálního nervu pod
mikroskopem
Obr. 6 Rekonstrukce poraněného PN štěpy nervus
suralis
Obr. 7 Transfer šlachy musculus flexor digitorum
superficialis pro IV. prst použitý k rekonstrukci
parézy opozice palce
Obr. 8 Transfer šlachy musculus tibialis posterior
připravený k rekonstrukci peroneální parézy
Obr. 9 Nezhoubný nádor (schwannom) lýtkového
nervu

6

TUMORY PN
Jedná se o vzácná postižení PN. Naštěstí se ve většině případů jedná o nezhoubné nádory. Za použití speciálních
metod peroperační elektrostimulace
a neurografie jsme schopni docílit jejich maximálně šetrného a kompletního odstranění, což pro pacienta
znamená úplné vyléčení. Obr. 9

9

MUDr. Ivan Humhej
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CHIRURGIE
V rámci chirurgie jsou na JEPL prováděny výkony v lokální anestezii. Spektrum výkonů je zaměřeno zejména
na výkony dermatochirugické. Rutinně
je prováděno odstraňování kožních
nádorů, zhoubných i nezhoubných,
pigmentových znamének a výrůstků,
projevů v podkoží. Výkony jsou prováděny ve všech lokalizacích těla.
Indikace k výkonům jsou léčebné
i kosmetické. Mezi další výkony prováděné na JEPL v rámci chirurgie patří

například léčba zarůstajících nehtů
nebo zhotovování AV píštělí pro účely
hemodialýzy.
Indikace probíhají ve spolupráci s kožním oddělením a melanomovou komisí
(KHT) nebo cestou chirurgické ambulance.

METODY
Dle diagnózy a indikace jsou standardně prováděny totální excize, kdy je kožní projev odstraněn v celém rozsahu

s příslušným kožním lemem dle typu
ložiska a následně histologicky vyšetřen. Při pochybnosti o původu kožního
projevu může být provedena probatorní excize, kdy je odstraněna jen část
kožního projevu za účelem dalšího
vyšetření a stanovení diagnózy. Pro
menší povrchové projevy je metodou
volby elektrokauterizace, kdy je kožní
projev odstraněn pomocí elektrokauteru (elektrické kličky).

Patří mezi nejzhoubnější druhy rakoviny. Na rozdíl od jiných kožních nádorů začíná relativně brzo metastazovat
do ostatních orgánů. Hlavní roli hraje
vystavování kůže intenzivnímu slunečnímu záření. Nebezpečné je rozsáhlé
a časté spálení kůže zejména v dětství
a mládí. Nejvíce ohroženou skupinou

jsou lidé se světlou kůží. Do rizikové skupiny patří také osoby s velkým
počtem mateřských znamének. Melanom může vzniknout na úplně normální kůži nebo na základě mateřských
znamének. Objevit se může také pod
nehtem. Pigmentové buňky (melanocyty) ve vrchní vrstvě kůže se zvrhnou

a začnou se nekontrolovatelně množit. Melanom se většinou projevuje
jako tmavá pigmentová skvrna na kůži
s nepravidelnými okraji, může svědit či
krvácet. Postupně se zvětšuje do šířky,
později i do výšky a hloubky. Existují ovšem i amelanotické formy, které
mají nestejnorodou barvu.

NEJČASTĚJŠÍ DIAGNÓZY – ZÁKROKY

1

2

PŘÍKLAD EXCISE PIGMENTOVÉHO ZNAMÉNKA

1

2

3

3
4

5

Obr. 1 Znaménko
Obr. 2 Lokální anestezie
Obr. 3 Excize
Obr. 4 Po excizi

Obr. 1 Enukleace lipomu
na rameni
Obr. 2 Excize na krku
Sutura po excizi na krku
Obr. 3 Znaménko
Excize znaménka

Obr. 5 Sutura

ŘEŠENÍ ZARŮSTAJÍCÍCH NEHTŮ – PARCIÁLNÍ ABLACE A PLASTIKA LŮŽKA NEHTŮ

NEJČASTĚJŠÍ DIAGNÓZY
Mezi nejčastější diagnózy patří pigmentová mateřská znaménka. Jde
o kožní projevy vznikající vrozeným
nebo získaným nahromaděním melanocytů (pigmentových buněk) v kůži.
Jedná se o benigní (nezhoubné) projevy. Odstranění je indikováno z kosmetických nebo diagnostických důvodů.
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Lipomy jsou nezhoubné nádory vycházející z tukových buněk podkoží.
Projevují se jako hmatné ohraničené
bulky v podkoží. Odstranění je indikováno z kosmetických důvodů nebo
vadí-li mechanicky. Aterom je kožní
cysta vznikající ucpáním kožní mazové
žlázy a nadprodukcí mazu. Basocelulární karcinom (Basaliom) je pomalu

