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rozhodnutí ministra MUDr. M.

Holcáta, MBA došlo od 1. listo-

padu ke změně organizačního řá-

du na ministerstvu zdravotnictví. Zanikl

odbor vzdělávání a vědy,

který se rozdělil na odbor

vědy a lékařských povolání

a odbor ošetřovatelství a ne-

lékařských povolání. Nyní

je Alena Šmídová ve funk-

ci ředitelky odboru a záro-

veň byla jmenována hlavní

sestrou České republiky.

S jakými plány a vizemi
jste přijala novou funkci?
Díky rozsáhlé anketě mezi

sestrami v terénu, kterou realizovala Čes-

ká asociace sester, a z dalších zdrojů ví-

me, že sestry nejsou s daným podmínka-

mi pro výkon jejich profese spokojeny.

Vadí jim snižování stavu ošetřovatelského

personálu na odděleních, přemíra admi-

nistrativy, nedostatky vzdělávacího systé-

mu pro zdravotníky nelékaře, nedostatek

kvalitních ošetřovatelských pomůcek

a nedostatečné odměňování. Tyto stesky

se mezi sestrami opakují nejčastěji. Reor-

ganizace by měla pomoci problémy řešit,

a to je také mým cílem a plánem. Chci

v tom spolupracovat s ošetřovatelským te-

rénem, s profesními a odborovými orga-

nizacemi zdravotníků nelékařů a dalšími

zainteresovanými skupinami.

Jaké jsou vaše konkrétní priority? A co
se stalo se zákonem č. 96/2004, který měl
platit už od letošního roku?
Dotvořit návrh zákona o nelékařských

zdravotnických povoláních, který měl na-

hradit zákon č. 96/2004 Sb., je jedna

z hlavních priorit. Příprava a projednává-

ní byly v červnu zastaveny, návrh zákona

byl vyňat z legislativního plánu na rok

2013. Nyní se znovu se pokračuje v legis-

lativní úpravě.

Můžete vyjmenovat další nejdůležitější
úkoly na tento rok?
Budeme pracovat na realizaci následují-

cích dokumentů a opatření:

● metodika výpočtu ošetřo-

vatelské zátěže – revize

a ukotvení v legislativě;

● revize personální vyhláš-

ky; 

● objektivní analýza ošetřo-

vatelské zátěže;

● mobilita personálu, „léta-

jící sestry“;

● vzdělávání sester manaže-

rek – příklady dobré praxe;

● revize a metodika k vede-

ní zdravotnické a ošetřova-

telské dokumentace;

● problematika přesčasové práce; 

● následná a dlouhodobá péče – zdravot-

ně-sociální problematika;

● vyjednávání se zdravotní pojišťovnou –

administrativa, elektronizace;

● kultivace výkonů – 913, 918, 923;

● spolupráce odborných společností s MZ,

zdravotními pojišťovnami. Zavedení super-

vize.

Do naší nové legislativy asi hodně pro-
mluví směrnice o uznávání odborných
kvalifikací. Připomeňte nám prosím,
o jakou směrnici se jedná a jak se pro-
mítne do zákonů a bezprostředně do pra-
xe sester?
Mluvíme o směrnici č. 2005/36/ES

o uznávání odborných kvalifikací, která

byla přijata Evropským parlamentem

a Radou Evropy 7. 9. 2005. Česká repub-

lika byla mezi prvními zeměmi EU, která

směrnici v roce 2008 implementovala do

zákonů. Byl zaveden Evropský profesní

průkaz – elektronická karta odborníka,

který odchází pracovat do jiného členské-

ho státu. Vystavuje ho domovský stát na

základě informací od žadatele. Dále vý-

stražný mechanismus (IMI) – vzájemné

varování členských států v případě pochy-

bení ze strany zdravotníků elektronickým

systémem. Větší důraz je kladen i na jazy-

kové znalosti odborníků. U všeobecné

sestry byly definovány kompetence a za-

vedeno dvojí vzdělání. U porodní asi-

stentka bylo definováno vzdělání.

Jak se modernizace směrnice promítne
do profese sester?
Uvedu, jak by mělo být definováno vzdě-

lávání všeobecné sestry a porodní asi-

stentky. U všeobecné sestry to bude před-

cházející všeobecné školní vzdělání: po

12 letech školní docházky (případ ČR,

kdy jde o 9 let ZŠ a 4 roky SŠ) nebo po 10

letech školní docházky (případ Němec-

ka). Délka studia bude nově definována

jako nejméně 3leté studium zahrnující 

4 600 hodin na vysoké škole nebo v zaří-

zeních vyššího vzdělávání na úrovni

uznané za rovnocennou.

U porodní asistentky bude nově defino-

vána délka odborné přípravy – minimálně

tři roky, čítající nejméně 4 600 hodin teo-

retické a praktické výuky, přičemž tuto

přípravu lze doplňkově vyjádřit rovněž

v odpovídajících kreditech ECTS.

Nově bude definována struktura odbor-

né přípravy – nejméně 1/3 z celkové od-

borné přípravy musí činit praktická výuka

– klinický výcvik. Nově bude také propo-

jena prostupnost pro všeobecnou sestru –

méně hodin odborné přípravy porodních

asistentek pro všeobecnou sestru. 

K čemu by tyto změny měly v praxi vést?
Měly by zlepšit pracovní podmínky zdra-

votníků, zlepšit přístup zdravotníků k pa-

cientovi, méně psaní a více kontaktu s pa-

cientem, odstranit zbytečné duplicity,

zlepšit vzájemné vztahy v pracovním tý-

mu, zlepšit vzdělávání a přípravu studen-

tů pro praxi, zachovat pozitivní přístup

k řešení problémů.
Jarmila Škubová

O NOVINKÁCH
povídání s hlavní sestrou České republiky
Těm sestrám, které sledují dění ve zdravotnictví, jistě neuniklo, že od 1. listopadu loňského roku byla ob-
novena funkce hlavní sestry České republiky. Stala se jí dosavadní ředitelka odboru vzdělávání a vědy mi-
nisterstva Mgr. Alena Šmídová. Tato změna byla uskutečněna v souvislosti s realizací změn dalších. Kte-
rých konkrétně, na to jsme se zeptali Aleny Šmídové.

Z

Odborné konference 2014
14. 2. 2014

VII. konference „Nozokomiální nákazy. Bezpečnost personálu na pracovišti.“
Celostátní odborná konference, KC Palác Charitas, Karlovo nám. 5, Praha 2.

4 kredity ČAS a POUZP.

Odborný garant: MUDr. Věra Melicherčíková, CSc., Státní zdravotní ústav Praha.

Čestný host: MUDr. Josef Trmal, Ph.D., ředitel KHS Ústeckého kraje se sídlem

v Ústí nad Labem.

13.– 14. 3. 2014
X. kongres „Hojení ran.“
Celostátní odborný kongres, KC Palác Charitas, Karlovo nám. 5, Praha 2.

8 kreditů ČAS a POUZP.

Odborný garanti: Mgr. Dagmar Škochová, MBA,vrchní sestra I. chirurgické kliniky

VFN Praha a prof. MUDr. Alena Pospíšilová, DVK LF MU a FN Brno.

25. 4. 2014
Odborná konference „Operační sály. Dezinfekce. Sterilizace.“ 
Celostátní odborná konference, KC Palác Charitas, Karlovo nám. 5, Praha 2.

4 kredity ČAS a POUZP.

červen 2014
III. konference „Problematika hojení ran, operační sály.“
Celostátní odborná konference, Brno. 4 kredity ČAS a POUZP.

Odborný garant: prof. MUDr. Alena Pospíšilová, DVK LF MU a FN Brno.

10. 10. 2014
VIII. konference „Diagnóza v ošetřovatelství. Kazuistiky v hojení ran
a v domácí péči.“ 
Celostátní odborná konference, Praha, 4 kredity ČAS a POUZP.

Odborný garant: Bc. Ludmila Kondelíková, prezidentka Asociace domácí péče

ČR, Praha.

14. 11. 2014
VIII. konference „Nozokomiální nákazy.“
Celostátní odborná konference, KC Palác Charitas, Karlovo nám. 5, Praha 2.

4 kredity ČAS a POUZP.

Odborný garant: MUDr. Věra Melicherčíková, CSc., Státní zdravotní ústav Praha.

28. 11. 2014
X. konference „Soběstačnost. Bolest. Inkontinence. Nástrahy v životě ženy.“
Celostátní odborná konference, KC Palác Charitas, Karlovo nám. 5, Praha 2.

4 kredity ČAS a POUZP.

Odborný garant: Gabriela Kalousková, hlavní sestra ÚPMD Podolí Praha.

Konference je pořádána ve spolupráci s ÚPMD Praha Podolí.

Podrobné informace na www.promediamotion.cz nebo na telefonním čísle 777 553 434.

Akce jsou určeny pro nelékařské zdravotnické pracovníky, jako jsou: sociální pracovníci 

ve zdravotnictví, agentury domácí péče, všeobecné sestry, porodní asistentky, nutriční terapeuti,

asistenti ochrany veřejného zdraví, ortoptici, farmaceutičtí asistenti, fyzioterapeuti, 

ergoterapeuti.

Konference jsou ohodnoceny kredity dle vyhlášky č. 4/2010 Sb.

Na všechny akce se můžete přihlásit na: www.promediamotion.cz/vzdelavaci-akce 

● info@promediamotion.cz ● telefonicky: 777 553 434 ● poštou: Promediamotion s.r.o., 

Administrativní budova Markland, Počernická 96, 108 00, Praha 10.
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ZADÁNO PROZADÁNO PRO PORTOVÝ SYSTÉM

Kazuistiky č. 3 až 7 uvádíme ve zkrácené podobě

KAZUISTIKA č. 3
54letý pacient, M. K., došetřován od začátku roku 2009 pro pro-

gredující váhový úbytek, anémii. Na CT břicha a MP popsán tu-

mor colli ascendens a hepatální flexury. Rozhodnuto o chirurgic-

kém řešení, proveden rozsáhlý výkon – hemikolektomie 

l. dx. hemipancreatoduodenectomie, ileotransversoanastomosa,

choledochojejunoanastomosa, pancreatogastroanastomosa, gast-

roentero a entero-enteroanastomosa s histologickým nálezem níz-

ce diferencovaného adenokarcinomu. U pacienta zvažována adju-

vantní chemoterapie, avšak při kontrolním pooperačním CT

vyšetření nález lokoregionální recidivy tumoru. U pacienta zahá-

jena paliativní chemoterapie v kombinaci FOLFOX s cílenou bio-

logickou léčbou Avastinem s dobrou tolerancí. Z důvodu insufici-

ence periferního žilního řečiště, předpokládané dlouhodobé léčby

a opakovaných krevních odběrů byl zaveden venózní port bez

komplikací. Aplikováno celkem 12 sérií chemoterapeutického re-

žimu s efektem stabilizace onemocnění. Pro periferní neuropatii

aplikace Oxaliplatiny po 12 sériích ukončena. Pacient pokračuje

dále v chemoterapii FUFA De Gramont s cílenou biologickou léč-

bou Avastinem. Celkem aplikováno 19 sérií chemoterapeutického

režimu, (prvních 12 v režimu FOLFOX), kontrolní přešetření, te-

dy CT břicha a malé pánve, tumormarkery se závěrem stabilizace

onemocnění. U pacienta indikováno pokračování v chemoterapeu-

tickém režimu s cílenou léčbou při aplikaci do žilního portu do

progrese či toxicity s přešetřením za 3 měsíce. 

