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V tomto prosincovém čísle přílohy Statim
bychom vám rádi představili některá témata Interního oddělení Nemocnice Děčín.
Úvodní historický pohled na děčínskou
nemocnici připravila ředitelka nemocnice
MUDr. Anna Briestenská. Na interně v Děčíně začínali významní lékaři, za všechny jmenuji profesora MUDr. Karla Horkého, DrSc.,
dlouholetého předsedu České internistické
společnosti. V 50. letech zde publikoval
první českou kazuistiku ruptury komorového septa u pacienta s infarktem myokardu.
K historii interního oddělení mohu přidat
také to, že když v roce 2004 na toto oddělení nastoupil MUDr. Michal Hondl, věděl
jsem, že bude děčínská interna v dobrých
rukou. Znal jsem ho jako zkušeného vedoucího lékaře metabolické jednotky Masarykovy nemocnice. Ale právě od roku
2004 prochází interní lékařství u nás v severočeském regionu až dramatickým vývojem. Podobory jako gastroenterologie,
kardiologie a další se ve větších nemocnicích z interního lékařství profilují jako samostatné obory. Pokrok medicíny na jedné
straně žádá manuálně velmi erudované
lékaře, jakými jsou třeba invazivní kardiologové či gastroenterologové se svými endoskopickými technikami. Měl jsem štěstí
s takovými lékaři několik let spolupracovat
na Kardiologické klinice Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Počátkem roku
2013 jsem na základě konkurzu nastoupil
na pozici primáře interního oddělení v Děčíně. Minulý rok jsme na interním oddělení hospitalizovali 3 121 pacientů, letos
bude počet pacientů ještě vyšší. Více než
polovina onemocnění hospitalizovaných
pacientů jsou kardiovaskulární nemoci, srdeční slabost, fibrilace síní, plicní embolie
a další. Proto se těmito chorobami budeme
zabývat i v tomto čísle.
Srdeční selhání je, co se týče frekvence
hospitalizací, nejčastější diagnózou na našem interním oddělení. Proto jsme k tomuto tématu připravili přehledný článek.
Z arytmií jsou nejčastěji pacienti hospitalizováni pro fibrilace síní, k tomuto tématu
se váže společný článek s Blankou Turčanovou.
Plicní embolie je onemocněním nadále zákeřně smrtícím. Mladí lékaři Petra Kadlečková, Michal Mikulica, Andrej Pashagin
a Pavlína Krollová vás seznámí s původním
sdělením „Plicní embolie a komorbitidy“,
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Prim. MUDr. Antonín Novák
tak jak bylo prezentováno na mezinárodním kongresu 33. Dny mladých internistů
letos v Martině, na Slovensku. Daniela
Kallmünzerová představí přehledný článek
současné diabetologie. Incidence diabetu je také dále na vzestupu, část pacientů
má diabetes, aniž by o tom věděli, zvláště
ti obézní. Následky nerozumného užívání
alkoholu přivádí na internu stále více lidí.
K tématu nezdravého životního stylu proto
přidáváme krátkou, ale za to skutečně ilustrativní, kazuistiku. Obrázky nám namaloval zdatný ilustrátor Dag Najmr z Utahu.
Paradoxně orgán, který alkohol „šetří“ jsou
ledviny. A komplexní pohled na současnou nefrologii a zejména akutní ledvinné
selhání sdělí Martin Ullrych, vedoucí lékař
hemodialýzy. Přehledný článek pacientů
s léčbou otrav, převážně sebevražedných,
vedoucího JIP Nguen Hao a Pavlíny Krollové, se již nevešel do tohoto čísla. Pro
nadcházející předvánoční čas by to bylo
navíc smutné téma a tak jejich příspěvek
bude zařazen do některého z dalších čísel
Infolistů. V posledním článku vám popíše
pohled na Ne/Bezpečnou nemocnici Pavel
Filip. Pády pacienta z vysokých, železných
a mnohdy nebrzditelných postelí nás skutečně trápí.
prim. MUDr. Antonín Novák
Interní oddělení
Nemocnice Děčín, o. z.

Jakýmsi předchůdcem zdravotnických zařízení v Děčíně
byl městský špitál „U dvanácti apoštolů“ (dnešní Školský
úřad v Křížové ul. č. p. 1267), písemně poprvé doložený
roku 1527. Nejednalo se však o nemocnici v dnešním slova smyslu, ale o starobinec pro 12 chudých a nemocných
osob (6 mužů a 6 žen) z děčínského panství. První skutečný špitál pro nemocné vznikl až roku 1852 na základě
testamentu děčínského měšťana Maximiliana Dittricha.
Ten ve své poslední vůli r. 1834 ustanovil legát ve výši
600 zl. ke zřízení léčebny o 8 lůžkách pro nemocné obyvatele města a panství Děčín. Po Dittrichově smrti v březnu
1840 byla z jeho pozůstalosti zřízena nemocenská nadace, na jejímž základě vznikl roku 1852 ve 3 místnostech
špitálu „U dvanácti apoštolů“ první ústav pro stacionární léčení nemocných v Děčíně. Správcem nadace a tedy
i provozovatelem špitálu byla městská obec, která provoz
ústavu spolufinancovala. Za léčbu se platilo, pouze osoby
chudé a nemajetné byly dle ustanovení Dittrichovy závěti
léčeny zdarma. V konečném důsledku to však znamenalo,
že většinu pacientů tvořili nemocní obecní poslíčci a přestárlí lidé, o které se starala jediná, téměř osmdesátiletá
ošetřovatelka, zatímco lékař sem pouze docházel na kon
troly. Ordinujícím lékařem (Ordinarius) zde byl od počátku
MUDr. Josef Steinhauser (1819–1897), velkostatkář a pozdější starosta města Děčína. Poté, co se přestěhoval roku
1881 do Vídně, převzal místo lékaře špitálu a městského
lékaře MUDr. Friedrich Philipp (1848–1913). Také v Podmoklech pracoval v té době na podobných principech
komunální špitál, v němž jako lékař působil MUDr. Carl
Balzer.
V roce 1883 se počet obyvatel města Děčín blížil šesti tisícům a v městské radě se začínaly ozývat hlasy požadující
vybudování nové městské nemocnice. Objevilo se však několik radních, kteří tvrdili, že nemocnice bude zbytečnou
zátěží pro městský rozpočet a že není potřebná. Někteří
měli navíc obavy z šíření nakažlivých chorob z nemocnice
do města. Přesto byl zřízen výbor, který vytipoval pro stavbu nemocnice několik lokalit a městská spořitelna věnovala ze svého výtěžku pro účely zřízení nemocnice částku
ve výši 10 000 zl. Další peníze plynuly z nadace Maximiliana Dittricha a od dalších dárců, takže během jednoho roku
byl pohromadě celý kapitál potřebný ke stavbě nemocnice,
aniž by město muselo přidávat prostředky z vlastního rozpočtu. Za těchto okolností městská rada výstavbu nemocnice schválila, rozpoutala se však bouřlivá debata ohledně
jejího umístění. Nakonec městská rada 11. 10. 1884 rozhodla zakoupit pro výstavbu nemocnice pozemek na okraji města – v prostoru mezi dnešní ulicí E. Krásnohorské,
Riegerovou, Horskou a Kamenickou. Ten byl skutečně zakoupen, ale k výstavbě nakonec nedošlo a celý projekt
zůstal nerealizován. Důvodem byl patrně opětovný spor
mezi radními o umístění nemocnice, protože někteří z nich
považovali zakoupený pozemek za nevhodný. Teprve
29. 4. 1890 přenesl starosta Carl John (1839–1910) městské radě zprávu stavebního výboru, která doporučovala
postavit „Nemocnici císaře Františka Josefa“ (Kaiser Franz
Josef Krankenhaus – císař povolil 30. 11. 1889 užití svého

