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Péče o pacienty s onemocněním srdce
a cév si zasluhuje naši velkou pozornost. Je tomu tak proto, že kardiovaskulární onemocnění představují nejzávažnější zdravotnický problém ve
vyspělém světě koncem 20. a začátkem
21. století. Přibližně 50 % všech úmrtí
jsou úmrtí na choroby srdce či krevního oběhu. Mezi srdečními chorobami
má dominantní postavení ischemická
choroba srdeční a zejména její akutní
formy – akutní infarkt myokardu, kterému je věnován tento článek.
Akutní infarkt myokardu (dále jen AIM)
se na základě EKG změn diagnostikuje
v naší zemi od roku 1930. Tehdy uváděl
František Herles 40% úmrtnost pacientů při hospitalizaci a 60% úmrtnost do
jednoho roku. Tehdy léčba spočívala
v přísném klidu na lůžku po dobu několika týdnů. Pacienti umírali náhle
bez předchozí změny zdravotního stavu (maligní komorové arytmie provázející akutní infarkt myokardu), na srdeční ruptury, těžké srdeční selhání, plicní
embolie při dlouhodobém upoutání na
lůžko.
První zlepšení osudu těchto pacientů
přineslo založení prvních koronárních
jednotek. První koronární jednotka
v tehdejším Československu byla založena roku 1966 v IKEM. Tehdejší koronární jednotky dokázaly řešit pouze
závažné srdeční arytmie – časná zevní
defibrilace vyřešila fibrilaci komor provázející AIM. Toto organizační opatření
samo o sobě dokázalo snížit nemocniční úmrtnost na 20 %.
Dalším zlomem v péči o pacienty s AIM
bylo poznání, že nejčastější příčinou
vzniku AIM je prasknutí aterosklerotického plátu ve vnitřní výstelce věnčité
tepny s následným vznikem krevní sraženiny (trombózou) nad poškozeným
místem, která věnčitou tepnu uzavře.
Na základě poznání tohoto patofyziologického mechanizmu pak následuje
etapa trombolytické léčby, kdy jsou

pacienti s AIM léčeni podáním trombolytika (látky, která rozpouští krevní
sraženinu). Nejčastěji byla a dosud je
používána streptokinasa, a to zejména
pro svou cenu v porovnání s ostatními
trombolytiky. Je třeba si uvědomit, že
téměř stejnou účinnost jako streptokinasa má k. acetylsalicylová (Anopyrin). Účinek obou látek se sčítá, proto
je indikováno společné podání. V tomto období také ještě více vystupuje do
popředí důležitost časného zahájení
léčby pacienta s AIM. Čím déle zůstává uzavřena věnčitá tepna trombem,
tím větší oblast srdečního svalu zásobovaná touto postiženou tepnou
podléhá nekróze a tím více se zhoršuje
prognóza pacienta. Také účinnost podané infuze trombolytika (podává se
do periferní žíly) klesá se stářím krevní
sraženiny uzavírající věnčitou tepnu.
Trombolytická léčba snižuje úmrtnost
pacienta přijatého do nemocnice na
12 - 16 %.
Současně se zahájením etapy trombolytické léčby se rozvíjela i další možnost otevření trombem uzavřené věnčité tepny – přímá angioplastika (dnes
je častěji uváděný termín primární koronární intervence – PCI). Principem
tohoto ošetření je provedení srdeční
katetrizace, anatomické určení infarktové tepny a mechanické otevření
trombotického uzávěru – proniknutí
skrz supertenkým vodícím drátkem
s následným zavedením vyfouknutého agioplastického balónku do místa
poškození věnčité tepny, nafouknutí
balónku s roztlačením trombu a aterosklerotických hmot do stěny věnčité

Náhrada jádra
s akutním infarktem myokardu

tepny. Dnes je tento výkon u pacientů
s AIM téměř pravidelně provázen implantací stentu – kovové spirály zabraňující elastickému kolapsu tepny po
výkonu. Nemocniční úmrtnost takto
ošetřeného pacienta s akutním infarktem myokardu je pak 2 - 6 %. Zavedení
této metody léčby probíhalo samozřejmě pomalu pro svou náročnost přístrojového vybavení a nutnost vyškolení
vysoce specializovaných kardiologů
zaměřených prakticky pouze na provádění srdečních katetrizací. Také zajištění organizační – nutnost 24 h provozu
katetrizačních laboratoří a dostupnost
center poskytujících toto ošetření – nebylo jednoduché. Dnes se však Česká
republika může pochlubit největším
procentem pacientů s AIM na světě
ošetřených právě touto moderní metodou. Přes vysoce sofistikovanou metodu léčby však stále zůstává prioritou
čas, kdy se pacient k ošetření dostaví.
Čas, čas a zase jenom čas rozhoduje
o budoucnosti pacienta s AIM. Právě
vzhledem k důležitosti co nejčasnějšího ošetření pacienta pro jeho další
prognózu se první diagnostika AIM
a organizační rozhodnutí o převozu na
„správné“ pracoviště posouvá směrem k prvnímu kontaktu s pacientem –
tedy k posádce vozu záchranné služby.
V našich podmínkách (dojezdové doby
do katetrizační laboratoře do 60 min.)
lze o PCI u pacienta s AIM uvažovat
vždy, pokud doba bolesti nepřesáhla
12 hodin. Zvláště velký užitek z této
metody mají pacienti s dobou bolesti