Analýza kazuistiky č. 3
Klient M. K., 54 let, s diagnostikovaným tumorem colli ascendens

a hepatální flexury. Po radikální operaci, které se podrobil na od-

dělení chirurgie, a na základě rozhodnutí onkochirurgické komise

zahájena paliativní chemoterapie s cílenou léčbou. Na lůžkové od-

dělení odeslán k implantaci venózního portu z důvodu insuficien-

ce periferního žilního řečiště. Pan K., muž středního věku, Kar-

novského index 70 bodů, schopen sebeobsluhy, neschopen

vykonávat normální denní aktivity nebo aktivně pracovat. V mlad-

ším věku aktivní sportovec, uvítal nabídku psychologické péče po

domluvě s manželkou. Manželův stav vznikl velice rychle a ona

sama se s ním nedokázala rychle vyrovnat. Manželé ochotně spo-

lupracovali s ošetřujícím lékařem, klinickou psycholožkou a nelé-

IMPLANTACE 
portového systému
Bc. Bohumila Vojtová, vrchní sestra KOC Nemocnice T. Bati, Zlín

kařským zdravotnickým personálem. Zlepšení funkčního stavu

přispělo i ke zlepšení celkového psychického stavu. 

U klienta byla při ukončení hospitalizace provedena edukace

v péči o port, včetně vybavení portovým průkazem. Další cílená
léčba probíhá s využitím venózního portu a elastomerické pumpy.

KAZUISTIKA č. 4
67letá pacientka, R. K., došetřována pro recidivující bolesti bři-

cha, v rámci přešetření provedeno CT břicha a malé pánve s ná-

lezem metastáz v játrech a suspektního tumoru tlustého střeva.

Doplněno kolonoskopické vyšetření s nálezem stenosujícího tu-

moru colon transverzum. Vzhledem ke stenozujícímu charakte-

ru tumoru provedena laparotomie, resekce tumoru a reanasto-

mosa. Pacientka v celkově velmi dobrém stavu, KI 90 bodů, bez

závažných komorbidit, proto rozhodnuto o I. linii paliativní che-

moterapie s přidáním cílené biologické léčby Avastinem. Pro in-

suficienci periferního žilního řečiště indikována implantace žil-

ního portu. Zahájena paliativní chemoterapie bez komplikací

s využitím intravenózního portu. Po šesti sériích chemoterapie

provedeno kontrolní CT vyšetření se závěrem progrese one-

mocnění, proto byla nutná změna na II. linii chemoterapie

Campto s biologickou léčbou Erbituxem. Vzhledem ke špatné

toleranci tohoto chemoterapeutického režimu pacientka opako-

vaně hospitalizována k rehydratačním infuzím, pro recidivující

febrilie aplikována parenterální širokospektrá antibiotika a pro

anemický syndrom aplikace krevních derivátů. V dalším průbě-

hu dochází k rychlé deterioraci stavu a onkologická léčba je

ukončena. Dále indikován jen symptomatický postup nadále

s využitím intravenózního portu.

Analýza kazuistiky č. 4
Klientka R. K., 67 let, s diagnostikovaným tumorem tlustého stře-

va s následnou operací hospitalizována z důvodu implantace ve-

nózního portu pro insuficienci žilního řečiště. Vzhledem ke špatné

toleranci léčebného režimu opakovaně hospitalizována k rehydra-

taci a z důvodu anemického syndromu aplikaci krevních derivátů.

Pro progresi základního onemocnění dále indikován jen sympto-

matický postup. Klientka je hluboce věřící, nabídku psychologic-

ké pomoci přijala. Má pocity méněcennosti, mluví o brzké smrti.

O paní K. doma pečuje manžel s dcerou, která si myslí, že opako-

vané hospitalizace horší psychický stav maminky. Podle Karnov-

ského indexu má paní K. nyní 50 bodů, vyžaduje výraznou pomoc

a častou zdravotnickou péči. Na oddělení klientka spolupracovala,

byla trpělivá, po substituci krevními deriváty zlepšen její klinický

stav, ale uvítala nabídku domácí péče spolu s rodinou a trvala na

ukončení hospitalizace. Port ponechán, funkční.

KAZUISTIKA č. 5
55letý pacient, A. Z., s diagnózou generalizovaný karcinom ko-

lorecta – plán chemoterapie FOLFIRI + Avastin (3denní konti-

nuální chemoterapie á 14 dní).

13 . 9. 2009 Implantace portu.

15. 9. 2009 Plán aplikace chemoterapie, port nelze aspirovat

a minimálně aplikovat.

15. 9. 2009 Proveden RTG plic + Skiagrafie, pod skiaskopickou

kontrolou provedena aplikace kontrastu.

Pacient odeslán do Olomouce, kde byla provedena katetrizace

s následnou extrakcí katetru přes v. femoralis. Nyní chemotera-

pie per os. ➤

Obr. 1 a 2 Odpojený katetr od portu (Zdroj: Archiv RTG – KNTB,
a.s. Zlín)

INZERCE
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Analýza kazuistiky č. 5
Klient A. Z., 55 let, s diagnózou generalizovaný karcinom kolo-

recta. Pan Z. odeslán k hospitalizaci z ambulance klinické onko-

logie z důvodu neprůchodnosti intravenózního portu. Na lůžko-

vém oddělení onkologie provedena nezbytná vyšetření, pacient

vstřícný, ochotný maximálně spolupracovat ve všech složkách

ošetřovatelského programu. Karnovského index 90 bodů, scho-

pen normální aktivity, přítomnost drobných příznaků choroby.

Po třech dnech byl pan Z. přeložen do Olomouce k extrakci ka-

tetru. V současné době je chemoterapie podávána per os.

KAZUISTIKA č. 6
56letý pacient, R. A., s diagnózou generalizovaný kolorektální

karcinom. Plán léčby – chemoterapie FOLFOX.

16. 2. 2009 Implantace venózního portu – Implantofix.

18. 2. 2009 Plán aplikace chemoterapie, port afunkční, nelze apli-

kovat ani aspirovat, pacient odeslán na RTG plic a CT hrudníku.

18. 2. 2009 u klienta provedeno CT vyšetření, kde byla potvr-

zena dislokace katetru do jater, klient odeslán RZP do nemoc-

nice Kopřivnice k extrakci katetru. 20. 2. 2009 provedena ex-

trakce komůrky a implantace druhého portu. V současné době

pacient opět dochází na pravidelné aplikace chemoterapie s vy-

užitím portového systému.

Analýza kazuistiky č. 6
Klient R. A., 56 let, s diagnózou generalizovaný karcinom kolo-

rekta. Plánovaná hospitalizace z důvodu aplikace chemoterapie

s cílenou léčbou. Vzhledem k potvrzené dislokaci katetru do jater

byl pan A. odeslán do nemocnice Kopřivnice k extrakci katetru.

V současné době, po implantaci druhého portu, pan A. nadále do-

chází na pravidelné aplikace chemoterapie. Pacient je plně soběs-

tačný, Karnovského index 80 bodů, normální aktivita s určitým

úsilím, přítomné některé symptomy s příznaky choroby. Po dobu

hospitalizace vždy spolupracoval. Nabídku psychologické péče

přijal v průběhu hospitalizace a využívá ji i nadále. Nyní má pocit

jistoty, s problémem není sám, je obklopen milující rodinou. I pan

A. vnímá implantaci portového systému jako pozitivní krok.

KAZUISTIKA čč. 7
54letá pacientka, A. K., došetřovaná v březnu v r. 2008 pro pro-

gredující bolesti břicha a suspektní ascites na odd. gyn. por.

KNTB, a.s. ve Zlíně. Na základě gynekologického vyšetření vy-

sloveno podezření na karcinom ovaria. U pacientky provedena

laparotomie, při které však nález inoperabilní, proto doplněna

pouze appendectomie s omentectomií včetně odběru biopsie

k histologické verifikaci, která potvrdila serózní karcinom ova-

ria. U pacientky zahájena neoadjuvantní chemoterapie CBDCA

+ Taxol s regresí tumoru dle kontrolního CT vyšetření, proto by-

lo možno doplnit radikalizující operaci s adjuvantní chemotera-

pií jako neoadjuvance. Pacientka dále dispenzarizována. Po 15

měsících zjištěna lokoregionální recidiva, rozhodnuto o nutnos-

ti zahájení I. linie paliativní chemoterapie. Z důvodu insuficien-

ce periferního žilního řečiště s předpokladem dlouhodobé apli-

kace chemoterapie a opakovaných krevních odběrů implantován

intravenózní port bez komplikací se zahájením paliativní chemo-

terapie s využitím portového systému. V průběhu aplikace che-

moterapie – 4. měsíc používání portu, do té doby zcela bez kom-

plikací, náhle vznik febrilií septického charakteru, zimnice,

třesavka. Doplněny hemokultury s nálezem Klebsiella pneumo-

nie, pacientka pokryta parenterálními antibiotiky dle citlivosti.

Vzhledem k opakujícím se septickým teplotám při použití portu

vysloveno podezření na jeho infekci, proto odebrána portová

Huberova jehla na bakteriologické vyšetření, kdy byl nález

agens shodný s výsledkem hemokultur. Pacientce zaveden peri-

ferní žilní katetr, port dále nepoužíván. V dalším průběhu hospi-

talizace postupná úprava stavu pacientky, ale pro závažnost sep-

tického stavu rozhodnuto o nutnosti extrakce portu. Vzhledem

k rychlé progresi základního onemocnění, přidružené závažné

hematologické toxicitě byla chemoterapie ukončena a z onkolo-

gického hlediska indikována pouze symptomatická terapie.

Analýza kazuistiky č. 7
Klientka A. K., 54 let, s diagnózou karcinom ovaria, stav inope-

rabilní. Vzhledem k opakujícím se septickým teplotám, závaž-

nosti septického stavu, rozhodnuto o extrakci portu. Vzhledem

k rychlé progresi základního onemocnění a přidružené závažné

hematologické toxicitě byla chemoterapie ukončena. Z onkolo-

gického hlediska pouze symptomatická terapie. Podle Karnov-

ského indexu 50 bodů, klientka vyžaduje podstatnou pomoc ve

všech oblastech komplexní ošetřovatelské péče za hospitalizace.

S inkontinencí moči nemá problém. Paní K. je vyčerpaná a stále

cítí únavu. Na lůžkovém oddělení onkologie se uzavřela do sebe,

přestala mít zájem o okolí, odmítla nabídku psychologické péče.

Pacientka cítila úbytek sil, opakovaně se ošetřujícího lékaře vy-

ptávala na bezprostřední budoucnost. Nemalý význam mělo pro

klientku ujištění, že nezůstane sama ani v případě, že dojde-li

k dalším komplikacím, bude jí i nadále věnována maximální po-

zornost zdravotnického personálu. Dcera, která se o maminku

doposud starala, nevidí v jejím ošetřování žádný problém, roz-

hodla se, že se o ni postará spolu s tatínkem po zbytek jejího ži-

vota. Sociální pracovnice v nemocnici rodinu informovala o přís-

pěvku na bezmocnost při péči o osobu blízkou. S péčí

zdravotníků byla rodina nesmírně spokojená. Port byl plně

funkční 15 měsíců.