rostoucí a lokálně agresivní kožní nádor s minimální schopností zakládat
vzdálená dceřiná ložiska (metastázy).
Melanom je nejzávažnější diagnózou
řešenou v rámci jednodenní chirurgie.
Jde o zhoubný nádor, vznikající nekontrolovatelným růstem melanocytů (pigmentových buněk), postihující
především kůži, ale také sliznici a oko.

9

JEDNODENNÍ CHIRURGIE = jednodenní péče na lůžku – JEPL

CHIRURGIE
NEJVĚTŠÍ POZORNOST
SI ZASLOUŽÍ MELANOM,
PROTO MU VĚNUJEME
VÍCE MÍSTA
V prognóze onemocnění
hraje velkou roli čas, proto
je při nálezu podezřelého
znaménka nutné vyhledat
kožního lékaře. K jednoznačnému potvrzení nádoru
kůže je zapotřebí odebrání
kožního vzorku s následným histologickým vyšetřením. V časném stadiu je
melanom zcela léčitelný
Indikace probíhají za spolupráce dermatologů, chirurgických
specialistů
a melanomové komise Kožního oddělení MNUL.
Zhotovení AV píštěle
pro účely dialýzy
Výkon prováděný v rámci
jednodenní chirurgie v lokální anestezii, kdy je chirurgem zhotovena spojka
mezi tepenným a žilním systémem nejčastěji na horní
končetině. Touto spojkou
vzniká v napojené žíle dostatečný průtok a možnost
opakovaného
zavedení
kanyly k provádění hemodialýzy. Výkon je nejčastěji
prováděn na předloktí, při
špatné kvalitě cévního řečiště v oblasti loketní jamky.

ORTOPEDIE

JAK ROZPOZNAT MELANOM KŮŽE?
Změny odlišující prostá pigmentová mateřská znaménka
Asymetrie

skvrna asymetrického tvaru

Reakce

svědění či krvácení znaménka

Ohraničení

skvrna s neostrými nebo
rozpitými okraji anebo
s výběžky vybíhajícími ze
znaménka

MUDr. Jiří Jurča a MUDr. Jiří Vrzala při zákroku na horní končetině
Barva

znaménko tmavě hnědé
až černé barvy nebo
s nepravidelnou skvrnitou
pigmentací s různými odstíny

Velikost

pigmentové znaménko, jehož
průměr je větší než 5 mm

Ortopedické oddělení Masarykovy nemocnice se od vzniku samostatného
oddělení jednodenní chirurgie v roce
2011 plně spolupodílí na jeho provozu. V pravidelných termínech (2–3x
do měsíce dle rozpisu) zde provádíme
všechny drobné ortopedické zákroky,
převážně v lokální anestezii, a k větším výkonům využíváme anestezie
celkové. Za rok jsme takto schopni
ošetřit cca 120–130 pacientů.
Spektrum operací, které zde provádíme, je široké. Jedná se převážně

o zákroky na horní končetině a drobných kloubech nohou.
V lokální anestezii zde řešíme problematiku syndromu karpálního tunelu,
jakožto jednoho z nejčastějších úžinových syndromů. Dále výkony na šlachách a šlachových pochvách při jejich
afekcích, případně syndrom lupavého
prstu, stenozujících tendovaginitid, M.
de Quervaine. Na nohou pak zákroky
na prstech či přímo drobných kloubech
prstů při kladívkové, paličkové deformitě nebo při deformitách nehtů.

V celkové anestezii zde z výkonů
na horní končetině operujeme entezopatie v oblasti lokte, známé jako
tenisový či oštěpařský loket. Z oblasti
zápěstí a ruky jsou to operace Dupuytrenovy kontraktury, drobných cyst či
kostních afekcí karpálních kostí a článků prstů, exstirpace ganglií apod. Dále
zde provádíme řešení osteoartrotického či revmatického postižení drobných kloubů prstů. Na dolní končetině
se jedná o zákroky při entezopatiích
Achillovy šlachy a zánětlivých afekcí
šlach v oblasti hlezna a nohy, problematiku různých kostních výrůstků –
exostóz, ostruh apod. V rámci celkové
anestezie zde rovněž řešíme nezhoubné povrchově uložené benigní nádory, jako lipomy, fibromy, histiocytomy
apod.
Charakter těchto výkonů umožňuje propuštění pacienta v tentýž den
do domácí péče a následné ambulantní
ošetřování. Indikaci k těmto operacím
provádí lékaři našeho ortopedického
oddělení cestou nemocniční ambulance či kolegové ze spádových ortopedických ambulancí.
MUDr. Jiří Jurča