Nemocnice v Děčíně, 1936

Nemocnice v Děčíně, 1940

Nemocnice v Děčíně, 90. léta 20. století
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jména v názvu) poblíž bývalé městské cihelny – tj. v místech dnešního Domova pro
seniory na Kamenické ulici. V záměru bylo
počítáno se 40 lůžky (na 10 000 obyvatel
města), přičemž 8 lůžek mělo být hrazeno
z Dittrichovy a 8 ze Stadlerovy nadace (tato
nadace vznikla r. 1886 z pozůstalosti vinárníka Franze Stadlera), zbytek provozu mělo
financovat město. Již v této fázi stavební
výbor navrhoval získat pro nemocnici tzv.
právo veřejnosti, čímž by se sice navýšil počet lůžek, ale zároveň by stát hradil náklady
na ošetření nemajetných pacientů.
Stavba byla zahájena na jaře 1896 výkopem kanalizace a koncem léta 1898 byla
nemocnice včetně hospodářské budovy
kompletně hotova. Skutečné náklady se
nakonec vyšplhaly téměř na dvojnásobek
– 404 203 K (1 zl. = 2 K).
Novostavba byla slavnostně otevřena v den
císařových 70. narozenin 18. srpna 1900
za účasti městského zastupitelstva v čele
se starostou města C. Johnem, zástupců
vlády, zemského výboru, mnoha korporací
a hostí. Starý špitál v Křížové ulici sloužil
od té doby opět jen jako chudobinec.
Nemocnice podléhala vrchní správě městské rady v čele se starostou. Městská rada
také jmenovala primáře, rozhodovala o personálních otázkách a schvalovala rozpočet.
Pro dohled nad nemocnicí byl zřízen šestičlenný správní výbor v čele se starostou,
kterého po půl roce vystřídal městský architekt Wendelin Harich. Prvním primářem
s ročním platem 1 200 zlatých byl jmenován MUDr. Anton Greussing, sekundářem
MUDr. Anton Pohl a správcem (účetním)
se stal Wilhelm Blumentritt. O pacienty pečovalo zpočátku 6 sester z Řádu sv. Kříže
z Chebu. Do poloviny 20. let se jejich počet
zvýšil na 13.
Ošetření v nemocnici bylo zpoplatněno podle sazebníku, který městská rada schválila 8. 10. 1900. Pouze ošetření na 16 lůžkách
Dittrichovy a Stadlerovy nadace se řídilo
ustanoveními příslušných nadačních listin
a bylo financováno odděleně od nemocničního rozpočtu. Ostatní pacienti byli podle
výše zaplacené denní taxy rozděleni do tří
kategorií s odstupňovanou péčí. Vybrané
poplatky plně hradily provoz ústavu, v případě momentální platební neschopnosti
bylo město povinno poskytnout ústavu
bezúročnou půjčku. Také nákup nového
zařízení a přístrojů byl plně hrazen z městského rozpočtu, případně z darů – např.
roku 1909 věnovala děčínská spořitelna
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nemocnici první rentgenový přístroj a roku
1916 křemíkovou výbojku, která byla používána jako horské slunce.
Dne 4. 11. 1901 udělil zemský sněm nemocnici již dříve zmiňované právo veřejnosti a od tohoto dne ústav pracoval pod
názvem „Algemeines öffentliches Kaiser
Franz Josef I. Krankenhaus“ (Všeobecná
veřejná nemocnice císaře Františka Josefa I.). S názvem se změnil také způsob financování. Počínaje 4. 11. 1901 převzal stát
prostřednictvím zemského fondu náklady
na ošetření pacientů III. kategorie, pokud
nebyli sami nebo prostřednictvím pojištění
schopni částku uhradit. Denní ošetřovací
taxa se nadále neřídila městskou vyhláškou, ale byla nemocnicím určována jednou
ročně formou zákona. Každá nemocnice
přitom měla určenou individuální taxu zohledňující její vybavení a úroveň péče o pacienty.
Nová nemocnice s číslem popisným 604
plně odpovídala nárokům na moderní
zdravotnické zařízení své doby. Hlavní budova byla dvoupatrová, ve střední části
ozdobená novobarokní věží s hodinami.
V objektu bylo zpočátku 72 lůžek rozdělených podle kategorií pacientů do 4 sálů,
3 větších a 4 menších pokojů. Přízemí bylo
vyhrazeno mužům, ženské oddělení bylo
v patře. Mimoto se v přízemí nacházela ordinace s čekárnou, v prvním patře operační sál, kanceláře šéflékaře a vrchní sestry
a ve druhém patře biochemická laboratoř
a nezbytná ústavní kaple. V suterénu byl
vedle kotelny byt domovníka a mimo jiné
také 2 cely pro nebezpečné pacienty a jedna cela pro vězně. Objekt byl napojen
na městský vodovod a vybaven plynovým
(od r. 1905 elektrickým) osvětlením a telefonem.
Zároveň s nemocnicí byla postavena patrová hospodářská budova (č. p. 605), která
se stala zázemím celého zařízení. Byla zde
kuchyně, prádelna, žehlírna, ledárna, uhelna a v patře byty sester. Roku 1908 byla
kuchyně v prvním patře propojena s hlavní
budovou nemocnice krytou chodbou.
Dalším objektem nemocničního areálu byl
infekční (izolační) pavilon s č. p. 606, dokončený až roku 1902. Je to obdélná stavba
s vnějším schodištěm a malou věžičkou
orientovaná kolmo na hlavní budovu.
V roce postavení zde bylo 26 lůžek. Objekt
dnes slouží patologicko-anatomickému oddělení.