Výsledky a interpretace 
rozhovorů s pacienty

Z uskutečněných rozhovorů vyplynulo následující zjištění:

● věk pacientů byl v rozmezí od 54 do 67 let,

● všichni dotazovaní pacienti znali typ svého nádorového one-

mocnění,

● dotazovaní pacienti se s daným onemocněním léčili v rozme-

zí od 5 měsíců do 2 let,

● pacienti byli nositeli portu v časovém rozmezí 3 dny až 15

měsíců,

● u všech pacientů byl intravenózní port implantován z důvodu

periferní žilní insuficience,

● všichni pacienti odpověděli, že měli možnost rozhodnout se,

zda budou se zavedením portu souhlasit,

● všichni pacienti byli poučeni o možných komplikacích sou-

visejících se zavedením portu a podepsali informovaný souhlas

s jeho zavedením,

● všichni pacienti uvedli, že byli při propuštění do domácího

ošetřování edukováni o pracovních a sportovních aktivitách, kte-

rými by mohli port poškodit a kterých by se měli vyvarovat,

● všichni pacienti byli informováni o výhodách, které jim port

přinese,

➤ ● 2 pacienti vyhledali informace o problematice portu formou

samostudia, 5 pacientů tyto informace nevyhledalo,

● 5 pacientů mohlo porovnat pohodlí při aplikaci léčiva do por-

tu s aplikací léčiv do žilního katétru, 2 pacienti nemohli toto po-

rovnání učinit,

● při porovnání pohodlí aplikace léčiva za hospitalizace a ex-

terního podání s využitím elastomerické pumpy preferovalo 5

pacientů externí podání,  2 pacienti nemohli toto porovnání

uvést,

● 5 pacientů uvedlo jako pohodlnější aplikaci léčiva elastome-

rickou pumpou ambulantním podáním, 2 pacienti nemohli toto

posoudit,

● 6 pacientů nepociťovalo bolesti v místě implantovaného por-

tu, 1 pacientka udávala bolest v místě implantovaného portu,

● žádný pacient nepociťoval nepříjemné pocity v průběhu po-

dávání léčiva do portu,

● 4 pacienti neměli další obtíže v souvislosti s implantovaným

portem, 3 pacienti udávali další obtíže (zánět, sepse, dislokace

katétru, odpojený katétr od portu, nutná extrakce portu),

● 5 pacientů nemá obavy, že by při vykonávání všedních běž-

ných činností mohlo port nebo elastomerickou pumpu poškodit,

2 pacienti neměli možnost posouzení,

● u 2 ze 3 pacientů, kteří udali další obtíže s implantovaným

portem, se tyto obtíže vyskytly za 2 dny od zavedení portu,

u jedné pacientky obtíže vznikly po 15 měsících po zavedení,

● všichni pacienti uvedli, že svůj port v době mezi jednotlivý-

mi cykly podávané chemotrapie nevnímají,

● 5 pacientů uvedlo, že jim port nebo elastomerická pumpa ne-

překážela, 2 pacienti nemohli posoudit,

● 5 pacientů bylo spokojeno s venózním portem a ambulantní

pumpou, 2 pacienti nemohli hodnotit,

● všichni pacienti uvedli, že jim bylo poskytnuto dostatečné

množství požadovaných informací o plánované léčbě (chemote-

rapie, biologická léčba),

● všichni pacienti byli poučení o možných komplikacích a zna-

li doporučení, která je nutno dodržovat v případě domácího lé-

čení,

● všem pacientům byl poskytnut telefonický kontakt, na který

se v případě potřeby mohou obrátit o radu a pomoc (lůžkové od-

dělení, ambulance klinické onkologie),

● 5 pacientů uvedlo zvýšení kvality života v souvislosti s im-

plantací portu,  2 pacienti nemohli hodnotit.

Doporučení pro praxi

Na základě studia odborné literatury a provedeného průzkumu

mezi onkologickými pacienty s indikací implantace portového

systému byla vypracována metodika pro využití portového

systému pro nelékařské zdravotnické pracovníky – Mapa ošet-

řovatelské péče u pacientů přijatých k zavedení portu a ošetřo-

vatelský standard Krajské nemocnice T. Bati, a.s. ve Zlíně.

PORT – péče o pacienta před zavedením, po zavedení, propla-

chy, odběry, aplikace do portu, algoritmus řešení uzávěru portu. 

Metodiku a standardy zveřejníme v příštím vydání časopisu

Třicetičtyřletá Monika Malíčková z Mostu, která
je v péči centra domácí parenterální výživy již
přes 2 roky, projevila o nový typ pumpy velký
zájem. Využívá ji už měsíc. „Obrátilo mi to život
o 180 stupňů, vůbec se to nedá srovnat. Nelze
ani slovy vyjádřit, jakou psychickou úlevu teď
cítím. Konečně můžu existovat jako normální
člověk – zajít si do obchodu, chodit na kurzy
kreslení nebo do divadla.” Dosud Monika mu-
sela být každý den nejméně 16 hodin doma,
připojená na klasickou pumpu, která jí nedovo-
lovala téměř nic. Bez napojení na výživu by ne-
mohla existovat. Nemá totiž tenké střevo a vel-
kou část tlustého střeva. Její tělo tak neumí
přijímat živiny. Musí je dostávat pomocí hadi-
ček přímo do krve. Dvě třetiny dne je připojená
na speciální “infuzi”, která jí dodává nejen tuky,
cukry a bílkoviny, ale i vitamíny, stopové prvky,
ionty a především tekutiny.

Nová pumpa, kterou IKEM zakoupil, jí teď
dovoluje volný pohyb. Celá, včetně všech nále-

žitostí, se dá díky malé velikosti a váze pouhých
327 g (oproti několika kilům u dosud užívané-
ho typu) sbalit s několika litry výživného rozto-
ku jednoduše do batohu. Navíc, baterie vydrží
až 17 hodin, se záložní i více než 24 hodin pro-
vozu bez nutnosti nabíjení. „V případě potřeby
stačí jen vyměnit klasickou 9 V baterii a pumpa
bude fungovat dalších 9 hodin. Vypadá a cho-
vá se jako mobilní telefon. Ovládání je velmi in-
tuitivní, má displej, na kterém se v případě po-

třeby objevují upozornění, dá se vložit SIM kar-
ta, která nám, lékařům, může odesílat data
a my si tak jednoduše můžeme překontrolovat,
zda pacient dodržuje stanovené množství živin
atd.,” vysvětluje MUDr. Petr Wohl, Ph.D., který
má právě tyto pacienty v IKEM na starost.

„Institut klinické a experimentální medicíny
zatím nakoupil ze zahraničí dvě takové pumpy.
U nás totiž zatím pumpu nenabízí žádný z di-
stributorů. Centrum domácí parenterální výživy
IKEM usiluje v rámci speciální pracovní skupi-
ny o to, aby se se tyto pumpy staly postupně
standardem, dostupným pro všechny pacienty
kteří z modernějšího přístroje budou profito-
vat,” doplňuje ředitel Institutu klinické a experi-
mentální medicíny MUDr. Aleš Herman, Ph.D.

„Cena nové pumpy je srovnatelná se starším
typem, pořizovací náklady jsou přibližně 60 ti-
síc korun na jednu pumpu. Díky domluvě s po-
jišťovnami se IKEM vrátí investované finance
přibližně za 4 a půl roku. Pro nemocné téměř
uvázané k lůžku, kterých je v Česku téměř 300
– z toho 30 dětí – je tato pumpa jedinou mož-
ností, jak se vrátit do normálního života a fun-
govat téměř jako zdravý člověk,” dodává MUDr.
Petr Wohl, Ph.D. Právě kvalita života pacienta
je totiž pro lékaře důležitá stejně jako jeho zdra-
votní stav. (red)

IKEM VRACÍ PACIENTY NA UMĚLÉ VÝŽIVĚ ZPĚT DO NORMÁLNÍHO ŽIVOTA
Jako první v České republice nabízí Institut klinické a experimentální medicíny v Praze nový
druh pumpy pro nemocné, kteří jsou závislí na umělé výživě. Jsou to především pacienti se
syndromem krátkého střeva. IKEM zakoupil první dvě pumpy, které oproti dosud užívaným,
umožňují pacientovi volný pohyb i v době, kdy musí být na výživu napojený. Do této doby to by-
lo nemyslitelné. Nemocní byli upoutáni doma k nepřenosné pumpě i 16 hodin denně. Spole-
čenský život, studium nebo cestování tak pro ně bylo téměř tabu. 
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narušení vodního hospodářství vedou i chronická one-

mocnění, kdy starý člověk trpí několika nemocemi na-

jednou – polymorbidita a velké množství léků, které

užívá k léčbě těchto onemocnění (perorální antidiabetika, mor-

fin, nesteroidní antirevmatika, haloperidol, některá antibiotika,

diuretika) – polypragmazie. 

Vzhledem ke sníženému vnímání žízně je nutné doplňovat te-

kutiny pravidelným nabízením, osvědčuje se 1 sklenice za 1 ho-

dinu. K zajištění dostatečné hydratace je vhodná pitná voda,

minerální a stolní vody, které střídáme (dostatek chloridů, kalia

a magnézia), ovocné čaje, masové a zeleninové vývary, iontové

nápoje, dostatek ovoce a zeleniny.

Ke zpestření příjmu tekutin můžeme využívat i speciální po-

travní doplňky určené k sippingu. Výhodou těchto výrobků jsou

různé ovocné, vanilkové, kávové a čokoládové příchutě. K jejich

výrobě je použita mléčná bílkovina, podáváme je formou vy-

chlazených koktejlů, jogurtového mléka nebo džusů. V těchto

případech nedodáváme organismu pouze tekutinu, ale i energii,

základní živiny, minerální látky, vitamíny a stopové prvky. Sip-

ping je kompletní tekutá výživa s přesně definovaným složením

a vyváženým poměrem živin.

Pokud je zavedena PEG, je vhodné podávat klinicky vyrábě-

nou enterální výživu pro známý obsah energie, hlavních živin,

minerálních látek, vitamínů a stopových prvků. Zavedenou son-

dou můžeme doplňovat chybějící tekutiny, kdy podáváme stolní

a neperlivé minerální vody. S přibývajícím věkem je nutné u se-

niorů sledovat pitný režim, renální funkce, koncentrační schop-

nost ledvin a minimalizovat nežádoucí účinky léků, které ovliv-

ňují vodní a minerální hospodářství.

Při nedostatečném pitném režimu seniorů dochází k retenci

dusíkatých katabolitů a zhoršení ledvinných funkcí. Pravidelně

má být sledována hmotnost a denní diuréza, která by neměla

klesnout pod 1500 ml. Doporučené množství tekutin je 30 ml/

1 kg hmotnosti. 

Minerální vody

Důležité údaje na etiketách o množství a druhu látek:

Sodík – Na v těle na sebe váže vodu a udržuje její přiměřený

objem. Škodí, když je ho nedostatek i přebytek. Nedostatek so-

díku může vzniknout výjimečně při vysoké fyzické zátěži, při

práci v horkém prostředí, nebo při úporných průjmech. Většinou

se sodík vyskytuje v organismu v nadbytečném množství.

Všechny potraviny obsahují sodík ve větší, či menší míře. K po-

krytí denní potřeby stačí 2000 mg Na. Některé minerální vody

obsahují čtvrtinu denní dávky v jednom litru. S příjmem potra-

vin se zvýší denní doporučená dávka nad doporučovanou mez.

Vysoký příjem sodíku je nebezpečný pro nemocné s vysokým

krevním tlakem, s tendencemi k tvorbě otoků a redukce hmot-

nosti při vysokém příjmu sodíku může být neúčinná.

Hořčík – Mg je u větší části populace v organismu v nedo-

statečném množství. Je důležitý pro správnou činnost metabo-

lismu, zlepšuje imunitní funkce a zabraňuje vzniku ledvinových

kamenů. Pomáhá čelit psychicky zátěžovým stavům a únavě.