mezi 3 a 12 hod. Naše interní oddělení s dlouholetou kardiologickou tradicí má ambice vybudovat katetrizační
laboratoř a zásadním způsobem tak
vylepšit péči o pacienty s AIM v našem
regionu. V blízké budoucnosti očekáváme s napětím konečné rozhodnutí.
Popis primární koronární intervence:
V místním umrtvení se zavede katétr buď z třísla (přes stehenní tepnu)
nebo z paže (přes radiální či brachiální
tepnu) do vzestupné aorty a zde odstupující věnčité tepny. Po vstřiku RTG
kontrastní látky lékař diagnostikuje
a lokalizuje uzávěr věnčité tepny. Přes
krevní sraženinu uzavírající věnčitou
tepnu pronikne velmi tenkým a měkkým vodícím drátkem a tím je částečně
věnčitá tepna otevřena. Přes tento vodící drátek je pak zaveden speciální balónkový katétr. Ten se v místě největšího zúžení nafoukne pod tlakem mnoha
atmosfér. Náplní balónku není vzduch,
ale směs kontrastní látky a fyziologického roztoku. Většinou toto nafouknutí
trvá 60–120 sekund, výjimečně o něco
déle. V případě akutního infarktu myokardu bývá téměř vždy použita implantace stentu do místa zúžení. Stent je
pružinka vyrobená z ušlechtilých kovů.
Pomocí dilatačního angioplastického
balónku je zavedena neroztažena do
místa zúžení věnčité tepny. Zde je při
nafouknutí balónku tato pružinka roztažena a vtlačena do cévní stěny. Po
vyfouknutí balónku je balónek z tepny
vytažen, ale stent ve stěně tepny zůstává trvale. Během čtyř týdnů je překryt cévní výstelkou. Díky stentům lze
úspěšně snížit výskyt závažných komplikací angioplastiky. Stent umožňuje
lepší výsledný efekt výkonů na věnčitých tepnách. Zavedení stentů navíc
významně snížilo výskyt restenózy
(opětovného zúžení v tepně).
MUDr. Libor Staněk
Interní oddělení
KZ, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

disku páteře

MUDr. Pavel Pilát
Mezi standardní operační metody ortopedického oddělení Masarykovy nemocnice byla zařazena náhrada jádra
meziobratlového disku bederní páteře.
Jedná se o zákrok obnovující fyziologický pohyb a postavení disku bederní
páteře.
Tuto operační metodu lze zařadit do
spektra kloubních operací – typických
pro ortopedii, jako jsou například náhrady nosných kloubů končetin, s tím
rozdílem, že je opravován kloub bederní páteře, za který je nutno bederní
disk považovat.
Operace je vhodná zvláště pro biologicky mladší věkové kategorie pacientů, základním předpokladem jsou
neporušené zadní artikulační plochy
facetárních výběžků, tedy je nutné pečlivé předoperační klinické i obrazové
(CT či MR) vyšetření.
Při operaci samotné odstraníme porušenou část meziobratlového disku
a nahradíme ji speciálním implantátem
obnovujícím správnou výšku, postavení a funkci meziobratlového disku.
Výkon je prováděn v celkové anestesii
a je pacienty velmi dobře snášen. První
pooperační den je pacient vertikalizován a začíná s rehabilitací. Podle stavu
operační rány je hospitalizace ukončena 4. – 6. pooperační den.
S návratem k původní pohybové aktivitě a zátěži počítáme cca po 3 – 4 měsících po operaci.
MUDr. Pavel Pilát
Ortopedické oddělení
KZ, a.s. - Masarykova nemocnice, o. z.
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Paprsky X
Wilhelm Conrad Röntgen je převážně
spojován s objevem paprsků X. Večer
8. listopadu 1895 Röntgen při svých
pokusech s katodovými paprsky v temné komoře zjistil, že při elektrickém
výboji ve výbojové trubici, která byla
uzavřena do silného černého kartonu, stínítko pokryté vrstvou kyanidu
platinobarnatého světélkuje a to i na
vzdálenost 2 metrů. Při následných experimentech Röntgen zjistil, že se v závislosti na tloušťce stínítka mění světlost obrazu na fotografické desce. Při
experimentech takto zobrazil kostru
ruky své ženy. Röntgen tak získal první