Celý areál nemocnice (tehdy asi 3,5 ha)
byl pojat jako velký park. Prostor severně
od hospodářské budovy v místech pozdější
kotelny byl oplocen a sloužil jako okrasná
zahrada. V jejím středu se nacházela bronzová busta císaře Františka Josefa I., jehož
jméno nemocnice nesla. Ostatní plocha
byla pěšinami rozdělena na záhony různých geometrických tvarů, do nichž byly
vysázeny okrasné dřeviny. Celý areál byl
určen k procházkám pacientů. Pro pacienty
I. kategorie byla rezervována zvláštní část
parku na jih od hlavní budovy (přibližně
v místech dnešní prodejny potravin).
Při východní hranici pozemku stála márnice s pitevnou (č. p. 607), vybavená mramorovým pitevním stolem a dezinfekčním
přístrojem, postavená podle plánů z roku
1895 v podobě novobarokní kapličky. Nedaleko odtud, v jihovýchodním rohu areálu, stála skutečná barokní kaple zřízená
kolem roku 1750 Tobiasem Fockem na poli
Ignaze Fockeho při staré ludvíkovické cestě, která tudy kdysi vedla. Tato tzv. Fockeho
kaple (odtud i původní název ulice U nemocnice – Fockestrasse) byla zbořena někdy po roce 1970.
K nemocnici tehdy patřil ještě jednoduchý
dřevěný objekt severně od hlavní budovy
v místech dnešní chirurgie, tzv. nouzový špitál, využívaný v krajních případech
i k hospitalizaci pacientů (např. při epidemiích). Na louce za ním se pro nemocnici
bělilo prádlo.
Provoz ústavu byl hned od počátku značný.
Od otevření do konce roku 1900 se v nemocnici léčilo 121 pacientů s 3 199 dny
pobytu, následujícího roku již 394 osob
s 10 337 dny a roku 1902 celkem 693 pacientů s 19 349 dny pobytu. V roce 1909
přesáhl počet ošetřených poprvé 1 000
(celkem 1 085). V roce 1913 se v nemocnici léčilo 1 242 pacientů, přičemž více než
polovina připadala na chirurgické zákroky
(úrazy, zlomeniny, odstraňování nádorů, rizikové porody) a zbytek tvořila zejména interní a nakažlivá onemocnění. Nemocnice
léčila také nervové a duševní choroby včetně alkoholismu a ojediněle i nemoci očí.
Z uvedených 1 242 pacientů v roce 1913 jich
bylo 946 zcela vyléčeno, u 158 se stav zlepšil, u 40 se nezměnil a 98 svým nemocem
podlehlo. Ve stejném roce bylo v nemocnici provedeno celkem 534 operací, přičemž
492 z nich vedlo k vyléčení, ve 30 případech pacient zemřel a u zbývajících pacientů se stav nezměnil. Rostoucí provoz

vyžadoval průběžné zvyšování kapacity nemocnice, které bylo při neexistenci nových
budov prováděno zvyšováním počtu lůžek
v jednotlivých pokojích. Městský úřad za finanční pomoci děčínské spořitelny navýšil
do roku 1913 počet lůžek na 110.
Od roku 1919 byla nemocnice, která tehdy
disponovala jen 110 lůžky, permanentně
přeplněna. Do r. 1921 se z darů podařilo vytvořit dalších deset lůžkových míst a z nemocničního fondu byla zřízena další
4 lůžka – celkem tedy 124. Po zlepšení finanční situace v první polovině 20. let bylo
postupně obnovováno zařízení – byl dokonce zakoupen nový rentgenový přístroj
za téměř 100 000 Kč, budova ale dosáhla
hranice svých kapacitních možností a pro
další lůžka a ordinace již nebylo místo.
Roku 1923 byly proto vypracovány plány
na rozšíření infekčního pavilonu stavbou
dvou postranních křídel, celá akce však
skončila výstavbou provizorního dřevěného baráku.
Jaká byla skladba nemocí léčených v děčínské nemocnici na konci 20. let, dokládá
zpráva primáře MUDr. Pilse. Těžiště činnosti ústavu spočívalo tehdy v léčbě interních,
chirurgických a gynekologických onemocnění, léčily se zde však i ušní, krční, nosní,
kožní a pohlavní nemoci. Ročně zde bylo
ošetřeno přes 300 úrazů, zejména zlomenin a zranění vnitřních orgánů. Z těžších
onemocnění se nejvíce vyskytovaly choroby
štítné žlázy, z nichž bylo ročně na padesát
operováno. Vyskytla se rovněž onemocnění zažívacího ústrojí, ročně bylo provedeno
více než 100 operací slepého střeva. Vzrůstal počet operací dvanáctníku, které přinášely dobré výsledky i při léčení prasklých
vředů. Operace kýly zde probíhaly téměř
denně. Onemocnění močových cest mohla
být úspěšně léčena díky nejmodernějším
cystoskopům a dalším zařízením. Stále
častěji se objevovala rakovinná onemocnění, zejména trávicího ústrojí a dělohy.
Z vnitřních nemocí byly nejrozšířenější
nemoci dýchacích cest a plic, své oběti si
vybírala tehdy neléčitelná tuberkulóza. Zvyšoval se počet případů kloubového revmatismu a narůstalo též množství krčních
onemocnění (angína). Z infekčních nemocí
se sporadicky objevoval břišní tyfus, spála, záškrt, růže a ojediněle též tetanus.
V roce 1927 bylo v děčínské nemocnici
léčeno 2 698 pacientů, z nichž 1 688 bylo
uzdraveno, u 681 se stav zlepšil, 68 se neuzdravilo a 139 zemřelo – rozdíl 122 osob

jsou pacienti doléčení v následujícím kalendářním roce. V uvedeném roce strávili
pacienti v nemocnici celkem 51 357 dní, tj.
19,03 dne na 1 pacienta.
V roce 1931 byla k původní dvoupatrové
budově přistavena čtyřpodlažní budova
chirurgického pavilonu. Spolu s vlastní nemocnicí se rozrůstalo rovněž její hospodářské zázemí.
Po skončení II. světové války nastoupili
do nemocnice první čeští zaměstnanci.
V roce 1946 měla nemocnice 15 lékařů,
60 ošetřovatelek (většinou německých
řádových sester) a 22 pomocnic. Dalších
60 zaměstnanců pracovalo ve správě
a technickém zabezpečení budov.
Ve druhé polovině 70. let byla již nemocnice na hranici kapacitních možností. Proto se v r. 1978 začalo s výstavbou nového
objektu mezi nejstarším pavilonem a chirurgickým pavilonem (tzv. proluka). Tento
objekt byl dokončen v r. 1982 a bylo zde
umístěno ARO a rozšířeno interní a gynekologicko-porodnické oddělení. Do období
70. let také spadá výstavba 3 přízemních
montovaných objektů, které byly původně
zbudovány jako provizorium na tři roky.
Ani tato opatření nemohla vyřešit kapacitní problémy nemocnice a tak v polovině
80. let bylo rozhodnuto o výstavbě rozsáhlého areálu budov. Po změně politických
poměrů a principů financování zdravotnictví po roce 1989 byla však dokončena
pouze první etapa – výstavba výškového
objektu (budova interních oborů). Určité
modernizace doznaly i hospodářské provozy (zejména kotelna, stravovací provoz,
prádelna).
V devadesátých letech minulého století nemocnice opustila řadu objektů umístěných
na území města Děčín, aby zefektivnila
svůj provoz a zůstala jako jednotný celek
v areálu v Děčíně II.
Na přelomu století byla, s finanční spoluúčastí státu, zahájena nutná modernizace
zdravotnických objektů v areálu nemocnice. Zcela modernizovány byly do konce
roku 2003 objekty:
–– staré interny, kde jsou po modernizaci
umístěny zejména laboratorní provozy
včetně ústavní lékárny
–– proluky, kde je nyní umístěno oddělení
ARO a část gynekologie a chirurgická
příjmová ambulance.