Adekvátní přívod hořčíku je prevencí před nemocemi srdce

včetně infarktu myokardu. Doporučená denní dávka je 300-400

mg denně. Předávkování hrozí při 15násobném překročení do-

poručené denní dávky.

Vápník – Ca se objevuje ve výživě v nedostatečném množ-

ství. Získat potřebné množství stravou je někdy problematické.

Forma potravních doplňků je u mnohých pacientů neúčinná. Pi-

tí minerálních vod s vápníkem může dopomoci k doplnění chy-

bějícího vápníku. Vápník je důležitý hlavně jako prevence oste-

oporózy a vysokého krevního tlaku. 

Jód – J se v naší stravě objevuje v nedostatečném množství.

Ve stravě je obsažen hlavně v mořských rybách a plodech mo-

ře. Jód je důležitý pro správnou činnost štítné žlázy a pro dob-

rou duševní výkonnost. V podobě potravních doplňků není vždy

využitelný. 

Draslík – K zdravý člověk netrpí nedostatkem ani přebytkem

tohoto minerálu.

Železo – Fe v minerálních vodách je málokdy obsažen, po-

kud ano, tak v nepatrném množství.

Mangan – Mn jeho deficit nehrozí, denní doporučená dávka

není stanovena.

Berylium – Be většina minerálních vod jeho množství neu-

vádí.

Chloridy – Cl společně se sodíkem tvoří kuchyňskou sůl

(NaCl), nedostatek chloridů provází úporné zvracení.

Fluoridy – F fluor zpevňuje zubní sklovinu, jeden litr mine-

rální vody obsahující fluor postačí k doporučené denní dávce. 

Sírany – SO4 sloučeniny síry pomáhají k detoxikaci organis-

mu, vadí jen siřičitany.

MATTONI – vhodná k častému pití díky optimálnímu množ-

ství iontů. Má dobré chuťové vlastnosti, na závadu není ani del-

ší pravidelná konzumace.

Na – 96,7 mg/l, Mg – 18.0 mg/l, Ca – 62.4 mg/l.

PODĚBRADKA – vysoký obsah sodíku, spolu s chloridy způ-

sobuje mírně slanou chuť. 1.5 l pokryje čtvrtinu doporučené

denní dávky soli, aniž cokoli přijmeme potravou. 

Na – 509 mg/l !!!, Mg – 71.2 mg/l, Ca – 172.4 mg/l, Cl – 446.0

mg/l !!

MAGNESIA – minerální voda s vysokým obsahem hořčíku, je-

den litr kryje víc než polovinu doporučené denní dávky. Mini-

mální množství sodíku je v kombinaci s hořčíkem ideální pro

nemocné s vysokým krevním tlakem nebo po infarktu myokar-

du. Je vhodná pro ženy před menstruací. Relativní nevýhoda je

nízký obsah vápníku.

Na – 5.0 mg/l, Mg – 236.0 mg/ l, Ca – 36.7 mg/l

RADENSKÁ – na etiketě má namalovaná srdíčka, ale je ne-

vhodná pro nemocné s vysokým krevním tlakem. Obsahuje vy-

soké množství sodíku, který by mohl ještě víc u takto nemoc-

ných zatížit srdce zvýšením krevního tlaku. Je vhodná pro

vysoké fyzické zatížení organismu spojené s pocením.

Na – 505 mg/l !!, Mg – 105.0 mg/l, Ca – 195.0 mg/l

ONDRÁŠOVKA – vysoce vápenatá minerální voda. Vhodná

k doplnění vápníku při jeho nedostatečném příjmu potravou. Je-

den litr kryje čtvrtinu doporučené denní dávky. Nedoporučuje

se pro nemocné s ledvinovými kameny vápenatého typu. 

Na – 40.0 mg/l, Mg – 26.5 mg/l, Ca – 234.0 mg/l

KORUNNÍ – optimálně mineralizovaná voda. Hodí se k dlou-

hodobému pitnému režimu.

Na – 121.8 mg/l, Mg – 36.0 mg/l, Ca – 83.0 mg/l

IDA, BĚLOVESKÁ KYSELKA – minerální voda podobného

složení jako Korunní, je vhodná k častému pití.

Na – 116.0 mg/l, Mg – 29.0 mg/l, Ca – 95.0 mg/l

EVIAN – minerální voda s nízkým obsahem iontů, při nezane-

dbatelném množství vápníku. Doporučována k dlouhodobému

pití bez rizika.

Na – 5.0 mg/l, Mg – 24.0 mg/l, Ca – 78.0 mg/l

EXCELSIOR – málo mineralizovaná voda, je možné pít dlou-

hodobě.

Na – 20.0 mg/l, Mg – 13.5 mg/l, Ca – 27.6 mg/l

VITTEL – minerální voda podobného složení jako Evian, ob-

sah vápníku je vyšší. 

Na – 7.3 mg/l, Mg – 19.9 mg/l, Ca – 91.0 mg/l

HANÁCKÁ KYSELKA S JÓDEM – vysoce mineralizovaná

voda s vysokým obsahem vápníku a sodíku. Výhodná je pří-

tomnost jódu, jeden litr vody kryje celou doporučenou denní

dávku. Je vhodné ji střídat s méně mineralizovanými druhy. 

Na – 416.0 mg/l, Mg – 115.0 mg/l, Ca – 187.0 mg/l, J – 116

mikrogramů/l

PITNÝ REŽIM v geriatrii
Pavlíčková Jaroslava, RNT, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Nejvyšší obsah tělesné vody je v mládí, s přibývajícím věkem procentuální obsah vody klesá. V dospělosti
se pohybuje množství tělesné vody u mužů okolo 61 %, u žen okolo 51 %. U seniorů nad 60 let je obsah
tělesné vody nižší. Muži mají 52 %, ženy 46 %. Staří lidé jsou velmi citliví na ztrátu tekutin. Nejčastější
ztráty vznikají pocením a dýcháním, u zdravého seniora se jedná asi o 1 litr za 24 hodin. Nejedná se pou-
ze o ztrátu vody, ale i důležitých minerálních látek jako sodíku, chloridů, draslíku a hořčíku. Při onemoc-
nění stoupá ztráta vody o 0,5 litru za den na 1 °C nad normální tělesnou teplotu. Objevují se pocity sla-
bosti, křeče, únava, dezorientace, vyčerpanost, zvracení, nebo pocity na zvracení. Někdy není možná
kompenzace ztráty tekutin a minerálních látek pouhým „dopitím“, je třeba podat infuzní terapii. Poruchy
iontového prostředí a nedostatek vody jsou u starých lidí mnohem častější než u skupiny středního věku. 
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OBORY

revence spočívá ve změně život-
ního stylu. Jsou to dobře známá

obecná opatření, na která popři

každodenním stresu zapomínáme:

● zvýšit konzumaci čerstvého ovoce, ze-

leniny a vlákniny

● omezit kořeněná jídla a alkohol

● dodržovat pitný režim – pít čistou vo-

du nebo vodu s citronem

● péče o pravidelnou stolici, nutkání na

stolici nikdy nezadržovat

● pravidelný pohyb 

● u prvních příznaků zahájit lokální léč-

bu

Na úpravu stolice doporučuji přede-

vším čerstvě mletá lněná semínka s me-

dem. Užívají se 2 lžičky ráno nalačno,

zapít cca 3 dcl vody. Další šetrný způsob

úpravy stolice je pravidelné užívání psyl-

lia (jitrocel indický). Psyllium se nevstře-

bává a není návykové. Dávkování je 2×
denně 2 čajové lžičky rozmíchat v 2,5 dcl

vlažné vody, nejlépe půl hodiny před jíd-

lem. Podmínkou úspěšnosti této kúry je

dostatečný příjem tekutin.

U dlouhodobých potíží doporučuji ta-

ké 1 lžíci kvalitního panenského olivové-

ho oleje denně, klidně v salátu nebo s jíd-

lem, důležitý je pravidelní příjem. Ženy

jsou často překvapené příjemným vedlej-

ším účinkem této „kúry“ – zlepšením

kvality vlasů a nehtů.

Pohybové aktivity – doporučuji hlavně

jógu, protože součástí cvičení je dýchání

do břicha a masáž břišních orgánů a také

tzv. obrácené pozice. V těhotenství jsou

zvlášť vhodné břišní tance a také gravijó-

ga.

Na lokální léčbu bolestivých hemo-
roidů naše babičky používaly sedací

koupel v odvaru z dubové kůry nebo čer-

stvě nastrouhanou mrkev. Pokud na kou-

pel nemáte čas, jste zrovna v práci nebo

na cestách, k zevní aplikaci doporučuji

pár kapek čajovníkového oleje, uleví vám

okamžitě a navíc působí také protizánět-

livě. Další možnost je lokální aplikace

pytlíku černého čaje (nejdřív nechat vy-

louhovat cca 3 min, aplikovat až po vy-

chlazení).

Homeopatická léčba nám kromě úle-

vy u akutních potíží může nabídnout také

takzvanou terénní léčbu, čili léčbu „sklo-

nu“ k určitým opakovaným potížím u da-

ného pacienta. Výběr léku v homeopatii

je složitější než v klasické medicíně, pro-

to se v tomto článku omezím na postup

u akutních potíží. 

U každého pacienta lze doporučit Ar-
niku montanu 9CH 4× denně 5 kuliček

(nebo rozpuštěné ve vodě, viz níž) . Dal-

ší homeopatické léky volíme podle potře-

by – sledujeme jestli u daného pacienta

dominuje bolestivost, krvácení nebo svě-

dění, viz přehled v tabulce. 

Jednotlivé homeopatické léky lze vol-

ně kombinovat. Nejsnadnější způsob uží-

vání dvou a více homeopatických léků

najednou je následující: po pěti kulič-

kách od každého z vybraných homeopa-

tických léků nasypat do 2 dcl vody (na-

příklad do malé PET lahve) a z tohoto

roztoku odpít víckrát denně podle inten-

zity symptomů. Se zlepšením snižovat

frekvenci užívání.

Pro těhotné a ženy po porodu dopo-

ručuji kombinaci: Arnika 9 CH + Sepia
9 CH + Aesculus 5 CH + Hamamelis 
5 CH.

Po odeznění akutních potíží by se ne-

mělo zapomínat na preventivní opatření,

určitě se to vyplatí! 

Více odborných informací o homeopa-

tické léčbě najdete na stránkách Homeo-

patické lékařské asociace www.svetho-

meopatie.cz a na odborné semináře

a kurzy určené pouze pro zdravotníky se

můžete přihlásit na www.cedh.cz.

Prevence a homeopatická léčba

HEMOROIDŮ 
MUDr. Eva Kettmannová, homeopatická poradna, odborný poradce pro www.svethomeopatie.cz

Hemoroidy trápí nejčastěji lidi, kteří trpí chronickou zácpou, těhotné a ženy po porodu. Výskyt se
v dnešní době zvýšil hlavně díky sedavému způsobu života, zvýšenému stresu, nevhodnému stravování
a obezitě. Akutní potíže se projevují svěděním, pálením, bolestmi a krvácením.

P Hamamelis virginiana 5CH Hemoroidy velmi bolestivé, krvácejí, 

často zanícené.

Aesculus hippocastanum 5CH Hemoroidy svědí, pálí a sliznice v konečníku je

suchá. Pocit plnosti a píchání jehel v konečníku. 

Colllinsonia canadensis 5CH Hemoroidy pořád krvácí, bolest. 