rentgenový snímek všech dob. V roce
1896 byly paprsky X na jeho počest pojmenovány rentgenovými. V roce 1901
mu byla za objev rentgenového záření
udělena první Nobelova cena za fyziku.
Takto velice často začínají přednášky
o rentgenových vyšetřeních a o radiodiagnostice vůbec. Na RDG odd. Nemocnice Děčín, o.z. tomu nebývá jinak. Od
dob Conrada Röntgena jsme ale přece
jenom trochu dál. Pokrok v tomto odvětví se ubírá mílovými kroky kupředu
a my se snažíme toto tempo udržet.
V současné době jsou v Nemocnici
Děčín, o.z. 3 vyšetřovny pro běžnou
skiagrafii, 1 skiaskopická vyšetřovna,
dále pracoviště počítačové tomografie, angiografie a sonografie. Jedna
skiagrafická vyšetřovna je umístěna
v prostorách interní budovy a umožňuje tedy vyšetřování pacientů, kteří
jsou hospitalizováni jak na interně, tak
neurologii. Mohou se zde vyšetřovat
i ambulantní klienti. Pracuje zde 10
radiologických asistentek, 4 lékaři a 2

dokumentační pracovnice. Zajišťujeme 24 hodinový servis pro celou spádovou oblast. Je samozřejmostí, že se
při své práci vzděláváme a účastníme
se radiologických konferencí, čehož
je dokladem i Konference pro radiologické asistenty Současná radiodiagnostika – od všeho trochu pořádaná
17. června 2008 v Konferenčním sále
Krajského úřadu Ústeckého kraje. Odborným garantem a moderátorem celého odpoledne byla Gabriela Tichá,
vedoucí radiologická asistentka /dále
RA/ Nemocnice Děčín, o.z. Nemalý podíl na účasti našeho odd. měly
však další dvě přednášky: Vyšetření
spánkové kosti přednesla radiologická
asistentka Valentina Dobiášová a spoluautorka přednášky Anna Zoulová. Na
další téma: Vyšetření LS páteře hovořily RA Iveta Petříková, spoluautor Věra
Jandová. Tuto přednášku Vám ve zkrácené podobě na ukázku předkládáme.
Gabriela Tichá,
Vedoucí radiologická asistentka
KZ, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

Vyšetření bederní páteře a páteřního kanálu
na RDG oddělení Nemocnice Děčín, o.z.
Onemocnění páteře patří mezi nejčastější diagnózy v ordinacích praktických
i odborných lékařů hned za onemocněním dýchacích cest. Nemoci páteře se
dle dochovaných nálezů vyskytovaly již
před staletími, ale dnes jsou doslova
civilizační nemocí. 80 % obyvatelstva
udává, že trpí nebo trpěla bolestmi
zad. Přibližně polovina žádostí o invalidní důchod má za podklad vertebrogenní onemocnění.
Příčiny bolestí zad lze rozdělit do 3
skupin:
1. poškození páteře a přilehlých struktur – ke kterým patří např. degenerativní změny meziobratlových plotének, výhřez plotének, lumbágo,
namožení svalů, zlomeniny, nádory
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2. onemocnění vzdálených orgánů –
např. žlučové a ledvinové kameny,
nádor slinivky, onemocnění kyčlí
3. psychické faktory a stres
Páteř je jedna z nejdůležitějších a nejsložitějších částí lidské kostry.
Jako hlavní část osového skeletu, má
několik základních funkcí:
1. je to nosný a pohybový aparát
2. má ochrannou funkci pro míchu
a míšní nervy
3. kostní dřeň je potřebná pro krvetvorbu a pevná část skeletu pro
metabolizmus minerálů, hlavně
vápníku
Zjednodušeně řečeno je páteř elastická kloubní tyč, skládající se z řetězce

až 34 obratlů, které jsou navzájem
spojeny chrupavčitými ploténkami. Páteřním kanálem prochází mícha, která
končí u druhého bederního obratle.
Zbylou část vyplňují míšní kořeny –
tzv. koňský ohon. Meziobratlovými
otvory vystupuje z páteřního kanálu
32 párů míšních nervů. Stavba páteře
bývá rozdílná, existují četné a časté variace, každá odchylka od normálu, se
kterou se setkáváme na rentgenovém
snímku, není ještě chorobným stavem.
Páteř tvoří 35 % délky těla a z této délky
tvoří 20 - 25 % meziobratlové ploténky. 90 % příčin bolestí v kříži způsobují
změny v meziobratlové ploténce. Chrupavčitá ploténka funguje jako kloub
a tlumič nárazů mezi jednotlivými obratli. Nejvíce zatížená je ploténka mezi

pátým bederním a prvním křížovým
obratlem, kde celá horní část těla působí svým tlakem na povrch velikosti
asi pětikoruny. Zde nejčastěji nastávají
degenerativní změny a výhřezy. Těmito
místy platíme daň za vzpřímené držení
těla.
Na radiologických pracovištích nejrůznějšího typu tvoří zobrazování páteře
a páteřního kanálu, vedle snímků plic,
podstatnou část vyšetření a to nejen na
skiagrafii, ale i na výpočetní tomografii
a magnetické rezonanci. Mezi zobrazovací metody LS páteře prováděné
na našem oddělení patří klasické rentgenové snímky bederní páteře, vyšetření páteřního kanálu perimyelografie
resp. radikulosakrografie a počítačová
tomografie.