Zahájena byla rekonstrukce pavilonu chirurgických oborů, která byla dílče dokončena ve dvou nadzemních podlažích. V nich
jsou umístěna oddělení oční, ORL, gynekologie.
V letech 2003 a 2004 mohlo dojít díky postupnému dokončování rekonstrukce k racionalizaci a intenzifikaci využití prostor.
Zdravotnický provoz byl ukončen a přemístěn mj. v nevyhovujících provizorních
montovaných objektech. Lůžková zdravotní péče je tak nyní poskytována ve dvou
blocích – bloku interních (nechirurgických)
oborů, kam bylo umístěno i oddělení dětské a bloku oborů chirurgických. Současně
s realizací stavebních úprav nemocnice
investovala značné prostředky do obnovy
a rozvoje zdravotnických technologií, určených pro oblast diagnostiky a léčby onemocnění.
Nemocnice Děčín, o. z. zajišťuje akutní
lůžkovou zdravotnickou péči pro oblast
Děčína a v některých oborech pro celý
okres Děčín, tedy pro spádovou oblast
80 až 130 tis. obyvatel. Na lůžkovou péči
je navázáno provozování řady specializovaných ambulantních provozů a komplementu tak, aby zdravotní péče mohla být
poskytována komplexně a na odpovídající
úrovni.
V Nemocnici Děčín, o. z. i v celém okrese
Děčín již v devadesátých letech minulého
století proběhla restrukturalizace počtu
akutních lůžek a jejich stav se tak pohybuje hluboko pod celostátním i krajským
průměrem. Tomu v současné době odpovídají ukazatele obložnosti lůžek a průměrná
doba hospitalizace, které dosahují rovněž
velmi dobrých hodnot.
V současné době je v Nemocnici Děčín, o. z.
8 lůžkových oddělení a to chirurgické, interní vč. ošetřovatelských lůžek, dětské
vč. novorozeneckého, gynekologicko-porodnické, ARO, neurologické, ORL, oční.
Tyto činnosti jsou dále doplněny společnými vyšetřovacími složkami: radiodiagnostické odd., laboratoře a transfuzní služba,
rehabilitace, patologicko-anatomické oddělení, hemodialýza a další odborné ordinace a poradny.
MUDr. Anna Briestenská
ředitelka zdravotní péče
Nemocnice Děčín, o. z.
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Ambulantní diabetologická péče v děčínské nemocnici
od historie do současnosti
Samostatná diabetologická ambulance
byla v nemocnici v Děčíně otevřena v padesátých letech minulého století. První
dochovaný dokument o její činnosti je
z roku 1959. Diabetologická poradna se
tehdy konala 1x týdně, v sobotu. V evidenci
ambulance bylo 250 pacientů, z nichž pouhých 10 % bylo starších šedesáti let a pouhých 30 % bylo obézních. Noví pacienti
přicházeli do péče na základě klinických
symptomů hyperglykemie, ženy doporučil
do ambulance obvykle gynekolog. Náhodných záchytů diabetu v časném asymptomatickém stadiu bylo velmi málo. Zajímavý
je údaj o výskytu komplikací a komorbidit.
Tuberkulóza byla častější než diabetické
onemocnění ledvin.
V současné době je v České republice registrováno více než 800 000 diabetiků.
V samotném Děčíně a jeho bezprostředním okolí je cca 6 500 diabetiků. Naprostou většinu, 92 %, představují diabetici
2. typu. Necelých 8 % tvoří diabetici 1. typu
a pacienti, kteří mají diabetes v důsledku
jiného onemocnění. Obézních je celých
80 % pacientů. Společným cílem léčby diabetu všech typů je odstranění symptomů

hyperglykemie, dosažení hladin glykemie
co nejblíže fyziologickým hodnotám, minimalizace rizika akutních i chronických
komplikací a snížení kardiovaskulární
morbidity a mortality. Léčba diabetu musí
být účinná, bezpečná a individuálně zvolená s přihlédnutím k věku, přidruženým
chorobám a životní prognóze pacienta.
Terapeutické možnosti jsou široké. U diabetu 1. typu je jedinou volbou (pomineme-li možnost transplantace) pravidelná
podkožní aplikace inzulinu buď klasickou
injekční technikou, nebo podáváním inzulinu inzulinovou pumpou. Výběr inzulinů je
široký, od krátce působících inzulinových
analog až po bazální inzuliny s prodlouženým účinkem. V současné době máme
k dispozici 17 druhů inzulinů. Diabetiky
2. typu obvykle léčíme perorálními antidiabetiky, v monoterapii či kombinaci, s oblibou používáme i kombinaci perorálních
antidiabetik s GLP-1 receptorovými agonisty nebo s inzulinem. Inzulinem je léčeno
téměř 30 % diabetiků 2. typu. I skupina
perorálních antidiabetik nabízí široký výběr
– biguanidy, deriváty sulfonylurey 1. a 2. generace, glinidy, glitazony, inhibitory GLP-1,
akarbozu. Poslední novinkou jsou inhibitory SGLT2, léky blokující reabsorpci glukózy

v ledvinných tubulech. Tyto léky nejenže
snižují glykemii, ale jako jedny z mála pomáhají obézním snížit tělesnou hmotnost.
Jejich účinek je zcela nezávislý na sekreci
inzulinu. V léčbě diabetu nesmíme opomenout neméně důležitou souběžnou léčbu
hypertenze a hyperlipoproteinemie. Nedílnou součástí léčby jsou i režimová opatření, racionální stravování s přihlédnutím
k typu diabetu a přiměřená pravidelná fyzická aktivita. Na rozdíl od léčby řady jiných
chorob, u nichž k úspěchu postačí, aby pacient pravidelně užíval léky, je k úspěšné
léčbě diabetu nutná opakovaná strukturovaná edukace. Zahrnuje vysvětlení příčin
vzniku diabetu, jeho základních projevů,
akutních i pozdních komplikací, vysvětlení
režimových opatření, edukaci aplikace inzulinu a provádění self-monitoringu glykemií. V případě rozvoje pozdních komplikací
je nezbytně nutná spolupráce s dalšími
medicínskými obory – oftalmologií, podiatrií, angiologií, nefrologií, neurologií
a kardiologií. Velmi žádoucí je i spolupráce
s nutriční terapeutkou a psychologem.
MUDr. Daniela Kallmünzerová
diabetolog
Interní oddělení Nemocnice Děčín, o. z.
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„Nepravidelnost srdce“ – vánoční příběh
1. den

2. den

Akutní poškození ledvin (AKI)

3. den

Akutní poškození ledvin je podle posledních kritérií uvedených v KDIGO 2012 definováno jako:
–– zvýšení S-kreat o 26,5 mmol/l v posledních 48 hodinách nebo
–– zvýšení S-kreat na 1,5 násobek poslední známé nebo odhadované hodnoty
v posledních 7 dnech nebo
–– pokles diuresy pod 0,5 ml/kg/hod v intervalu 6 hodin.
Kritéria jsou přísná, ale již takto definované
poškození ledvin je prokazatelně spojené
se zvýšenou mortalitou pacientů.
Akutní poškození (nebo selhání) ledvin je
příčinou u cca 1 % přijetí pacienta k hospitalizaci do akutní lůžkové péče, ale v průběhu hospitalizace se vyskytuje u 5–20 %
nemocných. Toto procento je ještě mnohem vyšší (kolem 50 %) u pacientů hospitalizovaných na JIP nebo ARO.
Z toho vyplývají dva závěry – první ten, že
jde o velmi častou poruchu, druhý – většinou se u takových pacientů jedná o druhotné postižení ledvinových funkcí způsobené
základní zdravotní poruchou (srdeční selhání, dehydratace, sepse apod.).
Akutní selhání ledvin rozdělujeme tradičně dle příčiny na:
–– prerenální (způsobené oběhovou
nestabilitou, dehydratací, šokem)
– 40–70 %
–– renální (přímé poškození renálního
parenchymu – glomerulonefritidy,
intersticiální nefritidy)
–– subrenální (vyvolané uzávěrem vývodných močových cest).
Další rozdělení AKI je dle zachování diurézy
na oligurické a neoligurické.