Nux vomica 9CH Hemoroidy jsou velmi bolestivé, zlepšují 

se studeným obkladem. Tento lék je obzvlášť

vhodný, pokud potíže následují po dietní 

chybě – po konzumaci kořeněných jídel, 

alkoholických nápojů. 

ilustrační foto: iStockphoto



NOVÉ KNIHY

JAROMÍR ASTL 
Chirurgická léčba nemocí štítné žlázy, 2. rozšířené vydání

Maxdorf 2013, 254 str., edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-376-3
Cena: 695 Kč

Onemocnění štítné žlázy jsou nejčastější skupinou endokrinopatií, jejich
výskyt v populaci narůstá tak, že v posledních 20 letech téměř dostihuje
prevalenci diabetu. Odhaduje se, že choroby štítné žlázy vyžadující léčbu
postihují nejméně 5 % populace České republiky, přičemž u žen střední-
ho a vyššího věku je to již 10 až15 %. Počet nemocných vyžadujících
operaci štítné žlázy je dnes několikanásobně vyšší, než tomu bylo před
pouhými dvěma dekádami.

Autor publikace, prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc., patří dnes k špičce
otorinolaryngologie nejen v ČR, ale v celé střední Evropě. Jeho zkuše-
nosti s operativou štítné žlázy jsou založeny na mnoha tisících zákroků,

včetně těch nejsložitějších případů, které mu posílají kolegové z celé České republiky. To vše,
spolu s mimořádným talentem pro srozumitelný výklad, bylo základem úspěchu prvního vy-
dání jeho knihy „Chirurgická léčba nemocí štítné žlázy“ (Maxdorf Jessenius 2007). O druhém
vydání lze bez nadsázky říci, že obsahuje ty nejaktuálnější informace na úrovni roku 2013.

Kniha je určena především otorinolaryngologům, chirurgům a endokrinologům.

JAROSLAV HORÁČEK, JITKA KOBILKOVÁ
Gynekologická cytodiagnostika
Atlas cytohistologických korelací

Maxdorf 2013, 136 str., edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-327-5
Cena: 695 Kč

Karcinom děložního čípku
je celosvětově třetí nejčas-
tější malignitou u žen. Mů-
žeme být právem hrdi na
to, že výskyt tohoto karci-
nomu je v ČR hluboko pod
celosvětovým průměrem.
Zásluhu na tom má přede-
vším vysoce rozvinutý
systém screeningových vy-

šetření, v jejichž centru stojí gynekologická cytologie
a rovněž histologie.

Avšak cytologie i histologie patří k těm nejobtíž-
nějším metodám současné medicíny. Na rozdíl od
biochemických metod, kdy výsledek získáme z pří-
stroje ve formě čísla, cytologické a histologické vy-
šetření stojí zcela a výlučně na vizuálním hodnocení
mikroskopického vzorku, které provádí patolog, na
jehož zkušenosti závisí osud nemocného.

Atlasová publikace Gynekologická cytodiagnosti-
ka doc. MUDr. Jaroslava Horáčka, CSc., je mimořád-
ně záslužným počinem, neboť dává lékařům-patolo-
gům do ruky pomůcku pro správné hodnocení, a to
korelací obou klasických metod. Atlas vychází
z dlouhodobých zkušeností školicího centra pro gy-
nekologickou cytologii Lékařské fakulty Ostravské
univerzity v Ostravě, které spolupracuje s gynekolo-
gicko-porodnickou klinikou 1. lékařské fakulty Uni-
verzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice
v Praze a Centrem onkologické prevence v Havířově.

Atlas je koncipován jako velkoformátová plnoba-
revná publikace, tak aby v cytologických i histologic-
kých nálezech vynikly všechny detaily a barevné od-
stíny, které jsou podstatné pro správné stanovení
diagnózy, zejména v případě gynekologických malig-
nit.

ONDŘEJ ŠIMETKA, RADOVAN VLK A MARTIN PROCHÁZKA
HELLP syndrom

Maxdorf 2013, 148 str., edice Porodnictví krok za krokem / Sv. 1
ISBN: 978-80-7345-361-9
Cena: 395 Kč

Syndrom HELLP (hemolýza, elevace jaterních enzymu, trombocytopenie)
je jednou z nejzávažnějších komplikací těhotenství. Projevuje se buď
v kombinaci s klasickými příznaky preeklampsie, nebo jako zcela odlišný
klinický stav spojený s vysokou mateřskou a novorozeneckou morbiditou
a mortalitou, kauzální terapií je ukončení gravidity a symptomatická tera-
pie ženy před porodem a po něm. Vzhledem k závažnosti HELLP syndro-
mu, i k jeho velmi rozmanitému klinickému obrazu, je nezbytná co nej-
preciznější znalost tohoto stavu ze strany gynekologů a porodníků. Kniha
je určena do rukou každého gynekologa ...
Kniha zkušených gynekologů se v jednotlivých kapitolách věnuje všem

závažným oblastem problematiky preeklampsie a HELLP syndromu, je doplněna schématy,
ilustracemi a v závěrečné části přehledným souhrnem.
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IX. celostátní odborné konference 

Soběstačnost. Bolest Inkontinence.
Nástrahy v životě ženy.
Konferenci pořádala společnost PROMEDIAMOTION s.r.o. ve spolupráci s ÚPMD Praha Podolí
dne 29. 11. 2013 v KC Palác Charitas, Karlovo nám. 5, Praha 2                        
Odborní garanti:
Doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., 
zástupce ředitele ÚPMD Podolí, 
Praha,
Gabriela Kalousková, hlavní 
sestra, ÚPMD Podolí, Praha

Čestný host:
Doc. PhDr. Dr.phil. 
Laura Janáčková, CSc., 
Institut partnerských vztahů 
Praha

Témata konference:
● Stresová inkontinence
●  Nové možnosti v péči  

o inkontinentní pacienty
●  Pomůcky pro posílení pánevního 

dna
● Dvojčetná gravidita
●  Předoperační a pooperační pé-

če u senologických operací
●  Prekancerózy děložního  

hrdla – diagnostika a léčba
● Prevence karcinomu prsu
● Sex, rakovina a její prožívání

●  Využití konceptu Bazální stimulace
●  Hodnocení jizvy po císařském řezu  

a její řešení
●  Jak může sestrám a pacientům 

pomoci pacientská organiza- 
ce Mamma Help.

●  Prezentace kalendáře „I my jsme 
 ženy“

Příloha časopisu Diagnóza v ošetřovatelství

Doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc. Doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc.

MUDr. Radovan Turyna
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V  Ústavu  pro  péči  o  matku  a  dítě 

v  Podolí  tvoří  oddělení  prenatální 

diagnostiky  (PD)  čtyři  ultrazvukové 

vyšetřovny  (UZV),  zákrokový  sálek 

a ambulance klinického genetika.

Prenatální diagnostika zahrnuje vyšet-

řovací postupy směřující k vyhledávání 

vrozených vývojových vad (VVV) a pa-

tologických stavů plodu. V posledním 

desetiletí zaznamenala PD významný 

rozvoj v souvislosti s technickými mož-

nostmi UZV přístrojů a novými vyšetřo-

vacími metodami v oblasti genetiky.

Metody dělíme na invazivní a nein-

vazivní. Neinvazivní PD zahrnuje scre-

eningová vyšetření v prvním trimest-

ru, triple test, ultrazvukové vyšetření 

ve druhém trimestru a ultrazvukové 

vyšetření ve třetím trimestru těhoten-

ství. Metody invazivní PD jsou CVS, 

AMC, ev. kordocentéza.

Neinvazivní metody 
prenatální diagnostiky
Kombinovaný test v I. trimestru je me-

toda, která slouží k vyhledávání těhot-

ných žen se zvýšeným rizikem VVV jak 

chromozomálních, tak i morfologic-

kých. Provádí se mezi 11. a 13. týd-

nem těhotenství. Hodnotí se hladiny 

hormonů PAPP-A a free beta hCG z kr-

ve matky. Součástí testu je podrobné 

ultrazvukové vyšetření, kde sledujeme 

velikost plodu, morfologii (vývoj jed-

notlivých orgánů plodu) a šíjové pro-

jasnění (NT). 

Šíjové projasnění vzniká nahroma-

děním tekutiny v podkoží zátylku plo-

du. Jeho abnormální hodnota je nepří-

mým ukazatelem zvýšeného rizika vro-

zené chromozomální aberace, srdeční 

i jiné vady plodu. (Mezi další ukazate-

le rizika chromozomální aberace patří 

hodnocení nosní kosti, funkce trojcípé 

chlopně a průtoků v tzv. ductus veno-

sus. 

Kombinací věku, biochemického 

a ultrazvukového vyšetření získáme 

výpočet individuálního rizika udávají-

cí pravděpodobnost postižení plodu 

Prenatální diagnostika vrozených 
vývojových vad a jejich řešení

MoNika CháNoVá. porodní asistentka, ÚPMD Praha Podolí, oddělení prenatální diagnostiky

chromozomální aberací. Mezi nejčas-

tější patří Trizomie 21. chr. – Downův 

sy., další nejčastější je Trizomie chr. 

18 a 13 (Edwardsů, Patauův sy.) Je-li 

riziko 1:1001 a výše, hodnotíme scre-

ening jako negativní. Riziko 1:100 je 

screening pozitivní.

Při pozitivitě screeningu či nálezu 

strukturální VVV doporučujeme kon-

zultaci s genetikem a následné inva-

zivní vyšetření – CVS či AMC. 

Biochemický screening ve II. trimest-

ru se provádí mezi 16. a 17. týdnem 

těhotenství z krve matky. Stanovené 

hladiny AFP (alfa1-fetoprotein), uE3 

(volný estriol) a hCG (lidský chorio-

gonadotropin) se kombinují s věkem, 

tělesnou hmotností matky a stářím 

těhotenství a určí riziko pravděpodob-

nosti postižení plodu VVV. 

Biochemický screening je zaměřen 

na vyhledávání chromozomálních abe-

rací a dalších vrozených vad. (Zvýše-

ná hodnota AFP může signalizovat 

defekt neurální trubice. Nejčastěji se 

vyskytuje spina bifida (rozštěp páteře) 

a další rozštěpové vady, např. defekt 

břišní stěny.)

Utrazvukový screening ve II. trimestru 

je zaměřen na morfologii plodu, kde 

se sledují jednotlivé orgánové skupi-

ny, jejich stavba a funkce. Provádí se 

mezi 20. a 22. týdnem těhotenství. 

Kromě morfologie se posuzuje i ve-

likost plodu, množství plodové vody 

a uložení placenty. 

Tímto vyšetřením lze vyloučit někte-

ré závažné vývojové vady postihující 

např. srdce, zažívací trakt, centrální 

nervový systém nebo pohybový apa-

rát. (Nejčastější VVV, které při vyšetře-

ní odhalíme, jsou např. defekt komoro-

vého septa, ventrikulomegálie, hydro-

cefalus, atrézie jícnu, ageneze ledvin, 

gastroschisis, rozštěp rtu a patra či 

brániční kýly.)

V případě nálezu VVV doporučujeme 

konzultaci s genetikem s následným 

vyšetřením chromozomální výbavy 

plodu (AMC). Řada strukturálních vad 

bývá spojena s chromozomální abera-

cí, což může významně ovlivnit rozho-

dování o dalším osudu těhotenství. Při 

zjištění závažné VVV se může těhotná 

rozhodnout pro ukončení gravidity.