Pracoviště RDG

KLASICKÉ RENTGENOVÉ SNÍMKY jsou
prvním krokem v diagnostickém algoritmu a běžně se provádějí v předozadní a bočné projekci. Je-li páteř
skolioticky prohnutá, v bočné projekci
pacient leží na straně konvexity vybočení, aby průběh meziobratlových prostorů odpovídal směru rozbíhajících
se paprsků. Indikací k RDG vyšetření
jsou bolesti zad, úrazy. Kontraindikací
u všech zobrazovacích metod bederní páteře je gravidita žen, k vyloučení gravidity mohou být ženy ve věku
15 – 45 let snímkovány v době od 1. do
10. dne menstruačního cyklu. Příprava na samotné vyšetření není nutná.
K posouzení dynamiky páteře a k prokázání spondylolistézy zhotovujeme
dynamické snímky ve stoje u vertigrafu
v bočné projekci. Na každém zhotoveném snímku musí být stranové označení, vyznačena identifikace pacienta,
datum vyšetření a název pracoviště.
Snímkování bederní páteře zatěžuje

gonády vyšetřovaných osob velkou
dávkou záření, proto u dětí a pacientů
v reprodukčním věku používáme vždy
ochranné stínění gonád. K omezení
radiační zátěže všech pacientů a ke
zlepšení kvality obrazu důsledně vymezujeme primární svazek záření primárními clonami na co nejmenší pole
poskytující požadovanou diagnostickou informaci.
Dalším vyšetřením oblasti bederní páteře, které provádíme na našem oddělení, je VYŠETŘENÍ PÁTEŘNÍHO KANÁLU
– PERIMYELOGRAFIE, respektive RADIKULOSAKROGRAFIE /RSG/. Jedná se
o kontrastní zobrazovací metodu páteřního kanálu a jeho okolních struktur
v oblasti, kde již není přítomna mícha
– tj. bederní páteře, kontrastní látka
se vpravuje do intratekálního prostoru
páteřního kanálu lumbální punkcí. Indikací k RSG je potvrzení přítomnosti
a posouzení charakteru organické léze
v oblasti páteřního kanálu, je to suverénní metoda k diagnostice herniace
meziobratlové ploténky a k diagnostice amputace kořenové pochvy. RSG je
invazivní vyšetřovací metoda, v dnešní
době výrazně ztratila na ceně, je nahrazována neinvazivním CT a MR vyšetřením. Provádí se tehdy, pokud jsou obě
metody nedostupné, případně pokud
CT či MR neposkytují dostatečné informace. Další indikací jsou případy, kdy
je CT nebo MR kontraindikováno, např.
kardiostimulátor u MR. RSG je plánované vyšetření, provádí se u hospitalizovaných pacientů, je nutná antialergická příprava, laboratorní vyšetření na
koagulace a písemný souhlas pacienta
s vyšetřením. Před RSG musí být vždy
zhotoveny klasické rentgenové snímky.
A poslední u nás prováděná zobrazovací metoda – VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE
/CT/. Doplňuje konvenční radiodiagnostické vyšetření o třetí rovinu
a umožňuje zobrazení těch úseků páteře, které jsou konvenční technikou
nesnadno zobrazitelné. Hlavní nevýhodou CT zůstává poměrně značná
radiační zátěž. CT je dominantní vyšetření u kostních traumat, dále umožňuje zobrazení degenerativních změn,
především meziobratlových plotének,
stenózu páteřního kanálu, vrozené