Při diagnostice příčin a tíže AKI používáme
základní laboratorní a zobrazovací metody,
ke kterým patří vyšetření sérových hodnot
urey, kreatininu, minerálů, zhodnocení
acidobazické rovnováhy a vyšetření chemického složení moči a močového sedimentu. Ze zobrazovacích metod využíváme
jako základní ultrazvukové vyšetření ledvin
– v případě pozitivního nálezu ve smyslu
obstrukce navazují další zobrazovací a instrumentální metody (CT, MR, endoskopie),
které umožňují stanovit přesnou příčinu
obstrukce a její řešení.
K vyšetření pacienta s AKI neodmyslitelně
patří anamnéza a klinické vyšetření, které
nás může velmi rychle přivést k pravděpodobné diagnóze ještě bez znalosti výsledků pomocných vyšetření (anamnéza
zvracení, průjmů jako příčina dehydratace,
anamnestické a klinické známky onemocnění prostaty a jím vyvolané obstrukce močových cest…)
Prevence a léčba AKI se řídí zjištěnou příčinou onemocnění se snahou o její odstranění. V naprosté většině případů (což vyplývá
z převažující prerenální etiologie) je základním opatřením tekutinová resuscitace
a udržování adekvátní hydratace vnitřního
prostředí. K jejímu sledování a úpravě je
vhodné znát hodnoty centrálního venózního tlaku, ve složitějších případech je vhodné stanovit rozměry a kolapsibilitu dolní
duté žíly. Základem tekutinové resuscitace
jsou roztoky krystaloidů, kterým dáváme
přednost před koloidy.
Podávání diuretik (Furosemid) není přínosné, ve většině případů (zejm. vzhledem
k procentuálnímu zastoupení prerenálního postižení) je spíše ke škodě pacienta. Furosemid má místo pouze v případě

neoligurického selhání ledvin u pacienta
se známkami převodnění.
V současné době se již nedoporučuje používání nefroprotektivních dávek dopaminu,
v případě nutnosti vasopresorické podpory
je preferováno použití noradrenalinu.
V každém případě bychom se měli (pokud
to lze) vyhnout podávání látek s nefrotoxickým účinkem jako jsou aminoglykosidová
ATB, NSAI a radiokontrastní látky.
V případě neúspěšné konzervativní léčby
musíme v některých případech sáhnout
k náhradě funkce ledvin. Používají se jak
intermitentní, tak kontinuální metody,
které by měly mít přednost u pacientů
oběhově nestabilních vzhledem k větší
„šetrnosti“ těchto metod pro vnitřní prostředí pacienta. V každém případě je vhodné, aby „dialýza cestovala za pacientem“
a nikoliv naopak.
Indikací k zahájení náhrady funkce ledvin
jsou jednoznačně uremické příznaky (perikarditida, gastroenteritida, encefalopatie),
konzervativně nezvládnutelná hyperhydratace, metabolická acidóza či hyperkalemie,
přetrvávající anurie. Laboratorní hodnoty
lze s ohledem na rozhodnutí o zahájení
dialyzační léčby posuzovat velmi individuálně s přihlédnutím ke klinickému stavu
a dynamice onemocnění.
Je vhodné si uvědomit, že pacient, který
prodělal akutní selhání ledvin, je i přes
případnou reparaci ledvinových funkcí
ve zvýšeném riziku pro výskyt chronické
ledvinové nedostatečnosti, a proto by měl
být i po zotavení vyšetřen a případně dlouhodobě sledován stran vývoje renálních
parametrů.
MUDr. Martin Ullrych
Hemodialyzační středisko
Nemocnice Děčín, o. z.

Sport a zdraví – Běh na Elbrus – nejvyšší horu Kavkazu, jednu z nejhezčích hor na světě.

Nevhodný styl života
–– vířivka, T 38,5 °C
–– bublinkové víno typu
Champagne 9 °C
–– kouření + i pasivní!

Embolizační mozková příhoda
Arytmie
palpitace – nepravidelné bušení srdce… –– třetí den ráno paréza levých
končetin + fatická porucha
fibrilace síní!!!
–– přivezen na interní příjem…
Autor (kresba): Dag Najmr, MBA, Utah, USA
text: prim. MUDr. Antonín Novák, Interní oddělení Nemocnice Děčín, o. z.
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Red Fox Elbrus Race 2014
Jan Handlíř, Děčín, účastník běhu. Prezentováno na 2. Děčínském zámeckém dnu komplexní interní péče.
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Plicní embolie na interním oddělení okresního typu
Plicní embolie je vysoce závažné onemocnění, jehož diagnostika je i v dnešní době
používání vysoce sofistikovaných metod
mnohdy svízelná. Roční incidence v ČR je
přibližně 10 000 případů, na 100 000, což
je přibližně spádový počet obyvatel okresu
Děčín, je incidence kolem 80–100 případů.
Pro diagnostiku plicní embolie byly vyvinuty různé skórovací systémy. Nyní je doporučováno používat revidované Geneva
skóre, které roztřídí pacienty do tří skupin
dle pravděpodobnosti plicní embolie.
Tabulka 2
Hodnocení Geneva skóre	
Věk > 65 let
Předchozí žilní trombóza nebo
plicní embolie
Operace/úraz v posledním měsíci
Aktivní malignita
Jednostranná bolest DK
Hemoptýza
Sf 75–94/min.
Sf > 95/min.
Bolest při palpaci
+ jednostranný otok DK

+1
+3
+2
+2
+3
+2
+3
+5
+4

Tabulka 3
Hodnocení Geneva skóre	
0–3 body
4–10 bodů
≤ 11 bodů

Nízká
pravděpodobnost
Střední
pravděpodobnost
Vysoká
pravděpodobnost

Z vyšetřovacích metod využíváme k diagnostice standardně EKG, které nám slouží především k diferenciální diagnostice.
Známky pro plicní embolii jsou nespecifické, patří k nim hlavně nově vzniklý
kompletní či inkompletní blok pravého raménka Tawarova, S1, Q III, negativita vlny
T ve standardních svodech, negativní T
ve V1–3 (viz obr. 1). Často bývá přítomna
pouze sinusová tachykardie a povšimněme si, že v Geneva skóre má sinusová
tachykardie nad 95 za minutu přiřazeno
5 bodů. RTG hrudníku slouží k diferenciální
diagnostice.
Echokardiografie je cenná v odlišení hemodynamické nestability. Typicky u akutní PE
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nacházíme dilataci pravé komory srdeční
s hypokinézou její volné stěny a dopplerovské známky plicní hypertenze, zřídka
vlající embolus v pravostranných oddílech
(viz obr. 2b).
Nejpoužívanější zobrazovací metodou je
spirální CT angiografie (viz obr. 2a). Umožňuje nám mimo diagnózy plicní embolie
také zobrazit ostatní patologii plic, pleurální dutiny a zjistit tak např. nádory, výpotky,
atelaktázu, pneumotorax a další patologické stavy. Je vhodné i v rámci diagnostiky
kardiovaskulárních patologií, jako např.
diagnostika disekce aorty, perikardiálního
výpotku, umožňuje zobrazit pravou komoru.
Další možností je provedení ventilačně
– perfúzní scintigrafie. Negativní scan
spolehlivě vylučuje diagnózu plicní embolie, nevýhodou je ovšem nedostupnost
24 hodin denně, 7 dní v týdnu oproti CT
angiografii. Indikujeme u pacientů s reální
insuficiencí, u pacientů alergických na kontrastní látku, u fertilních žen.
Časně zahájená a účinná léčba snižuje
prokazatelně mortalitu plicní embolie.
Cílem terapie je zabránit opakované embolizaci, podpořit přirozené fibrinolytické
mechanismy a dosáhnout rekanalizace.
Základním lékem je heparin podávaný intravenózně, v dnešní době je ovšem nahrazován nízkomolekulárními hepariny
podávanými subkutánně. V případě masivní plicní embolie a hemodynamické nestability pacienta nasazuje trombolytickou
léčbu tkáňovými aktivátory plazminogenu, mezi něž patří streptokináza (dnes již
ale obsolentní), altepláza, nověji tenektepláza, retepláza. K prevenci rekurencí
plicní embolie používáme antagonisty
vitamínu K, jejímž hlavním zástupcem je
warfarin, nověji nahrazován antitrombotickými preparáty skupin přímých inhibitorů
trombinu (např. fondaparinux), perorálních
inhibitorů trombinu (dabigatran) a přímých
inhibitorů faktoru Xa (rivaroxaban).
Na našem interním oddělení děčínské nemocnice pozorujeme v posledních letech
nárůst případů plicních embolií. Rozhodli
jsme se toto téma statisticky zpracovat
s detailním zaměřením na minulý rok 2013
a na pacienty s komorbiditami. Práci jsme
prezentovali letos v květnu na 33. Dnech
mladých internistů v Martině na Slovensku.
Celkem jsme diagnostikovali 87 případů plicní embolizace, z toho 51 mužů
a 36 žen. Průměrný věk pacientů byl