GASTROENTEROLOGIE
Vyvýšení

růst pigmentového znaménka
do výšky

MUDr. Otto Johanides
prim. MUDr. Martin Sauer

CELKEM JSME V ROCE 2015 PROVEDLI NA JEPL 336 VÝŠE UVEDENÝCH VÝKONŮ.
NA SÁLKU PAK DALŠÍCH 400 DROBNÝCH KOŽNÍCH VÝKONŮ.
ROZSÁHLEJŠÍ KOŽNÍ VÝKONY VYŽADUJÍCÍ PLASTIKU JSOU PROVÁDĚNY NA COS V CELKOVÉ NARKÓZE.
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Pacienti vyšetřovaní a léčení v rámci
endoskopického centra podstupují
intervenční výkony, které jsou z podstatné části prováděny v analgosedaci
a také v celkové anestezii s asistencí
anesteziologa. Řada výkonů vyžaduje observaci po zákroku i vzhledem
k podstatě invazívních zákroků.
Při dlouholetých zkušenostech s nejzávažnějšími diagnostickými i terapeutickými vyšetřeními se snažíme
observaci zkracovat na nejnutnější
dobu tak, aby pacienti podstoupili
zákrok bezpečně, ale trávili na lůžku
v nemocnici co nejméně času.

Prim. MUDr. Jiří Stehlík při endoskopickém vyšetření
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GASTROENTEROLOGIE
To umožňuje krátkodobá hospitalizace
na oddělení jednodenní péče. Zde jsou
pacienti přijati před vyšetřením, je zajištěn žilní přístup, dokončena jejich
příprava a po vyšetření zde dospávají
sedaci. Jsou sledováni zdravotními
sestrami a kontrolováni lékaři po výkonu. Dle charakteru zákroku a jejich stavu po vyšetření je lékařem určeno, jak
dlouho musí být pacient observován,

GYNEKOLOGIE
event. jestli jejich krátkodobá hospitalizace bude změněna na standardní.
V tomto režimu jsou prováděna vyšetření i s terapeutickými zákroky jako
je endoskopická polypektomie, ERCP
s výkony na žlučovém nebo pankreatickém systému, endosonografie, jaterní biopsie a další.
Takovýto postup s využitím oddělení jednodenní péče znamená pro

pacienty pobyt v méně stresujícím
prostředí, s možností přítomnosti doprovodu a rychlé zotavení. Pro naše
endoskopické centrum a oddělení gastroenterologie také možnost provést
bezpečněji více intervencí a menší administrativní zátěž.

OBJEDNÁVÁNÍ K ZÁKROKU:
telefonicky
477 113 616
Ambulance gynekologického
příjmu, pavilon G, 3. podlaží

prim. MUDr. Jiří Stehlík

PEDIATRIE (DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ)
Pokoj pro pacientky na oddělení JEGL
Proč jsme si ji přáli?
Máme přece fungující pediatrickou
ambulanci a dostatek lůžek. Mějme
na paměti, že to je zájem nemocných
dětí povýšený nad ostatní kritéria.
Záměrem je umožnit zůstat v rodině
a doma tehdy, kdy pobyt v nemocnici
přes noc není nezbytně nutný. Cílem je
omezit zbytečné hospitalizace a čas,
který děti stráví v cizím nemocničním
prostředí. Podívejte se proto na celý
projekt s námi očima dětského pacienta a jeho rodičů. Z tohoto pohledu je
stanice jednoznačným přínosem.

JEDNODENNÍ PÉČE
NA GYNEKOLOGICKÉM LŮŽKU
(JEGL)
Jak sám název vypovídá, jedná se o novou koncepci v řešení gynekologických
potíží vyžadujících operační intervenci, která se od běžných postupů liší
nejen minimalizací času stráveného
ve zdravotnickém zařízení, ale také výrazným zvýšením nabízeného komfortu a pohody. Nový přístup odbourává
co nejvíce obtěžujících administrativních i provozních kroků, které nejen
zdržují, ale také stresují pacientky.