Pracoviště počítačové tomografie

malformace páteře, nádory. Vyšetření
provádíme sekvenční technikou jednotlivými scany nebo spirálně. Získané
transverzální řezy lze rekonstruovat pomocí multiplanárních rekonstrukcí do
dalších 2D rovin nebo lze provést 3D
rekonstrukce dle diagnózy a zjištěného patologického nálezu. Na každém
skenu musí být označena identifikace pacienta, zobrazovaná výška, číslo
vrstvy dle topogramu, datum vyšetření,
název pracoviště. Při podezření na nádor, při vyšetření předoperačních a pooperačních stavů je možno aplikovat
intravenózně kontrastní látku. V tom
případě pacient přichází nalačno, s antialergickou přípravou a opět je nutný
informovaný souhlas pacienta.
Dále je možné provést CT myelografii
navazující po 3 – 4 hodinách na konvenční RSG. Bezprostředně po aplikaci
kontrastní látky intrathekálně je kontrast abnormálně vysoký, způsobil by
artefakty. Je indikována hlavně u předoperačního vyšetření pro degenerativní onemocnění a k přesnému určení
vztahu kostních změn a kořenů.
Bolesti zad jsou z velké většiny následkem malé fyzické aktivity, nadměrné
hmotnosti, nesprávného zatížení těla.
K dispozici je široká škála léků na zmírnění bolestí, které se používají pro léčbu bolestí zad, ale mnohem důležitější
pro boj proti bolestem zad je prevence!!! A to – dodržování životosprávy,
dodržování správných pohybových návyků, správné držení těla a cvičení.
KAŽDÝ NEMOCNÝ JE SÁM SOBĚ LÉKAŘEM!!!
Autor: Iveta Petříková, RA
Spoluautor: Věra Jandová, RA
článek zpracovala: G. Tichá, ved. RA
KZ, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.
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Dětská poradna očního oddělení
Prostřednictvím tohoto článku bych
vám chtěla představit náplň a specifika práce v dětské ambulanci při očním
oddělení v Teplicích.
Do dětské ambulance jsou indikovány
děti s podezřením na oční vadu nebo
s již diagnostikovanou oční patologií.
V rámci ordinačních hodin má vyhrazena dvě odpoledne v týdnu. Odpolední
hodiny jsou pro samotné děti příjemnější – jsou odpočaté a při vyšetření
dobře spolupracují, což je pro hladký
průběh vyšetření také důležité. Výjimečně se stane, že dítě přichází již
unavené a plačtivé, je mnohdy těžké
ho přesvědčit ke spolupráci s lékařem
a pak je nutné se s rodiči domluvit na
jiný termín. Práce v dětské ambulanci je
velmi zajímavá, svým způsobem vysoce specifická a vyžaduje souhru lékaře
a sestry. Zpravidla se nám daří najít
s dětmi společnou řeč pomocí hezkých
omalovánek, ti nejmenší pacienti se
mohou těšit i na malou pozornost. Samozřejmostí je trpělivost, pochvala,
milé slovo a ujištění, že v ordinaci se
rozhodně nemají čeho bát.
S čím se tedy můžeme v dětské ambulanci setkat? V širokém spektru očních
vad rozlišujeme u dětských pacientů
šilhání – strabismus, tupozrakost –
amblyopii, dále dalekozrakost – hypermetropii, astigmatismus a krátkozrakost – myopii. Nechybí ani děti, které
rodiče nechali vyšetřit na základě rodinné anamnézy, protože sami rodiče
nebo sourozenec vadu zraku již mají
a přicházejí v rámci prevence.
Jak podrobné vyšetření zraku u dětských pacientů vypadá? Než se malý
pacient dostane do ordinace k lékaři,
změříme jej na přístroji zvaném autorefraktometr, který orientačně určí dioptrie.