66 let, nejmladšímu 18 let, nejstaršímu
91 let. V rámci zobrazovacích metod jsme
v 95 % případů použili CT – angiografii plic,
u zbytku byla použita scintigrafie plic. Zajímavostí bylo vysledování počtu nových
případů v jednotlivých měsících, přičemž
nejvyšší výskyt byl v zimních měsících,
nejméně na jaře. V rámci laboratorní diagnostiky jsme používali standardně stanovení D-dimerů v séru. Průměrná hodnota
byla 6,7 mg/l, přičemž nejnižší hodnota
zjištěná u jednoho byla 0,7 mg/l (přičemž
cut off hranice udávaná je 0,5 mg/l). V případě komorbidit jsme hodnotili ty, které
mohou i v rámci diferenciální diagnostiky
maskovat příznaky plicní embolie (dušnost, bolesti na hrudi), ICHS, CHOPN, anémie, malignity, onemocnění plic. Nejčastěji
se vyskytující byla ICHS. Dále jsme komorbitidy rozložili do věkových skupin – nejvíce komorbidit bylo u pacientů nad 60 let,
kteří také představovali největší skupinu,
u které byla plicní embolie diagnostikována (viz grafy 2).
Počet diagnostikovaných plicních embolií
na našem oddělení narůstá, zároveň u pacientů nad 60 let narůstá počet přidružených onemocnění, což činí diagnózu plicní
embolie svízelnější. Nejčastějšími komorbiditami jsou právě kardiopulmonální onemocnění.
MUDr. Michal Mikulica
Interní oddělení Nemocnice Děčín, o. z.
Obr. 1a – typické známky na EKG
v rámci dg. Plicní embolie – S1,
Q3, T3 (převzato z internetového
zdroje http://thehappyhospitalist.
blogspot.cz/2012/06/s1q3t3-ekgclassic-example-of-this.html)
Obr. 1b – žena, 43 let, pacientka
s masivní plicní embolizací, typické
změny na EKG
Obr. 2a – CT – angiografický nález
plicní embolie s defektem náplně
v levé plicní arterii (viz šipka)
(převzato z internetového zdroje
http://hubpages.com/hub/
Recovering-From-A-PulmonaryEmbolism#slide942143)
Obr. 2b – echokardiografie, obraz
akutního plicního srdce u pacienta
s masivní plicní embolizací.
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Graf 2a – přehled věkových skupin
pacientů včetně komorbidit

Graf 2b – přehled věkových skupin
pacientů včetně komorbidit

Historie Hemodialyzačního střediska v Děčíně
Hemodialyzační středisko v Děčíně bylo
slavnostně otevřeno v září 1992 v přízemí
samostatné budovy mimo areál nemocnice. V době zahájení bylo k dispozici 6 dialyzačních lůžek a 7 dialyzačních monitorů
Gambro AK 10. První pacienty převzalo
středisko z okolních – již fungujících – dialýz z Ústí nad Labem a České Lípy. Bylo to
v době rychlého rozvoje a rozmachu dialyzační léčby, počet dialyzačních středisek
v České republice tehdy velmi rychle narůstal, a důsledkem bylo odstranění dřívějších přísných kritérií, která řadě pacientů
znemožňovala adekvátní léčbu ledvinového selhání. To s sebou samozřejmě neslo
i rychlý nárůst počtu léčených nemocných,
takže z původního dvousměnného provozu
se velmi rychle stal nepřetržitý třísměnný
provoz. Do stávajících prostor bylo postupně přidáno sedmé a posléze osmé
dialyzační lůžko, ale i tak kapacita přestávala po roce 2005 stačit. Místo původních
15 pacientů jich bylo v té době mezi 40 a 50,
což nakonec vedlo k nutnosti zavedení čtyř
směn (poslední začínala o půlnoci). Nedostačující kapacita dialyzačního střediska
vedla posléze k rekonstrukci dialyzačního
sálu, která proběhla v roce 2011 za plného

provozu. Sál byl rozšířen a zmodernizován a v současné době máme k dispozici
12 chronických a 1 izolační lůžko. Používáme monitory Braun, Fresenius a stále ještě
starší monitory Gambro, počet pacientů
v chronickém dialyzačním programu se
v posledních letech pohybuje mezi 50 a 60,
počet výkonů je kolem 8 000 za rok, z toho
přibližně polovina hemodialfiltrací.
Peritoneální dialyzační program jsme
na našem středisku začali uskutečňovat
relativně velmi brzy – v roce 1993. Od počátku jsme se snažili být soběstační v zavádění dialyzačních katetrů a ve spolupráci
s chirurgickým oddělením je tomu tak dodnes. Zpočátku jsme k zavedení katetru používali klasickou laparotomii, ale vzhledem
k šetrnosti jsme brzy začali používat laparoskopické zavedení, v posledních letech
pak zavedení punkční s laparoskopickou
asistencí. Počet pacientů byl i přes snahu
o navýšení z naší strany zpočátku poměrně
nízký (zejména z důvodu neochoty pacientů vzít osud závažné nemoci do vlastních
rukou), nicméně v posledních letech se
počet nemocných léčených PD zvýšil tak,
že zastoupení této metody ve spektru léčby
selhání ledvin převyšuje v našem středisku

národní průměr (který je kolem 10 %). Používáme oba nejrozšířenější systémy (Baxter a Fresenius), v indikovaných případech
nemocné léčíme přístrojovou peritoneální
dialýzou za pomoci tzv. cycleru.
Ve spolupráci s transplantačním centrem
IKEM jsme aktivní v indikacích k transplantacím ledvin, takže v současné době máme
v evidenci téměř 60 pacientů s funkční
transplantovanou ledvinou.
Personál našeho střediska je dlouhodobě
velmi stabilní, erudovaný, a snad i proto
slýcháme od pacientů, kteří u nás absolvují
rekreační dialýzy, že by se jim líbilo u nás
zůstat, a od těch našich, kteří se vracejí
z návštěv jiných středisek: „Všude dobře,
doma nejlíp“.
Staniční sestrou byla do r. 2007 Blanka
Majerčáková Sotonová, od té doby vede
kolektiv sester Monika Lounová, vedoucím lékařem střediska je od jeho založení
MUDr. Martin Ullrych.
MUDr. Martin Ullrych
Monika Lounová, staniční sestra
Hemodialyzační středisko
Nemocnice Děčín, o. z.
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Pacient se srdeční slabostí na interním oddělení
1.