Pokoj na dětském stacionáři

Příjmová ambulance
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Jak naše nová stanice vypadá?
Má 8 lůžek (3 pro kojence a batolata,
5 pro větší děti) vybavených monitorací, možností infuzní léčby a přívodem
medicinálních plynů. Ze stanoviště
sestry je lze celkem snadno přehlédnout. Vše působí velmi pěkným dojmem a dětem se tu líbí. Otevíráme
v šest hodin ráno a zavíráme v šest
večer. Provozně oddělenou součástí
jednotky je tzv. hemato-onkologický
stacionář vybavený třemi křesly – lůžky
s příslušenstvím pro ambulantní léčbu
leukémií. Je pamatováno i na doprovázející rodiče. V době, kdy se jejich dítě
podrobuje vyšetření nebo léčbě, mají
k dispozici denní místnost, kde si mohou odpočinout, uvařit čaj atd.

Během ledna 2016 zde bylo ošetřeno celkem 58 dětí. Většinu tvoří dospávající po celkových anesteziích
při vyšetření magnetickou rezonancí,
po endoskopii gastrointestinálního
a dýchacího traktu. U ostatních jsme
využili krátkou observaci případně
léčbu, například u kolapsových stavů,
horeček a zvracení.
Na hemato-onkologickém stacionáři
jsme vyšetřili 44 dětí, třem byla podána transfuze krve a deseti intravenózní
chemoterapie.
MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.
přednosta Dětské kliniky MNUL

Pacientky s doporučením od svého
gynekologa a s předoperačním vyšetřením jsou administrativně přijaty
na oddělení, poté jim je proveden požadovaný zákrok. Po zákroku jsou uloženy na dospávací lůžko na oddělení
a cca 4 hodiny po zákroku jsou propuštěny domů. Je nutné mít zajištěn odvoz
dospělou osobou. Další kontrola probíhá opět ambulantně.
Na zákroky v rámci jednodenní operativy se pacientka objednává na přesný den v termínu, který si telefonicky
domluví se sestřičkou z gynekologické
příjmové ambulance. Operační zákroky jsou krátkodobé (dle typu výkonu)
a jsou prováděny v krátké celkové narkóze bez nutnosti hospitalizace.

SPEKTRUM POSKYTOVANÝCH
SLUŽEB
• konizace hrdla děložního
• hysteroskopie, diagnostická
i operační
• revize dutiny děložní
• umělé přerušení těhotenství
v I. trimestru
• kyretáže dutiny děložní
• operace močové inkontinence
(úniku moči) pomocí poševní
pásky

Pondělí

13.00–15.00 hodin

Úterý

13.00–15.00 hodin

Středa

13.00–15.00 hodin

Čtvrtek

14.00–15.00 hodin

Pátek

13.00–15.00 hodin

Počet hospitalizací od zahájení činnosti převýšil tři tisíce.
V den příjmu se pacientka dostaví
na oddělení centrálního příjmu pa
cientů v budově „A“ (ATRIUM), 1. podlaží. Anesteziologická ambulance se
nachází vpravo od centrálního příjmu
pacientů. Po této registraci se přemístí
do příjmové gynekologické ambulance
v budově „G“, 3. podlaží. Čas nástupu
je určen při objednání k zákroku.
prim. MUDr. Ivo Blšťák
Iva Černá, vrchní sestra

Pracoviště jednodenní gynekologie
bylo vybudováno v prvním čtvrtletí roku
2013 a provoz byl zahájen 27. 3. 2013.
Nachází se v budově G, ve 4. podlaží
a je součástí gynekologického zákrokového sálu. Jde o 2 třílůžkové pokoje
s vlastním sociálním zázemím.
Výhodou jednodenní gynekologie je
zkrácení doby hospitalizace – pacientka může opustit oddělení odpoledne
po zákroku. Snižuje se tím riziko nozokomiálních nákaz a zkracuje se doba
pracovní neschopnosti. Celosvětový
trend jednodenní chirurgie umožňuje
zkrátit hospitalizaci a je z ekonomických důvodů preferovaný zdravotními
pojišťovnami.