U nejmenších pacientů, zpravidla dětí
do dvou let, které nám ještě nejsou
schopny vyjádřit co vidí, vycházíme
z objektivního měření dioptrií autorefraktometrem nebo tzv. skiaskopií.
K tomu jsou zapotřebí rozšířené zornice, proto dítěti kápneme do každého
oka kapku Cyclogylu. To je zpravidla
jediná nepříjemnost, která u nás na
děti číhá.
U dětí o něco málo starších, kolem tří
let, zkoušíme vidění pomocí tzv. obrázkových optotypů. Pro děti máme připraveny jednoduché černobílé obrázky
zvířat a obecně známých předmětů,
zrak kontrolujeme u každého oka
zvlášť – to nevyšetřované oko maminka vždy zakryje. Nosí-li dítě již brýle,
zkoušíme obrázky samozřejmě s nimi.
Napovídající rodiče je vhodné poučit,
že by dětem neměli /byť v dobré víře/
napovídat, aby byl výsledek objektivní. Ani strašení dětí ze strany rodičů,
že budou-li zlobit, dostanou za trest
brýle, nejsou na místě. Test zrakové
ostrosti zjišťujeme při každé návštěvě
dítěte v ordinaci.
Starší děti, které ale ještě neumí čísla,
zkouší zrak na světelné tabuli pomocí tzv. Landotových optotypů. Jsou to
různě polohovaná tiskací „C“ a dítě
ukazuje prstem směr jejich natočení.
Rodiče některých dětí žádáme, aby
doma dětem před návštěvou očního
lékaře Landotovy optotypy připomněli,
protože děti zapomenou, co se po nich
očekává.
Dětem, které čísla znají, ukazujeme na
světelné tabuli číselné optotypy, tzv.
Snellenovy optotypy.
Pokud malé pacienty rozkapáváme, je
dobré rodiče upozornit na skutečnost,
že dítě následující hodiny uvidí rozmazaně a na místě je vynechání sportovních aktivit nebo práce na blízko.
Strabismus – šilhání
Mluvíme-li o šilhání kojenců, je běžné
a má svůj původ v dosud nevyvinuté
koordinaci pohybů obou očí a zpravidla samo zmizí. Pravé šilhání nejčastěji vzniká mezi druhým a třetím
rokem života. Při šilhání se jedno oko
odchyluje buď vnitřně k nosu /odborně se nazývá esotropie/, nebo zevně
ke spánku /exotropie/. Šilhání nemusí
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být vždy nápadné, často je pouze naznačeno, údajně se souběžné šilhání
vyskytuje u 4 % všech dětí. Tato vada
není jen vada kosmetická, ale vyžaduje
zahájení léčby. Nebezpečí šilhání tkví
v tom, že šilhající oko otupuje svou ostrost a stává se tupozrakým. Léčba šilhání spočívá v korekci dioptrické vady,
léčby případné tupozrakosti a v některých případech šilhání operujeme.
Amblyopie – tupozrakost
Na tupozrakost nás prvotně může
upozornit skutečnost, že se malý pacient brání zakrytí zdravého oka při
testu zrakové ostrosti. Tupozrakost se
ve zvýšené frekvenci objevuje v kombinaci se šilháním. Kromě šilhání
může být příčinou i vyšší dioptrická
vada, ale i dlouhodobé zakrytí oka
obvazem. Velmi stručně řečeno je
amblyopie horší vidění jednoho oka,
které se nezlepší dioptrickou korekcí a nelze ji vysvětlit organickou lézí.
Tupozrakost je nejlépe léčitelná v předškolním věku a můžeme říct, že je přímá úměrnost mezi včasným zahájením
léčby a dobrými výsledky. Po nástupu
dítěte do školy se oko již zpravidla nevycvičí a zůstává tupozraké. Léčba je
dlouhodobá a vyžaduje trpělivost ze
strany rodičů i dětí. Je pouze konzervativní a spočívá v důsledném zakrytí
zdravého oka okluzí, pravidelným cvičením práce na blízko a nezbytná je
správná korekce případné dioptrické
vady. V ortoptické ambulanci se provádí cvičení amblyopie, odborně se nazývá pleoptika. Cvičením amblyopie ve
spojení s poctivým zalepováním zdravého oka lze dosáhnout velmi dobrých
výsledků. Vyřazení zdravého oka použitím okluzoru je pro dítě v prvních
dnech léčby velkou zátěží pro tupozra-

Mykoalergie
ké oko, proto by se dítě nemělo samo
pohybovat bez dohledu venku.
Dalekozrakost – hypermetropie
Dalekozraké oko vidí špatně jak na
blízko, tak i na dálku. Příznaky mohou
být únava očí a bolest hlavy – příčina
bývá ve snaze o dokonalou akomodaci.
Je-li dalekozrakost výraznější, brzy si ji
všimneme, protože bývá provázena šilhavostí a řeší se brýlovou korekcí.
Astigmatismus
Astigmatismus je další vada lomivosti
oka. Je způsoben většinou tím, že rohovka je v různých osách různě zakřivena. Z toho důvodu má astigmatické
oko v určité ose jiný počet dioptrií. Léčba spočívá v nošení tzv. cylindrických
dioptrických skel.
Krátkozrakost - myopie
Krátkozraké oko vidí špatně na dálku,
ale dobře na blízko. Prvním příznakem
může být horší vidění na tabuli ve škole a zároveň při psaní má dítě hlavu
blízko pracovní plochy. Myopii řešíme
brýlovou korekcí.
Jsou určité zásady, které bychom měli
dodržovat, máme-li doma dítě s vadou
zraku. Když už dítě má naordinovanou
brýlovou korekci, mělo by se na výběru
brýlí samo aktivně podílet, protože je
důležité, aby se dítěti brýle líbily a nosilo je. Zároveň by mělo přijít ujištění,
že mu brýle sluší – v dnešní době není
problém si v nepřeberné nabídce optik
vybrat. Samozřejmostí by mělo být udržování brýlí v čistotě, pravidelné kontroly u lékaře, dodržování léčby a velká
dávka trpělivosti ze strany všech z rodiny stejně jako vhodná motivace.
Cílem práce dětské ambulance je
prevence očních vad a snaha zajistit
dětem co nejdéle co nejlepší ostrost
vidění. Nezapomínejme, že zrakem
vnímáme až 90 % všech vjemů, a tak si
oči naši pozornost jistě zaslouží. Například v případě tupozrakého oka, které
je vyřazeno a dítě je krátce řečeno jednooké, může nastat velký problém při
úrazu zdravého oka. Obezřetnost je
proto na místě.
Daniela Havlová
Oční oddělení
KZ, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.