2.

3.

Obr. 1 diagnózy na interním
oddělení DC 2013
Obr. 2 muž, 48 let, dilatace levé
komory s tromby
Obr. 3 RTG plic, porovnání snímků
Obr. 4 muž, 58 let, dilatovaná
kardiomyopatie, pokles
NT pro BNP po komplexní
farmakologické léčbě
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Srdeční selhání je celosvětovou epide4.
mií. Ilustruje to i přehled diagnóz hospitalizovaných pacientů za rok 2013,
i na našem oddělení je vedoucí příčinou
hospitalizace pacientů srdeční slabost.
(obr. 1). Pro osud pacienta má rozhodující význam včasná diagnostika. Pro již
diagnostikované chroniky platí, že čím
častější hospitalizace, tím horší prognóza. Klasická echokardiografie je dostupnou a hlavní diagnostickou metodou.
Na obr. 2 ve zvětšeném zobrazení je
dilatovaná těžce dysfunkční levá komora vyplněná tromby, 48letý pacient, diabetik, kuřák s žalostnou životosprávou. Prognostický význam má stanovení množství fibrózy a nekrózy magnetickou rezonancí,
tato metoda je doplňující metodou k echokardiografii. Opomíjen by ale neměl být ani
prostý rentgenový snímek plic a srdce, jistě včetně porovnání s předchozími staršími
snímky. Současná dostupnost snímků pomocí PACS toto velmi usnadní (viz obr. 3).
EKG je také základní metodou, u rozvinutého srdečního selhání je výjimečně normální,
negativní prognostický význam má šíře QRS komplexu, čím šíře, tím hůře. Biochemické
metody jsou určitým pomocníkem, pohříchu také drahým. Troponiny u akutního srdečního selhání bývají lehce zvýšeny a neznamenají nutně diagnózu akutní koronární
příhody. Jejich i mírná positivita má také negativní prognostický význam. Natriuretické
peptidy BNP, a zejména NT pro BNP, je nutno hodnotit v kontextu s věkem a funkcemi
ledvin – hodnotou kreatininu. Například ve farmakologické studii s akutním srdečním selháním se seralaxinem je patologická hodnota NT pro BNP 1 400 pg/ml a vyšší.
U těžší dekompenzace srdeční jsou hodnoty i desetitisícové! Absolutní hodnota natriuretického peptidu má také prognostický význam, úspěšná léčba srdeční slabosti
vede k jejich významnému poklesu až normalizaci. Při vyšetření na interním příjmu
vysoká hodnota NT pro BNP v kontextu s rozpačitou klinikou a sporným RTG snímkem
usnadní diagnózu srdeční slabosti. Takový pacient by se měl ocitnout na jednotce intenzivní péče, náhlá smrt na standardním oddělení by mohla být překvapením pro
všechny. Riziko náhlé smrti je zde vysoké.
Farmakologická léčba chronické srdeční slabosti je komplexní, diuretika, léky blokující renin-angiotensinový systém, betablokátory, ivabradin (viz obr. 4). Digoxin je pro
léčbu srdeční slabosti neúčinný, snad jen v indikaci současné rychlé fibrilace síní.
V době diuretik si mohou pacienti lehce přisolit, ne však „kaloriemie“. U pacientů
s širokým QRS komplexem je indikována biventrikulární stimulace. Hůře jsme na tom
s možnostmi v léčbě akutní srdeční slabosti, zde za posledních 30 let v oblasti farmakoterapie nebylo dosaženo žádného pokroku! Určitá naděje je vkládána do léčby
rekombinatním peptidem relaxinu-2. Ten dosahuje farmakologických hodnot v těhotenství, které může být považováno za určitý model zvýšené zátěže srdce – (jedno
srdce pro matku a plod). Studie s tímto preparátem probíhají a účastní se jich i naše
interní oddělení. Ale i zde je indikace selektována, podání seralaxinu je podmíněno
dostatečnou výchozí hodnotou krevního tlaku pacienta.
I přes moderní diagnostické metody zůstává diagnostika srdeční slabosti často obtížná. Platí to zvláště pro pacienty s komorbiditiami, s diabetem mellitem, selháním
ledvin a CHOPN. Prevalence srdečního selhání u stárnoucí populace se stále zvyšuje
a současně narůstají komorbidity, které průběh srdeční slabosti ovlivňují. I anémie
zhoršuje prognózu. Závažnou formou srdeční slabosti je i cytostatiky navozená kardiomyopatie. V praxi se někdy opomíjí, že tato kardiomyopatie má výrazně horší prognózu
než srdeční slabost jiné etiologie, včetně ischemické choroby srdeční.
V jedné starší, ale zdařilé české učebnici kardiologie bylo v kapitole o srdečních vadách nenápadně poznamenáno, že nejhoršími srdečními vadami zůstávají stále nenávist a závist. Snad to nesouvisí se současnou epidemií srdeční slabosti.
prim. MUDr. Antonín Novák
Interní oddělení Nemocnice Děčín, o. z.