Pohled do sálu jednodenní
gynekologie při zákroku
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OČNÍ
1

Zkalená čočka
při šedém zákalu
Operace šedého zákalu v režimu jednodenní chirurgie má mezi chirurgickými
obory nejdelší historii. Minimalizace
velikosti řezu, zdokonalení operační
techniky a vývoj nitroočních implantátů umožnily operovat kataraktu (šedý
zákal) v ambulantním režimu. Je to již
více než 10 let a dnes je to rutinní praxe. Počátky však nebyly jednoduché
ani pro nás. Aby bylo možné propustit
pacienta domů v den zákroku, vyžadovala operace, která svým rozsahem
nepatří k jednoduchým naprosto bezchybnou techniku. Spolehnout se
na to, že pacienti budou dodržovat
pooperační klidový režim, který měli
v nemocnici na lůžku, bylo velmi stresující. Obavy byly i ze strany některých
jedinců, kteří vyžadovali hospitalizaci. Zpočátku jsme jim mohli vyhovět,
později jsme byli donuceni systémem
úhrady zdravotních pojišťoven přejít
plně na ambulantní režim operací katarakty. Hospitalizace u těchto operací
je v současné době opravdu výjimečná, pouze u komplikovaných případů,
které se provádějí v celkové anestezii.
Precizní příprava a dokonalé proškolení pacientů je základem úspěšného
průběhu a výsledku operace. Před plánovaným termínem operace je pacient
pozván k vyšetření na Oční kliniku
v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.
Je tomu tak v každém případě, i když
byl předtím vyšetřen svým praktickým
očním lékařem a doporučen k operaci. Součástí našeho vyšetření je
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2

možné je odsát. Do oka je pak malým
řezem vložena složená měkká čočka,
která se následně rozvine v pouzdře
původní čočky. Operační řez se uzavírá u většiny pacientů bezstehově
hydratací rány. Operace trvá přibližně
15 minut a je nebolestivá. Na našem
pracovišti implantujeme čočky nejvyšší kvality – hydrofobní akryláty –
předních světových výrobců. Pacient
po operaci musí v prvním týdnu kapat

3

Odstraňování zkalené čočky
během operace
kontrola stupně postižení zrakové ostrosti, stanovení refrakční vady, proměření parametrů oka, nitroočního
tlaku a vyšetření očního pozadí v rozkapání. Vyšetření vyloučí nebo potvrdí další případná onemocnění oka,

Oko s novým nitroočním
implantátem
V samotný den operace je pacient,
po administrativním příjmu a podepsání souhlasu s operací, odeslán
na přípravnu. Operované oko znecitliví službu konající sestra opakovanou aplikací kapek a současně jinými

která mohou ovlivnit výsledek operace, a pacient o nich musí být informován před výkonem. Speciální přístroj
IOL Master na základě proměřených
parametrů oka vygeneruje dioptrickou
sílu nitroočního implantátu (nitrooční čočky), který je pacientovi vložen
do oka při operaci. Vyšetření na naší
klinice je zároveň i příležitostí pro pacienta zeptat se na cokoliv ohledně
operace. Doporučuji, aby toho pacienti
maximálně využívali a nebáli se opakovat své otázky, pokud všemu dobře
neporozumí.

kapkami rozšíří zornici. Tato příprava
je podle reakce oka individuální, ale
zpravidla trvá 20–25 minut.
Operace šedého zákalu je nejčastějším
typem operace, který provádíme na našem pracovišti. Operujeme metodou
fakoemulzifikace – což je celosvětově
nejrozšířenější technika – nejmodernějším přístrojem poslední generace
Centurion. Celá operace se provádí
z řezu o velikosti 1,8–2,2 mm. Postup
je založen na použití ultrazvukové
energie, která rozdrtí zkalenou hmotu
čočky na menší kousky tak, aby bylo

jsou všechny fyzické aktivity bez omezení.
Čekací doba na operaci katarakty se
v současné době pohybuje do dvou
měsíců. Pacienti se zrakovými potížemi se mohou objednat na naší ambulanci, která je v provozu každý den.
MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.
přednostka Oční kliniky MNUL

ORGANIZACE A POBYT NA ODDĚLENÍ JEPL

Čekárna

MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D. na sále při operaci

do oka kombinované antibiotické kapky a následně kortikosteroidní. Obnova vidění po operaci je velmi rychlá.
Již druhý den po operaci vidí většina
pacientů dobře. Někdy může být vidění po operaci přechodně mlhavé, zpravidla se však vyjasní během několika
málo dní. Týden po operaci je pacient
schopen řídit osobní vozidlo, vykonávat lehké práce, šest týdnů po operaci