Mykoalergie jsou hypersenzitivní reakce imunitního systému na antigenní stimulaci houbovým alergenem.
Účinek plísní jako alergenů závisí na
počtu jejich částic ve vzduchu, na koncentraci těkavých chemických látek,
které vylučují do prostředí, délce pobytu člověka v takto kontaminovaném
prostředí a především na jeho dispozici a jeho imunitě. Zdroj mykoalergie
může být vnější a vnitřní. Počty spór
v prostředí kolísají v závislosti na střídání dne a noci, na teplotě a vlhkosti
vzduchu, na jeho převládajícím proudění, na střídání ročních období, na
dostupnosti živin v substrátu a na řadě
dalších okolností. Mnohé plísně se vyskytují v ovzduší sezónně.

traktem). Riziko vnitřních zdrojů jako
příčiny alergie je obzvláště velké, jsouli to zdroje trvalé a jsou-li jim obyvatelé
nebo pracovníci dlouhodobě vystaveni. V řadě případů se může jednat o toxinogenní mikromycety např. z rodu
Aspergillus, Penicillium, jejichž spóry
mohou obsahovat nebezpečné mykotoxiny a mohou tak zhoršovat již vzniklé
zdravotní obtíže. Například v kuchyních se nejčastěji podle výzkumu alergologů vyskytuje Cladosporium a Aspergillus, v okolí oken Cladosporium,
Aureobasidium, ve sklepích Aspergily,
Fusarium apod.

Neosartorya fischeri

Penicillium variabile

Dosud bylo popsáno více než 80 druhů
hub, které mohou vyvolávat alergické
reakce u lidí. K nejvýznamnějším alergenům náleží především mitosporické
houby z rodu Alternaria, Cladosporium, Helminthosporium, Epicoccum,
Fusarium, Penicillium, Botrytis, Stachybotrys, méně významně se podílejí
basidiomycety, zygomycety a některé
kvasinky. Patří mezi tři nejčastější alergeny a řadí se na třetí místo za pyly
a roztoče.
Podle způsobu vstupu alergenů do
organizmu rozlišujeme alergie inhalační (dýchací orgány). Mikromycety
jsou inhalačními alergeny a mohou
být rizikovým faktorem pro astma,
bronchopulmorální aspergilózy apod.
Dále alergie kontaktní (dotykem kůže),
alergie potravinové (vstup zažívacím

Mykologické vyšetření spočívá v odebrání vzorku – případně stěru ze zdi,
prach z vysavače. Nejlépe je odebrat
stěry a otisky přímo z kolonií plísní.
Takto zaslané vzorky zpracováváme na
Saboraudově agaru a na obohacených
půdách. Naše laboratoř spolupracuje s alergology, nejčastěji z dětských
alergologických poraden, na vyšetřování vnitřního prostředí, ve kterém se
pacienti pohybují.
Vliv plísní na člověka je stálý, neboť
tyto jsou všudypřítomné. Jen vyšší
koncentrace nebo delší doba expozice
vedou k patologickým stavům organizmu. Výskyt mykoalergií je relativně
vysoký, odhaduje se, že 20 – 30 % atopyků vyvíjí respirační alergie na houby,
což může být až 6 % populace.
Proto je vhodné laboratorní vyšetření
plísní ke stanovení diagnózy a léčby
nemocných.
Eva Slavíková
zdrav. laborantka spec.
Mikrobiologické odd.
KZ, a.s. - Nemocnice Most, o.z.
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Rehabilitace u nemocných s myastenií gravis
Ještě v nedávné době se rehabilitace nemocným s myastenií nedoporučovala.
Dnes se ví, že netrénované svaly ochabují a zhoršují již samotným onemocněním
negativně ovlivněnou fyzickou výkonnost. Chorobu zvládnou mnohem lépe
trénovaní jedinci než např. lidé s nadváhou.
Pro naše pacienty rozhodně nejsou
vhodné cviky, které jsou založeny na
rychlém sledu pohybů, omezených na
poměrně malé svalové skupiny. Naopak jsou prospěšné cviky pomalé, založené na současném zatěžování větších
svalových skupin, opakované v kratších
celcích, několikrát denně. Nedoporučuje se používat jakékoliv myostimulátory,
magnetoterapii, ani jízdu na rotopedu,
z důvodu zhoršení svalové slabosti, naopak reflexní masáže mají žádoucí efekt
a mohou nemocnému ulevit od svalových spasmů.
U pacientů během myastenické krize
(problematika zmiňována v minulém vydání přílohy STATIM) dochází k dechové
insuficienci, která vyžaduje podpůrnou
nebo řízenou ventilaci. Průběh odvykání
zavisí na výkonnosti nemocného, délce
umělé plicní ventilace a kompenzaci základního onemocnění.
Weaning je týmová práce zahrnující
efektivní komunikaci a koordinaci mezi
lékaři, sestrami, RHC pracovníky, pneumology a eventuálně dalšími konziliáři
a samozřejmě pacienty. Velmi důležitý
je zde aspekt psychologické přípravy
pacienta s cílem maximálně redukovat
jeho stres se záměrem učinit z pacienta
aktivního účastníka celého procesu. Nepostradatelnou složkou komplexní léčby
nemocného při weaningu je dechová
RHC. Je zaměřená především na obnovení a udržení svalové výkonnosti, prevenci
dechových komplikací, fyzioterapii hrudníku a plic, ale také na psychický stav
pacienta. Pomocí dechové RHC se znovu
zpřístupňují „zapomenuté“ cesty a možnosti, jak se přirozeně uvolnit od vnitřního i zevního napětí. Vnímání vlastního
těla a psychická stabilita se uvolněním
dýchání pozitivně změní. Léčebný prin-