Ultrazvukový screening ve III. trimest-

ru se provádí mezi 30. a 32. týdnem 

těhotenství. Je zaměřen na velikost, 

polohu a pohyby plodu, na množství 

plodové vody a uložení placenty. Tímto 

ultrazvukvým vyšetřením můžeme od-

halit růstovou retardaci plodu.

Ultrazvukové  vyšetření  nezaručuje 

100% záchyt VVV!

Nová metoda neinvazivní prenatál-

ní diagnostiky je PRENASCAN. Je to 

screeningová metoda, která se prová- 

dí z krve matky od 12. tt. Vyšetřením 

volné DNA plodu v krvi matky se vylou-

čí, případně potvrdí, nejčastější chro-

mozomální vady (T 21, T 13 a T 18, 

chr. X, Y). Spolehlivost testu se uvádí 

99 % s falešnou pozitivitou 1 %, u po-

hlavních chromozomů je spolehlivost 

testu 95 %. Výsledek je do 2–3 týdnů. 

Vyšetření se provádí mimo ČR, v Hon-

kongu, kam se materiál odesílá. Pre-

nascan není hrazen zdravotní pojišťov-

nou. V případě pozitivního nálezu je 

nutné ověření nálezu chromozomální 

aberace karyotypem z plodové vody.

invazivní metody 
prenatální diagnostiky
CVS – odběr placentární tkáně (chori-

ových klků) – se provádí od ukončené-

ho 11. týdne těhotenství a slouží k vy-

šetření chromozomální výbavy plodu 

a stanovení pohlaví plodu. (Indikací 

k výkonu bývá pozitivita I. trim. scree-

ningu či strukturální vada plodu zjiště-

ná ultrazvukem.) 

Výkon spočívá v zavedení tenké jeh-

ly transabdominálně do placentárné 

tkáně a odebrání vzorku, vše pod UZ 

kontrolou. Předběžné výsledky jsou do 

48 hod metodou QF-PCR, které nám 

vyloučí či potvrdí nejčastější chromo-

zomální aberaci (T 13, 18, 21, X,Y). 

Riziko potratu je cca 0,5–1 %.

AMC – odběr plodové vody – se pro-

vádí pod ultrazvukovou kontrolou za-

vedením tenké jehly transabdominál-

ně do amniální dutiny, odebírá se cca 

15–20 ml VP. Ideálním obdobím pro 

provedení AMC je ukončený 15. týden 

těhotenství. Stejně jako u CVS závisí 

doba výsledku na množství a růstu 

získaných buněk. Riziko potratu je cca 

0,5–1 %.

Oba výkony se provádějí ambulantně.

KDC – kordocentéza – punkce pupeč-

níku. Odběr fetální krve se provádí 

punkcí pupečníku za přímé kontroly 

ultrazvukem. Riziko metody je srov-

natelné s rizikem AMC. Technicky lze 

KDC provést po 20. týdnu těhotenství. 

Indikací KDC je ověření nálezu z AMC 

nebo vysoké gestační stáří plodu (vý-

sledek bývá k dispozici do týdne).

V ÚPMD vzniklo v roce 2012 Centrum 

fetální medicíny, které se specializu-

je  na  nové  diagnostické  a  terapeu-

tické postupy u plodů se  závažnými 

vrozenými vývojovými vadami (VVV), 

např.  brániční  hernie.  Dále  se  zabý-

vá  poruchami  vývoje  u  vícečetného 

těhotenství.  Tyto  metody  umožňují 

úspěšná chirurgická  řešení  v průbě-

hu těhotenství, což vede ke zlepšení 

celkové prognózy postiženého plodu.
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od ledna roku 2003 do prosince roku 2013 bylo v Čes-

ké republice proškoleno iNSTiTUTutem Bazální stimula-

ce 239 zařízení poskytujících zdravotní péči nebo sociál-

ní služby, na Slovensku  jich bylo 40. Důležitou zpětnou 

vazbou pro poskytovatele péče o implementaci konceptu 

Bazální stimulace do přímé péče a o kvalitě poskytované 

péče je odborná supervize. od roku 2006 bylo v České 

republice supervidováno a certifikováno PhDr. karolínou 

Frielovou  68  zařízení,  ve  Slovenské  republice  13.  Ceri-

fikace  pracoviště  po  úspěšném  odborném  auditu  platí 

3  roky. Některá zařízení procházejí v současné době  již  

3. resupervizí. 

V 1. fázi supervize se zjišťuje četnost uplatňovaných zá-

kladních a nástavbových prvků konceptu Bazální stimulace 

v přímé péči na supervidovaných pracovištích, reakce klien-

ta na aplikované základní a nástavbové prvky. Je analyzo-

vána také četnost technik, které jsou nejčastěji využívány 

k navázání kontaktu a ke komunikaci s klienty. Rovněž je 

zjišťováno, které techniky jsou využívány ke stimulaci vnímá-

ní a udržení koncentrace klientů a ke stimulaci pohybové 

aktivity klientů. V neposlední řadě probíhá rovněž analýza 

problémů, které se vyskytly během integrace konceptu do 

péče. Zjišťují se implementované prvky autobiografie klien-

ta do péče a struktury individuálních plánů péče. Stěžejním 

bodem supervize v její druhé fázi je analýza kazuistik, kte-

ré popisují u jednotlivých klientů aplikaci základních a ná-

stavbových prvků konceptu Bazální stimulace, jejich reakci 

na aplikované prvky a změnu somatického a kognitivního 

stavu. Kazuistiky jsou doplněny o videa a fotografie doku-

mentující reakce klientů. Supervize proškolených pracovišť 

v konceptu Bazální stimulace prezentují zavedení Evidence 

based nursing „EBN“ (péče založené na důkazech) do pří-

mé péče v České i Slovenské republice. 

Supervidovaná pracoviště

Seznam supervidovaných pracovišť, kterým byl na zákla-

dě úspěšně proběhlé supervize za splnění stanovených 

kritérií a podmínek stanovených pro certifikaci pracoviště 

udělen certifikát Pracoviště pracující s konceptem Bazál-

ní stimulace®. Certifikát je zaštítěný Mezinárodní asociací 

Bazální stimulace©, s platností 3 roky.

ČeSká rePUBlika
●   Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s., 

U Hvízdala 1402/9, 370 11 České Budějovice 

●   Centrum BAZALKA, o.p.s. (SOCIÁLNÍ SLUŽBY SVĚTLUŠKA – starý ná-

zev), České Budějovice 

●   Centrum denních služeb pro děti a mladistvé Diakonie ČCE – středisko 

Rolnička, Mrázkova 700/III, 392 01 Soběslav 

●   Centrum sociálních služeb města Letovice, Jaroslava Haška 12, 679 61 

Letovice 

●   Centrum sociálních služeb Tloskov, Tloskov 1, 257 56 Neveklov 

●   Denní stacionář EFFETA, Brno 

●   Dětské centrum Strančice p. o., Hrdinů 175, 251 63 Strančice 

●   Dětský domov Ostrava 

●   Diakonie ČCE – Středisko CESTA; Na Stavidle 1266, 686 01 Uherské 

Hradiště 

●   Domov „Bouřňák“ Háj u Duchcova, p. o., Kubátova čp. 269, 417 22 

Háj u Duchcova 

●   Domov důchodců Bystřany 

●   Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem 

●   Domov Letokruhy, příspěvková organizace, Dukelská 650, Budišov nad 

Budišovkou 

●   Domov důchodců Liberec 

●   Domov důchodců Mělník 

●   Domov důchodců Náchod 

●   Domov důchodců Proseč u Pošné, p.o., Proseč u Pošné 1, Pacov 

●   Domov důchodců sv. Zdislavy, Červená Voda 253, Červená Voda 

●   Domov Odry, Hranická 56, 742 35 Odry 

●   Domov pokojného stáří Kamenná, Brno-Město 

●   Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice, Na Bělince 1492, 

Kunovice 

●   Domov pro seniory Bechyně, Klášterní 3, 391 65 Bechyně 

●   Domov pro seniory Český Těšín 

●   Domov pro seniory Hortenzie, Bořanovice - Pakoměřice č. 65, 250 65 

Líbeznice 

●   Domov pro seniory, Zastávka u Brna 

●   Domov seniorů Frýdek-Místek, 28. října, Frýdek-Místek 

●   Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice, Bavorská 936, 383 01 Pra-

chatice 

●   Domov sv. Josefa, Žireč 

●   DOP-HC, s. r o., Dolní Rychnov 

●   Dotek, o. p. s., Vizovice 

●   DOZP Leontýn, Křivoklát 

●   DOZP, Domov Sulická, Praha 

●   Dům seniorů Kdyně, p.o., Pod Korábem 669, 345 06 Kdyně 

●   EDUCO Zlín 

●   Fakultní nemocnice Olomouc, oddělení intenzivní péče chirurgických 

oborů, I. P. Pavlova 6, Olomouc 

●   Fakultní nemocnice Ostrava, OPRIP A a OPRIP B, 17. listopadu 1790, 

Ostrava – Poruba 

●   Fakultní nemocnice v Motole, Klinika anesteziologie a resuscitace, 

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 

●   FNsP, Ostrava – supervize: Dětská klinika anesteziologie a resuscitace 

●   Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Luže-Košumberk 80, 

Luže-Košumberk 

institut bazální stimulace
PhDr. karolíNa FrieDloVá, Praxisbegleiter für Basale Stimulation® in der Pflege, jednatelka akreditované vzdělávací spo-

lečnosti INSTITUT Bazální stimulace s.r.o., vysokoškolský pedagog, Slezská univerzita v Opavě, viceprezidentka asociace 

PALMA (Profesní asociace lektorů mezinárodně akreditovaných)

●   Hospic Frýdek-Místek,p.o., I. J. Pešiny 3640, 738 01 Frýdek- Místek 

●   Hospic sv. Jana Nepomuka Neumanna, Prachatice 

●   Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením, Horní Pous-

tevna 

●   Jedličkův ústav a škola, Praha 

●   Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, 1. Lékařská fa-

kulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Pra-

ze, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 

●   LDN Radvanice, Městská nemocnice Ostrava 

●   Mateřská škola, základní škola speciální a praktická škola Diakonie 

ČCE Rolnička, Mrázkova 700/III, 392 01 Soběslav 

●   Městská nemocnice Ostrava 

●   Městská správa sociálních služeb Boskovice, Havlíčkova 19, 680 01 

Boskovice 

●   Nemocnice Písek, a. s., odd. DIOP, Karla Čapka 589, 397 23 Písek 

●   Oblastní nemocnice Jičín a. s., Bolzanova 512, 506 43 Jičín 

●   Oblastní nemocnice Náchod, Purkyňova 446, 547 01 Náchod 

●   Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický, Moravský Beroun 

●   Odborný léčebný ústav Paseka, Paseka (u Olomouce) 

●   Prácheňské sanatorium o.p.s., 17. listopadu 2444, 397 01 Písek 

●   Rehabilitační stacionář Zlín-Žlebová 1590, Nivy - Zlín 

●   Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pav-

lova 9, 794 01 Krnov 

●   SENIOR Otrokovice, p. o., Školní 1299, 765 02 Otrokovice 

●   SENIOR centrum Blansko, Pod Sanatorkou 3, 678 01 Blansko 

●   Sociální služby města Jičína, Hofmanova 574, Jičín 

●   Sociální služby města Letovice 

●   Sociální služby města Sušice, Nábřeží Jana Seitze 155, 342 01 Suši-

ce 

●   Sociální služby Šebetov, p. o., Šebetov 

●   Středisko DAR, Praha 

●   Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanue-

la Pöttinga, Olomouc; Pöttingova 2, 771 00 Olomouc 

●   Středomoravská nemocniční a. s., o. z. Nemocnice Prostějov, Mathono-

va 291/1, 796 04 Prostějov 

●   ŠAFRÁN dětem, o.s., Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1 

●   Šumperská nemocnice, a. s., Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk 