Na našem oddělení provádíme výkony
buď v lokální anestezii, nebo v celkové anestezii. Jelikož jde o výkony,
které jsou plánované, pacient přichází
na naše oddělení v den zákroku, poučen z příslušné odesílající odborné
ambulance. Ta pacientovi určí termín
výkonu a předá informace, jež si pacient zajistí před plánovaným výkonem
(interní předoperační vyšetření, krevní
odběry…).
V den příjmu se pacient dostaví na recepci administrativního příjmu mezi
6:.30–7.30 hod., kde je proveden příjem. Následně si pacienta převezme
zdravotnický personál, zdravotní sestra zkontroluje a sepíše zdravotní
dokumentaci. Pacient podepíše informovaný souhlas k danému výkonu
a sestra provede edukaci pacienta. Pacient je následně seznámen s chodem
oddělení a uložen na lůžko, eventuálně

Ambulance
odveden do čekárny. Poté je pacientova dokumentace předána lékaři, který
posoudí aktuální stav pacienta. V případě nutnosti je provedeno doplňující
vyšetření a příprava pacienta na daný
výkon (příprava operačního pole, zavedení periferního katetru, aplikace léků,
odběry).
Zdravotní personál JEPLu není u operačních výkonů přítomen, avšak pacienta k operačnímu výkonu na určený
operační sál předává a po provedení
zákroku opět přebírá.
Po výkonech v lokální anestezii je
u pacienta zkontrolována operační
rána. Pacient je propuštěn po obdržení
propouštěcí zprávy, v níž jsou uvedeny
veškeré pokyny.
Po výkonech v celkové anestezii je
pacient převezen na lůžkovou část
JEPLu, kde je pravidelně sledován

Pokoj JEPL
a kontrolován zdravotní sestrou (měření fyz. funkcí, celková péče o pacienta).
Výkony v celkové anestezii vyžadují
několikahodinovou hospitalizaci, pacienta propouští ošetřující lékař dle
aktuálního stavu. Dimise se vždy doporučuje s doprovodem. Pacient je
řádně poučen o následné pooperační
rekonvalescenci a upozorněn na možné pooperační komplikace. Je informován o možnosti ošetření na Emergency.
Vždy je mu předána propouštěcí zpráva s léčebnými pokyny a termínem následné kontroly v odborné ambulanci.
V případě pooperačních komplikací
nebo nutnosti sledovat stav pacienta,
je přeložen z oddělení JEPLu na příslušné lůžkové oddělení.
Eva Votrubová
vrchní sestra oddělení JEPL
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OBECNÉ POUČENÍ PACIENTA K HOSPITALIZACI NA JEPLU
Příchod v 6.30–7.30 hod. na administrativní
příjem JEPL.

CO JE NUTNÉ PŘINÉST S SEBOU:
• občanský průkaz, průkaz pojištěnce
• příslušnou vyžadující zdravotní
dokumentaci – ambulantní nález
z odborné ambulance, krevní odběry,
interní předoperační vyšetření, anestezie
– vždy pacient informován v odesílající
ambulanci
• trvale užívané léky
• pyžamo, župan, přezůvky
• hygienické potřeby
Stravu si pacient zajišťuje sám, doporučeny
jsou neperlivé nápoje.

Kolektiv sester JEPL

NA ODDĚLENÍ NENÍ PODÁVÁNA STRAVA, POUZE NÁPOJE – OVOCNÝ A ČERNÝ ČAJ.
V PŘÍPADĚ VÝKONU V CELKOVÉ ANESTEZII MUSÍ BÝT PACIENT NALAČNO, OD PŮLNOCI NEJÍST, NEPÍT, NEKOUŘIT.
POKUD SE PACIENT NEMŮŽE DOSTAVIT, JE TŘEBA SE PŘEDEM TELEFONICKY OMLUVIT A OBJEDNAT NOVÝ TERMÍN.

KONTAKTY
Oddělení jednodenní chirurgie: 		

477 112 821, 477 112 820

Kontakty na specializované ambulance:
Urologie

Ambulance (budova B, 3. podlaží)
Sekretariát

477 113 554, 477 114 390
477 113 541

Neurochirugie

Ambulance (budova B, 3. podlaží)

477 117 880, 477 117 881

ORL

Ambulance (budova D1, přízemí)

477 113 041

Chirurgie

Ambulance (budova B, 3. podlaží)

477 114 218, 477 114 200

Ortopedie

Ambulance (budova G, 6. podlaží)
Sekretariát (budova G)

477 113 071
477 113 052

Gastroenterologie

Recepce (Atrium)

477 117 852
Eva Votrubová, vrchní sestra oddělení JEPL

Redakce Statimu děkuje MUDr. Josefu Liehnemu, primáři oddělení JEPL
v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., za spolupráci při vzniku této odborné přílohy.
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