cip dechové RHC je založen na tělesných
cvičeních. Pro dechové cvičení je důležitá hygiena dýchacích cest. Dýchací cesty
mají fyziologickou funkci samočištění,
zajišťuje ji činnost řasinkového epitelu
a kašlací reflex. Při myastenické krizi je
samočištění zhoršeno až znemožněno
vlivem nevýkonnosti svalů, důsledkem
zasychání sekretu v dýchacích cestách,
eventuálně v souvislosti s otevřením
dýchacích cest a retencí sekretu okolo
těsnící manžety tracheostomické kanyly.
V rámci dechové gymnastiky se zaměřujeme na zlepšení ventilace a distribuce
vzduchu v plicích, na zvýšení kapacity
plic a na zlepšení svalové práce dýchacích svalů. Využíváme především těch
druhů dechové gymnastiky, které upřednostňují bránicové a dolní postranní
hrudní dýchání.
ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA V LÉČBĚ MYASTENIE
Dechová rehabilitace je staronový objev, kterému byla ve všech východních
kulturách a způsobech léčení odedávna
připisována zcela vyjímečná důležitost.
Způsob dýchání v těchto učeních je
úzce spojen s duševním a náboženským
rozvojem člověka. Intenzivní modlitby
a zpěvy se silným zdůrazněním výdechu
se velmi podobají moderním dýchacím
cvičením. V prvních staletích nového letopočtu bylo také ve starém Řecku učení
o správném dýchání jednou z nejdůležitějších metod.
Při využití léčitelských metod je třeba
přistupovat opatrně. Tyto metody většinou nemohou uškodit, mají však jedno
zásadní riziko, je třeba upozornit na skutečnost, že uspokojení z přechodného
efektu, který může být navozen pocitem
očekávání nebo samovolným ústupem
obtíží, může vést k podcenění nových
obtíží, které mohou vyvrcholit i myastenickou krizí. Smysl léčby spočívá zejména v tom, že si léčitel udělá na klienta
vždy dostatek času, jeho obtíže rozebere
a snaží se ho pozitivně naladit. Dobrá
psychická kondice, velká míra optimismu a pocit důvěry k tomu, kdo se Vám

snaží pomoci, dělá u onemocnění s poruchou imunity divy!
Přísným kritériím byla podrobena například léčba homeopatiky. Některé léčivé
čaje obsahují látky, které mohou zhoršit
nervosvalový přenos – třezalka, kozlík lékařský, levandule, máta, meduňka nebo
močopudné a projímavé látky zhoršující
myastenii vyplavením draslíku – lopuch,
hlaváček, čekanka, jalovec, libeček.
Nemocní s myastenií nemají nárok na
lázeňskou léčbu, protože onemocnění
je překážkou k její indikaci. Pokud ale
myastenik prodělá např. onemocnění trávicího traktu či ledvin, je lázeňská léčba
přínosná. Během léčby je třeba dát pozor
na procedury, které mohou svalovou slabost zhoršit či vyprovokovat, např. teplé
koupele, elektroléčba apod. Při vstupní
prohlídce je třeba na myastenii upozornit, aby se procedury daly optimálně naplánovat.
Přejeme všem, jichž se toto onemocnění týká, mnoho úspěchů a dostatek síly
k tomu, aby se vám povedlo s touto nemocí svést vítězný souboj!
Jitka Albrechtová
Stanistava Šťástková
Neurologické oddělení
KZ, a.s. - Nemocnice Děčín,o.z.
Pokračování této problematiky bude zveřejněno opět v dalším čísle STATIMU.

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: Jiřina Suchá, Tiskové a organizační oddělení KZ, a.s., tel.: 477112030, e-mail: jirina.sucha@mnul.cz
Mgr. Anna-Marie Malá, hlavní sestra Nemocnice Chomutov, o.z., tel.: 474447395, e-mail: anna.mala@nspcv.cz
Mgr. Hana Plachá, vedoucí odboru vzdělávání KZ, a.s., tel.: 477114118, e-mail: hana.placha@kzcr.eu