●   Základní škola speciální Diakonie ČCE Ostrava, U Cementárny 23, 

703 00 Ostrava – Vítkovice 

SloVeNSká rePUBlika
●   Centrum sociálných služieb Fantázia, Belanského ulica č.12, 024 01 

Kysucké Nové Město 

●   Dětské kardiocentrum Bratislava-Kramáry 

●   Detský domov Prešov, Požiarnická 3, Prešov 

●   Domov dochodcov a domov sociálných služieb, Holíč 

●   Domov pro seniory Archa, Bratislava 

●   Domov pro seniory Košúty 

●   Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Medvedzie 136, 

027 44 Tvrdošín 

●   Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica, Horelica 

107, 022 01 Čadca 

●   Domov sociálnych služieb TAU, Turie 296, 013 12 Turie 

●   Fakulní nemocnice sv. Cyrila a Metoděje Bratislava, Novorozenecká klin-

ka 

●   Klinika detskej hematológie a onkológie, Detská fakultná nemocnica 

s poliklinikou, Limbová 1, Bratislava – Kramáre 

●   STRANÍK - domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie, Na 

Straník 335/24, Teplička nad Váhom, 010 03 Žilina 

●   Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Žilina, Karpatská 

8, 9, 010 08 Žilina 

inzerce
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www.bazalsnuz.cz



 

Vážené kolegyně, dovolte nám krátkou 

informaci o Společnosti instrumentářek

První impuls k vytvoření sdružení instru-

mentářek vznikl v roce 1995 na zákla-

dě společného úsilí skupiny sálových 

sester s cílem oslovit a vyzvat sestry 

instrumentářky ke společné práci. Sjed-

nocení instrumentářek bylo vnímáno 

nejen zdravotnickou společností velmi 

kladně, a tak vzniklo v roce 1998 samo-

statné občanské sdružení Společnost 

instrumentářek (dále jen SI). Společné 

výukové programy, vydávání časopisu 

a každoroční kongresy byly velmi pozi-

tivně přijímány a počet zúčastněných se 

na těchto akcí neustále zvyšoval. Občan-

ské sdružení mělo v době velkého zájmu 

více než 1300 členů. 

Nicméně posledních několik let začala 

činnost občanského sdružení stagnovat 

a zájem o něj velmi klesl. Proč k tomu 

došlo? Jistě k tomu přispěla změna pod-

mínek registrace související s nutnos-

tí získání kreditů v rámci celoživotního 

vzdělávání. 

Určitou roli pravděpodobně sehrává 

také nezájem o sdružování se a násled-

né zvažování toho, jaké výhody SI svým 

členům vlastně přináší. Zmenšující se 

aktivita předsednictva SI má vliv na mi-

zivé, neaktuální a zcela nedostatečné 

informace, a to jak pro členy, tak i ne-

členy. Abychom byly objektivní, musíme 

ocenit skutečnost, že zástupce SI repre-

zentuje Českou republiku v organizaci 

EORNA, Evropské asociaci sálových ses-

ter. V roce 2013 se dokonce konalo za-

sedání rady organizace EORNA v České 

republice, což je pro perioperační sestry 

určitě významná událost, ale kdo z vás 

o tom ví?

Bohužel, nejde jen o nedostatečné in-

formace o obecném dění ve zdravotnic-

tví, ale také o informace v rámci občan-

ského sdružení. O jeho základní doku-

menty, jako jsou stanovy či jednací řády, 

a už vůbec ne o jeho činnosti a hospo-

daření.

Ve dnech 28.–29. 11. 2013 se usku-

tečnil XVIII. sjezd Společnosti instrumen-

tářek. Měsíc před zahájením kongresu 

byla na pozvánce uvedena i informace 

o volbách do předsednictva SI. V této 

době jsme se začaly zajímat o to, jakým 

způsobem, bychom se mohly do činnos-

ti SI aktivně zapojit. Avšak odpovídající 

informace jsme se my, ale ani ostatní 

členky nedozvěděly. Přestože nám, byla 

činnost ve SI během bouřlivé diskuse na 

sjezdu nabídnuta, pro nevyřešenou hos-

podářskou situaci, nejasné a chybějící 

dokumenty (stanovy a jednací řád) a ne-

validní a netransparentní průběh voleb 

(udávaný počet členů SI je 1 300, ale 

pouze 18 platících, z nichž jich 16 zvoli-

lo své předsednictvo) jsme se rozhodly 

s SI nespolupracovat. 

Považujeme za důležité vás, jako své 

kolegyně, o těchto skutečnostech infor-

movat. Jsou před námi důležité kroky, 

jako je novelizace současné legislativy, 

příprava na vznik Komory nelékařských 

zdravotnických pracovníků a celá řada 

dalších úkolů, a proto je důležité o dění 

v Českém zdravotnictví vědět a být ak-

tivními účastníky. Z uvedených důvodů 

bychom vás, naše kolegyně perioperač-

ní sestry, rády oslovily a připravily pro 

vás internetové stránky, na kterých bys-

te získávaly pravidelné informace tak, 

aby vám byly přínosem ve vaší náročné 

práci. Odkaz na tyto internetové strán-

ky naleznete v příštím čísle časopisu. 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na 

spolupráci s vámi.

J. Jedličková, Z. holečková 
e. Mičudová, r. Škarecká, 

M. Petrásková, S. hodová, M. Marková

otevřený dopis perioperačním sestrám

Výtěžek z prodaných kalendářů je určen 

a předán Onkologickému centru ve FN 

Hradec Králové na podporu léčby karci-

nomu prsu – brachyterapii.

Motto kalendáře: i my jsme ženy

Cíl kalendáře:

Cílem „projektu“ bylo ukázat ženskost, 

eleganci a jemnost instrumentářek, od-

halit moderní technicky vybavené ope-

rační sály a zejména pomoci v léčbě ra-

koviny prsu, se kterou se denně setká-

váme na našem pracovišti. 

Každý měsíc kalendáře je určen pří-

slušnému úseku Oddělení centrálních 

sálů a sterilizace ve FN Hradec Králové 

(traumatologie, všeobecná chirurgie, 

cévní chirurgie, kardiochirurgie, hrud-

ní chirurgie, urologie a centrální sterili-

zace) a je provázen popiskem daného 

pracovního úseku. Jedná se o kontrast 

oproti pracovnímu procesu, kdy instru-

mentářky nejsou k poznání, neboť jsou 

zahaleny v zelených pracovních oblecích, 

ústence a čepici. V každém měsíci jsou 

zachyceny 2–3 instrumentářky. Na foto-

grafiích je náhled na operační sály, kde 

jsme se snažili ukázat technicky moder-

ně vybavené operační prostory a příjem-

ný usměvavý personál.

Na zadní straně kalendáře je struč-

ný souhrn a popis léčby rakoviny prsu 

– brachyterapie.

Vážíme si zájmu o tento kalendář 

a všem bychom chtěli poděkovat za 

podporu, nejen při vzniku kalendáře, ale 

zejména za pomoc pacientkám s touto 

diagnózou, kterou jste projevili zakoupe-

ním našeho kalendáře.

V současné době můžete ještě kalen-

dář objednat na adrese: martina.petras-

kova@fnhk.cz, nebo na tel. čísle: 495 

834 406

Závěrečné sdělení:

Ve dnech 24.–25.  9.  2014 se bude 

konat iii.  mezinárodní  královehradec-

ký  kongres  perioperačních  sester.  in-

formace  naleznete  na  internetových 

stránkách www.fnhk.cz/oCSS  

Děkujeme 

  Ing. holečková Zuzana 

Vrchní sestra oCSS  FN  hradec králové

Prezentace kalendáře na konferenci 
Promediamotion 29. 11. 2014 v Praze

● U onkologických pacientů se za startovací považuje dávka 0,1 g/kg tělesné 
hmotnosti. Tito lidé trpí značným nedostatkem vitaminu C, neboťu nich dochází 
kezvýšené spotřebě vitaminu C na poli protinádorové imunity. Tato dávka může 
být postupně zvyšována až na 1,0 g/kg tělesné hmotnosti. Současně toto množství 
podpoří základní protinádorovou léčbu.

Kde je infuzní terapie u nás dostupná?
V ČR se zabývá vysokodávkovanou terapií vitaminem C u onkologicky nemocných 
cca 100 lékařů (většinou onkologů a praktických lékařů).Infuzní terapie vitaminem 
C je registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv a je vázána na lékařský před-
pis. Lidé, kteří se domnívají, že by pro ně byla vhodná infuzní léčba či preventivní 
kúra, mohou kontaktovat svého onkologa či praktického lékaře. Místně příslušné-
ho lékaře zabývajícího se touto terapií lze nalézt na internetové adrese www.vita-
min-c-infuze.cz. Pacienti bez přístupu k internetu mohou kontaktovat informační 
centrum společnosti Edukafarm (tel.: 224 252 435, e-mail: info@edukafarm.cz), 
které jim lékaře doporučí. Centrum je součástí SafeTreatment Center (inPHARMC-
LINIC, Praha-Jesenice), kde je možné se přímo objednat k onkologům, například 
MUDr. Martě Holíkové.

Profily a zkušenosti:
MUDr. Martin Majirský (Radiologická a onkologická klinika FNKV, Praha): 
„Dosavadní zkušenosti s podáváním vitaminu C nitrožilně u pacientů s vyčerpa-
nými možnostmi standardní léčby a u pacientů, kteří ani nebyli k léčbě indikováni 
pro špatný celkový stav, jsou velice povzbudivé.“

MUDr. Marta Holíková (Komplexní Onkologické Centrum KN, Liberec): 
„Zkušenosti s podáváním IVC jsou velmi dobré, nebyly pozorovány jakékoliv 
nežádoucí účinky. U všech pacientů dochází ke zlepšení kvality života a ke sní-
žení nežádoucích účinků standardní protinádorové terapie (chemoterapie, cílená 
biologická léčba). Vysokodávkovanou terapii vitaminem C podávám v rámci nebo 
po ukončení standardní protinádorové léčby a také u pacientů, jimž nelze podat 
standardní onkologickou terapii (možnosti onkologické léčby jsou již vyčerpány, 
nebo je pacient ve velmi špatném stavu).“
Prof. Joseph John Cullen, M.D.,F.A.C.S., University of Hospitals andCli-
nics, Iowa City, Iowa
Welsha kolektiv autorů (na tiskové konferenci autory zastupuje právě prof. J.J. 
Cullen) publikovali v roce 2013 výsledky klinické studie fáze I, provedené na Uni-
versity ofIowa, která zkoumala toxicitu a účinnost vysokodávkovaného vitaminu C 
podávaného ve farmakologických dávkách v kombinaci s gemcitabinem u pacientů 
s adenokarcinomem pankreatu v pokročilém stadiu.Do studie bylo zařazeno čtrnáct 
subjektů. U většiny pacientů s karcinomem pankreatu zůstává chemoterapie jedi-
nou možností léčby, prognózapřežití však zůstává špatná. Existující chemoterapeu-
tické režimy mohou vykazovat významnou toxicitu a nežádoucí účinky.