Fibrilace síní v roce 2014, nejčastější arytmie, pohled internisty
Mortalita a morbidita fibrilace síní je vysoká. Stala se celosvětově arytmií s nejvyšší prevalencí, je hlavní příčinou ischemických cévních mozkových příhod a dokonce i srdečního selhání. Chirurg se s ní setkává u svých pacientů v perioperačním období, na interní
nemocniční ambulance přivádí tato fibrilace několik pacientů za den, neurolog pacienty
s mozkovou cévní příhodou monitoruje, aby zachytil paroxysmální formu fibrilace síní.
Čím delší monitorace EKG, tím je větší šance, že se arytmie zachytí. Více než 90 % trombů vzniká při fibrilaci síní v oušku levé síně (obr. 1 a 3).
Od roku 2012 jsou postupně používána nová antikoagulantia místo warfarinu, apixaban, dabigatran a rivaroxaban. V dalším roce byly zveřejněny výsledky sekundárních
analýz velkých studií s těmito antikoagulantii. Máme tedy data i o tom, že tyto léky
zlepšují kvalitu života a snižují náklady na zdravotnické systémy. Platí to zejména pro
dabigatran, dávku 150 mg 2x denně a apixaban. Ten se dokonce ukázal lepší než warfarin u pacientů se sníženými renálními funkcemi. Embolizační cévní mozková příhoda
má mortalitu přes 50 % a polovina přeživších je trvale invalidizována, mnohdy těžce.
Integrita osobnosti po psychické stránce je ve vysokém ohrožení, na rozdíl od pacientů
s infarktem myokardu. A riziko opakované embolizační mozkové příhody při neadekvátní antikoagulační léčbě dále zůstává vysoké. Zavedení nových antikoagulantií částečně
mění zaběhlou praxi v péči o pacienty po ischemické mozkové příhodě s fibrilací síní.
Ale i přes četné odborné prezentace o tzv. nevalvulární fibrilaci síní stále jakoby uniká
z obecného povědomí lékařů v čem je hlavní přínos nových antikoagulantií. Z hlediska
mortality, například u dabigatranu, bylo její snížení dáno cévními příčinami, tedy snížením rizika kardioembolizačního a snížením krvácivých komplikací, včetně hemoragických iktů. Počty úmrtí ze srdečních příčin byly ve skupině dabigatranové i warfarinové
stejné, kolem 38 %! Tyto výsledky tedy plně podporují systematickou péči internisty
či kardiologa o pacienta s fibrilací síní. V novém pohledu na fibrilaci síní se objevuje správně pojem fibrotické síňové kardiomyopatie. Nesmírně důležitý je proto úvodní
plán dalšího vyšetřování a léčby u nově vzniklé fibrilace síní. Tak, aby se předešlo vzniku této ireverzibilní remodelace levé síně (obr. 2). Jistě je výhodnější obnovení a udržení sinusového rytmu. Tento přístup preferují i pacienti. Zásadní význam má úvodní
echokardiografické vyšetření s pečlivým zhodnocením morfologie a funkce levé síně.
Mitrální stenóza, jako příčina valvulární fibrilace síní, je naštěstí v našich podmínkách
velmi vzácná. Doplňující informace může přinést jícnová echokardiografie. Ta je pak
plně indikována u pacientů s podezřením na proběhlou embolizační mozkovou příhodu. Vyšetření jícnovou echokardiografií k vyloučení nitrosrdečního trombu může urychlit
i termín plánované elektrické kardioverze, za účelem obnovení sinusového rytmu. Pacient nemusí čekat na kardioverzi tři týdny na adekvátní antikoagulační léčbě. Kolísání
INR hodnot od terapeutického rozmezí 2,0–3,0 při neadekvátní léčbě warfarinem může
termín kardioverze ještě oddálit a dát časový prostor zmíněné ireverzibilní remodelaci
levé síně. V tomto ohledu je příprava pacientů novými antikoagulantii u plně spolupracujícího pacienta také výhodnější. Na naší jednotce intenzivní péče jsme provedli
137 elektrických kardioverzí v této indikaci za rok 2013, 90 % úspěšných.
S prodlužováním věku je fibrilace síní naléhavý medicinský i společenský problém.
Prvotní vyšetření vyžaduje vždy celostní vyšetření internisty v kontextu s aktuálním
echokardiografickým vyšetřením. Příčiny fibrilace síní jsou známé, její průběh je zatím,
neznámo proč, zcela individuální. Někdy stačí k fatální embolizační mozkové příhodě
i jeden asymptomatický paroxysmus arytmie. U části pacientů, s rychlým nebo pomalým
převodem na komory, dojde k srdečnímu selhání. Na vzniku arytmie se podílí nejen věk
či špatně korigovaná arteriální hypertenze, ale i nezdravý způsob života.
prim. MUDr. Antonín Novák a MUDr. Blanka Turčanová
Interní oddělení Nemocnice Děčín, o. z.

1.
2.

3.

Obr. 1 ouška levé síně
Obr. 2 žena, 78 let, pacientka s fibrilací síní a výbornou systolickou funkcí levé komory, obě síně jsou výrazně dilatovány
a remodelovány
Obr. 3 žena, 84 let, pacientka – velký mobilní trombus v oušku levé síně
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Ne/bezpečná nemocnice
V rámci zvyšování kvality péče se snažíme starat i o bezpečnost našich pacientů.
V otázkách bezpečnosti se samozřejmě
snažíme myslet i na ty, kdo se o pacienty
starají, na zdravotníky. Mnohá opatření,
zlepšení či modernizace cílí často na obě
tyto skupiny. Na následujících řádcích jsou
ukázky toho, co se nám v poslední době
podařilo v tomto směru zajistit.
Bezpečnostní náramky
Již při přijetí k hospitalizaci dostávají
všichni naši pacienti identifikační náramky. Na nich jsou uvedeny základní informace jako jméno, příjmení, datum narození
a název oddělení a stanice, kam je pacient
přijat. Tyto náramky mají pacienti po celou
dobu pobytu u nás a sundat je, je možné
pouze jejich přestřihnutím. Náramky slouží
především jako prevence záměny pacienta,
ale také pro informaci, kdyby třeba pacient
zabloudil či zapomněl, kde má pokoj. Jsou
dalším stupněm kontroly totožnosti pacienta před vyšetřením či aplikací léků.
Nové transportní vozíky pro
pacienty
V letošním roce se nám podařilo nakoupit
několik nových transportních vozíků, které
jsou zkonstruovány tak, aby se v maximální míře předešlo poranění pacientů jak
při nasedání či vystupování, tak i během
samotného transportu. Vozíky mají kromě
plně výklopných područek především speciálně vyvinutý mechanismus polohovací
podnožky. Díky těmto vozíkům jsme přispěli především k prevenci poranění bérců,
prevenci pádů a v neposlední řadě jsme
pomohli i personálu ke zjednodušení manipulace s pacienty.
Postele pro těžké váhy
Podařilo se nám pořídit dvě nové postele se zvýšenou nosností 200 kg. Většina
stávajících starých postelí má nosnost asi

150 kg. Přitom monstrózně obézních pacientů značně přibývá i u nás a opakovaně se
nám stalo, že takový pacient zničil během
jedné hospitalizace i více než jednu postel.
Čas od času se stane, že i nosnost 200 kg
je málo, proto se snažíme zajistit v brzké
době ještě alespoň jedno lůžko minimálně
na 300kilogramovou zátěž.
Ale…
Bohužel nemáme jen samé úspěchy a zlepšení. Trápí nás například problém starých
postelí. Kromě toho, že již nevypadají nejlépe, se nedají téměř vůbec polohovat, je
s nimi velmi namáhavá manipulace a jsou
příliš vysoké. To ohrožuje především starší
pacienty (kterých je na interním oddělení
většina) zvýšeným rizikem pádů.
Dalším nebezpečím, které neustále ohrožuje personál, jsou sami pacienti. Největší nebezpečí hrozí personálu na příjmové
ambulanci, kam se velmi často dostávají
občané pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek, kteří jsou přivezeni buď záchrannou službou, nebo policií. Vzhledem
k tomu, že nikde poblíž není žádná záchytná stanice, končí většina těchto zachráněných/zadržených právě na interní příjmové
ambulanci.

Transportní vozík
Především v zimních měsících jsou velkým
problémem bezdomovci, kteří se snaží využít veřejné vytápěné prostory. Kromě obtěžování silným zápachem ohrožují personál
a ostatní pacienty i případným přenosem
infekčních nemocí či parazitů.
Další kapitolou jsou pacienti s různými
typy psychiatrických diagnóz a lidé se sebevražednými sklony.
Závěrem
I přes značnou finanční i personální náročnost je naším cílem nejen stálé zvyšování
kvality poskytované péče, ale též průběžná obnova vybavení prostor pro pacienty
i personál, s ohledem nejen na funkčnost
a estetiku, ale také na bezpečnost.
Mgr. Pavel Filip
vrchní sestra
Interní oddělení Nemocnice Děčín, o. z.

Speciální lůžka

Bezpečnostní náramek

Redakce Statimu děkuje primáři MUDr. Antonínu Novákovi a dalším uvedeným autorům
za spolupráci při přípravě této odborné přílohy.
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