Askorbát ve farmakologických dávkách nabízí novou, velmi zajímavou možnost 
léčby karcinomu pankreatu. Bylo prokázáno, že askorbát působí synergic-
ky s chemoterapií, a dokonce i radioterapií, podporuje cytotoxicitu 
a zničení nádorových buněk.Dvě klinické studie fáze I již prokázaly, 
že jeho účinnost je velmi slibná. 

(red)

Vitamin C (askorbát)byl pro účely potenciální léčby rakoviny zkoumán již před 
půlstoletím.V 80. letech 20. stol. byly provedeny studie, při nichž byl použit 
perorálně (ústy) podávaný askorbát. Neprokázalyvšak jeho přínos a vě-
decká a lékařská obec jej jako potenciální chemoterapeutikum při léčbě 
karcinomu zavrhla. Nicméně nedávnonové studie ukázaly, že 
se perorálně a intravenózně podávaný askorbát výrazně 
liší ve farmakokinetických vlastnostech a že biologická 
dostupnost perorálně podaného askorbátu je mnohem 
nižší než po intravenózní aplikaci.  Infuzně podanývitamin 
C má duální účinek. Zatímco zdravé buňky chrání proti oxidaci a pod-
poruje protinádorovou imunitu, na některé typy nádorových buněk pů-
sobí naopak prooxidačně-blokuje jejich množení a vede k jejich destrukci. 
V okolí nádorové buňky je prostředí o vyšší kyselosti a s přítomností iontů mědi 
a železa, s nímž vitamin C tvoří peroxid vodíku, který je schopen nádorovou buňku 
zničit.Gramové (vysokodávkované) infuzní podávání vitaminu C přispí-
vá k cílené likvidaci rakovinných buněk a navíc působí proti jejich 
metastázování, což se dává do souvislosti se schopností vitaminu C blokovat 
nádorovou angiogenezi (nádor si nemůže nově vytvářet své cévy a šířit se).
Při podání vitaminu C ústylze díky omezeným transportním možnostem ve střevě 
v krvi dosáhnout pouze jeho nízké koncentrace, která stačí k zajištění fyziologic-
kých procesů, nemá však preventivní a léčivé účinky (protiinfekční, protizánětlivé 

nebo protinádorové). Pro dosažení terapeutických účinků vi-
taminu C je nutné vytvořit v krvi několikanásobně vyšší kon-

centraci, čehož docílíme pouze při nitrožilním podání infuze. 
Ta musí obsahovat koncentrát vitaminu C vyrobený speciální 
technologií, jež zaručuje, že infuze je pH neutrální a neobsa-
huje konzervanty. Tyto podmínky nesplňují injekce vi-
taminu C, protože konzervanty obsahují, nejsou pH 
neutrální.Proto je třeba nezaměňovat infuzní a in-
jekční formu.

Příklady infuzního podání vitaminu C
● V prevenci se podává pacientům infuze vitaminu C v dávce 0,1 

g/kg tělesné hmotnosti. Jedná se o antioxidační účinky, kdy vitamin C funguje jako 
zametač reaktivních sloučenin kyslíku, tj. odstraňuje oxidativní stres. Tato dávka se 
užívá na podzim (a poté na jaře), ideální je nechat si aplikovat jednu infuzi týdně 
po dobu jednoho měsíce. Zlepší se tak nejen naše antioxidační kapacita, posílí 
se imunita (protiinfekční, protinádorová) i psychická kondice, protože vitamin C 
v první řadě absorbují buňky imunitního a buňky nervového systému. 
● V terapii zánětlivých onemocnění (recidivujících infekcí, alergií, zánětu klou-
bů, aterosklerózy aj.) se aplikuje jedna infuze vitaminu C 7,5g 1–3x týdně až do 
odeznění příznaků. 

kalendář perioperačních sester
instrumentářek na rok 2014
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Statisticky nejčastějším onkologickým 

onemocněním u žen je karcinom prsu. 

U mužů je to karcinom prostaty. Narůs-

tají počty nemocných s rakovinou tlusté-

ho střeva, konečníku. Včasná diagnóza 

nádorového onemocnění může výrazně 

zlepšit prognózu pacienta a usnadnit 

jeho léčbu. Naopak pozdní odhalení ne-

moci prognózu výrazně zhoršuje. 

riziko kostních metastáz je

v pokročilých stádiích 

onemocnění velké

Komplexní péče o pacienty zahrnuje, 

vedle kauzální terapie, také léčbu kom-

plikací, které základní onemocnění při-

náší. Velice častou komplikací u pacien-

tů s pokročilým nádorovým onemocně-

ním jsou kostní metastázy (viz tabulku). 

Rozvoj kostních metastáz znamená pro 

pacienta zhoršení možností léčby, vyso-

ké riziko patologických zlomenin, poško-

zení míchy, zlomeniny obratlů, neurolo-

gických problémy a bolesti. Kostní me-

tastázy a související komplikace mohou 

pro pacienta znamenat velká omezení. 

Bolesti nebo zlomeniny ho mohou upou-

tat na lůžko, pacient ztrácí soběstačnost 

i schopnost vykonávat běžné aktivity. 

Stává se závislým na pomoci okolí, což 

mimo jiné znamená velikou psychickou 

zátěž pro něj samotného i jeho blízké.

Zlomeniny jsou závažnou 

komplikací a je zapotřebí jim

předcházet

„Léčba kostních metastáz je multidis-

ciplinární. Používá se chemoterapie, 

radioterapie, hormonální terapie, bisfos-

fonáty i analgetika. Nově se pro preven-

ci i léčbu kostních metastáz začala po-

užívat i biologická léčba, která pomáhá 

výrazně oddálit výskyt kostních příhod 

a pomáhá tak pacientům udržet si so-

běstačnost a déle zvládat běžné životní 

aktivity,“ říká doc. MUDr. Petra Tesařo-

vá, CSc., z Všeobecné fakultní nemoc-

nice v Praze. Biologická léčba kostních 

metastáz je tak důležitým prostředkem 

k udržení kvality života onkologických 

pacientů v pozdních fázích onemocnění. 

 

Nemocný potřebuje hlavně

porozumění 

Nedílnou součástí péče o onkologic-

ky nemocné je vedle léčby základního 

onemocnění a souvisejících komplikací 

psychologická podpora. Onemocnění ra-

kovinou má závažné dopady na psychiku 

nemocných i jejich blízkých. Propuknu-

tí nemoci pro pacienta znamená šok. 

Strach z bolesti, utrpení i smrti. K tomu 

se přidávají problémy spojené s léčbou 

– třeba ztráta vlasů nebo trvalé fyzické 

změny, únava, zvracení a další. Pokud 

pacient ztratí soběstačnost a je trvale 

upoután na lůžko kvůli bolesti nebo pa-

tologické zlomenině, musí navíc bojovat 

s izolací a pocity osamění, úzkostmi 

a depresemi 

„Nemocný ze všeho nejvíce potřebuje 

porozumění, potřebuje mít možnost své 

pocity sdílet. Být se svými blízkými,“ ří-

ká Doc. Dr.Phil. Laura Janáčková, Ph.D. 

„Přehnané naděje, které se někdy snaží 

jeho okolí přinášet, i když on sám cítí, 

jak na tom je, jen prohlubuje jeho samo-

tu,“ dodává doc. Janáčková. 

Pomáhá i sdílení zkušeností

Zvládat vše, co s onkologickými onemoc-

něními souvisí, může pomoci i kontakt 

s těmi, kteří podobnou situaci prožili 

nebo prožívají sami. „Snažíme se vše-

stranně pomáhat všem ženám s rakovi-

nou prsu, ať už jde o sdílení zkušeností, 

zprostředkování informací o nemoci, 

setkání pacientek nebo třeba rekondiční 

pobyty,“ říká ředitelka organizace Mam-

ma HELP Mgr. Jana Drexlerová. „V síti 

našich center se snažíme pomoci každé-

mu, kdo o to požádá. Za rok to bývá víc 

než pět tisíc pacientek,“ doplňuje paní 

Drexlerová.              (red) 

Nemocných rakovinou každým rokem přibývá
Jak jim umíme pomáhat? 

Podle údajů české onkologické společnosti ČlS JeP onemocní v Čr ročně rakovinou 77 tisíc lidí a celkový počet nemoc-

ných přesahuje 400 tisíc. Mnoho nemocných je možné vyléčit, takže rozdíl mezi incidencí a mortalitou se zvyšuje, ale i tak 

zbývá mnoho těch, které ani s pomocí nejmodernějších metod není možné vyléčit. Na významu tak nabývá i péče, která 

pacienty sice nevyléčí, ale dokáže jim usnadnit život s nemocí – od paliativní lékařské péče přes pomoc psychologickou  

i podporu ostatních pacientů. 

Frekvence výskytu kostních metastáz

Primární nádor  Incidence*

Mnohočetný myelom 75–95 %

ZN prsu 60–80 %

ZN prostaty 35–85 %

ZN štítné žlázy 20–60 %

ZN močového měchýře 30–55 %

ZN plic 30–40 %

ZN ledvin 25–45 %

*Zjištěná při pitvě; podle Coleman RE. Metastatic bone disease: Clinical features, 

pathophysiology and treatment strategies. Cancer Treat Rev 2001; 27: 165–176.

Zdroj: Remedia, ročník 21, 6/2011.

Společnost                  dodává na český trh unikátní zdravotnické prostředky, které jsou vyrobeny ze 100%
přírodních materiálů, intenzivně hojí chronické rány a zlepšují stav pacienta. Výrobce všech těchto zdravotnických
prostředků je držitelem světového patentu. Jejich síla je v jednoduchosti použití a vysokých hojivých účincích.

Dermacyn Wound Care®

Super-oxidovaný pH neutrální roztok určený k oplachům a obkladům 
akutních a chronických ran jakéhokoliv typu. Při ošetření akutní rány 
(odřenina, tržná rána, řezná rána, popálenina, atd.) se roztok nastříká 
na ránu, která se překryje gázovým čtvercem navlhčeným v roztoku.
Při ošetření chronické rány se roztok používá na přímý oplach rány 
po odstranění neživých nekrotických tkání, kdy následuje překrytí rány 
gázovým čtvercem navlhčeným v roztoku. Roztok zbaví ránu 
nežádoucích bakterií a donutí imunitní systém k vlastní aktivitě.
Na ráně nevyvolává chemickou reakci, na bakterie působí mechanickým 
účinkem. Intenzivně hojí všechny typy ran, nezasahuje zdravou 
tkáň, působí v ráně pouze lokálně, likviduje nežádoucí zápach z rány.
Není alergizující ani toxický, nevyvolává žádnou bolestivost ani pocit 
pálení. Je velmi šetrný k životnímu prostředí.
Balení 500 ml je hrazeno z prostředků všeobecného zdravotního 
pojištění.
V průběhu 1. pololetí dojde ke změně názvu 
na Microdacyn 60® Wound Care a nově bude na trh uveden 
Microdacyn gel.

Revamil® krytí
Revamil® medové krytí je 100% čistý med pro použití v medicíně.

Je určen pro ošetřování chronických a infikovaných ran. Rychlé
zhojení rány je dosaženo kombinací vlhkého prostředí rány, 

antibakteriálních vlastností a protizánětlivých účinků.
Není toxický. Může zůstat na ráně 2–3 dny, podle typu rány 
a množství výpotku.
Vhodný pro tyto rány:

akutní: traumatické rány, popáleniny,  opařeniny, odřeniny;
chronické: bércový vřed, diabetická noha, proleženiny, pooperační rány.
Balení 8×8 cm / 7 ks je od 1. 7. 2013 plně hrazeno 
z prostředků všeobecného zdravotního pojištění.
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