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všem, kteří se podíleli na přípravě toho-
to vydání.

Alternativní výživa novorozenců 
na nedonošeneckém oddělení Masarykovy nemocnice

Přirozenou výživou novorozence je 
kojení. Jak napsal jeden známý lékař- 
kojení dar nejcennější. Byly doby, kdy 
kojení dětí bylo zcela zavrhováno, lidé 
si dokonce mysleli, že je to něco pod-
řadného, že se snižují k něčemu co je 
naprosto živočišné. Do dnešní doby 
přetrvává mnoho předsudků, napří-
klad že se kojením zničí prsa, matky 
mají často strach, že budou mít málo 
mléka, protože mají malé poprsí ane-
bo že jejich mléko nezajistí kvalitní 
výživu pro dítě.  I dnes je málo žen, 
které se o kojení zajímaly dříve než 
otěhotněly nebo v průběhu těhoten-
ství. Některé si to neumí představit až 
do doby, kdy své dítě poprvé spatří. 
Teprve tehdy pocítí velkou touhy své 
miminko kojit. Dnešní doba kojení na 
jednu stranu přeje – a to hlavně díky 
organizacím jako například Laktační 
liga (www.kojeni.cz) nebo různými 
diskuzemi a poradnami na internetu, 
ale na tu druhou díky reklamám na 
umělou výživu často podpoře kojení 
škodí. A proto je na nás zdravotnících, 
abychom se o toto téma a aktivně zají-
mali a kojení plně podporovali a hlav-
ně měli kvalitní informace a uměli je 
předávat.
Jsou  situace, které maminkám nedo-
volují začít s kojením tak jak je to běž-
né u většiny maminek. Jde například 

o předčasně narozené děti či děti na-
rozené císařským řezem. Jak se taková 
situace řeší? 
U předčasně narozeného miminka 
záleží na tom, v kolikátém gestačním 
týdnu přišlo na svět,  na jeho váze a na 
tom, jak je zralé. U velice nezralých 
dětí se začíná parenterální výživou 
s tím, že se pomalu přechází na výži-

vu nasogastrickou sondou. Sací reflex 
dozrává asi tak kolem 30. týdne, v té 
době  začínáme  s postupným krmení 
per os. (jsou miminka u kterých se dá 

začít dříve  nebo naopak to některým 
trvá trochu déle).
V tuto dobu je nejvhodnější začít a al-
ternativním způsobem výživy. A co je 
ten alternativní způsob? Je to krmení, 
při kterém se nepoužívá savička (dud-
lík), protože sání ze savičky a sání 

z prsu se liší. Při sání ze savičky pou-
žívá dítě k sání podtlak vytvořený ústy 
(někdy je vidět, jak se propadají tvá-
řičky), mléko snadno vytéká. Technika 
sání z prsu je odlišná v tom, že dítě po-
užívá pohyb spodní čelisti, kterým tvo-
ří podtlak, miminko také mění rytmus 
sání. Nejdříve saje rychle a krátce, tím, 
se stimuluje tvorba mléka a po chvíli 
už saje dlouhými silnými tahy. Tenhle 
rytmus sání má i miminko sající ze sa-
vičky, to znamená, že při první fázi sání 
– stimulace – se miminko rychle nasytí, 
dalo by se říci, že stravu zhltá, výsled-

kem může být baby kolika. Pokud je 
dítě naučené pít savičkou, většinou už 
prs odmítá, protože z prsu mléko teče 
pomalu a musí vynaložit větší úsilí.
U nedonošených dětí je vhodné za-
čít krmení po prstu. Tato technika má 
dvě verze. První možností je, že na 

stříkačku připojíme výživovou sondu 
– krmení stříkačkou s cévkou – peč-
livě si umyjeme a osušíme ruce, dítě 
držíme ve svislé poloze proti sobě. Do 
úst dítěti vložíme ukazovák nebo malí-
ček. Zanedlouho ucítíme, že dítě saje. 

K prstu vložíme cévku a dítěti pomalu 
vstřikujeme mléko do úst. Jako kontro-
la nám slouží náš prst, na kterém cítí-
me, kolik mléka má miminko v pusince 
a jestli saje.
Všechny metody alternativního krme-
ní nedonošených dětí se kombinují 
se zkouškami kojení. Vždy se musíme 
řídit energetickým potenciálem mimin-
ka, který je u každého dítěte jiný a je 
třeba všechno zkoušet individuálně.
Krmení lžičkou je vhodné na menší 
dávky mléka, asi tak do 15 ml. Pro větší 
množství je to způsob zdlouhavý. Při 
krmení lžičkou miminko nesaje, přes-
to se  tímto způsobem sání podporuje. 
Ve chvíli kdy dítěti přiložíme lžičku ke 
rtům, musí jazyk srolovat do pohárku, 
stejně jako když chce sát z prsu. V tu 
chvíli se mu obsah lžičky pomaličku 
nalije do pusinky. Miminko si mléko 
v ústech samo zpracuje a polkne.  Kr-
mení lžičkou je vhodným způsobem 
i k podávání léků. 
Rychlejším způsobem krmení je použi-
tí kalíšku nebo kádinky. Používáme ho 
na větší množství mléka. Je to poho-
dlnější než krmení lžičkou. Způsob je 
stejný jako u krmení lžičkou, jen si dá-
váme větší pozor na to, abychom nelili 
mléko do pusinky miminka moc rych-
le. Při krmení kalíškem se dítě už snaží 
aktivně sát, spodní rtík má zespodu 
na kalíšku a jazyk je stále srolovaný 
do pohárku. Tento způsob je vhodný 
i na dokrmení většího množství mléka, 
nebo na 2–3 krmení přes den při nepří-
tomnosti matky. 

Elena Juřenčáková 
Primář Mudr. Petr Janec 

Nedonošenecké oddělení  
Masarykova nemocnice

Obr. 1

Obr. 1: Druhou verzí je krmení stříkačkou se speciálním nástavcem – Finger tip.

Obr. 2: Pokud už dítě zvládá dobře pít po prstu, tak můžeme zkusit krmení samotnou stříkačkou – při kterém dítě aktiv-
ně saje  a většinou není třeba mléko přistřikovat.

Obr. 3 a 4: Maminky, které jsou po císařském řezu mívají o 2–3 dny opožděný nástup laktace a proto se někdy v prvních 
dnech musí miminko dokrmit. používáme hlavně metodu krmení  lžičkou nebo lahvičkou ve tvaru lžičky – ta je 
vhodná hlavně pro děti s rozštěpem patra. A nebo krmení kalíškem.

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4
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Urologické endoskopické pracoviště

Urologie se oddělila z chirurgie proce-
sem velmi pomalým. Zpočátku se též 
vyvíjela i v krajské nemocnici v Ústí n, 
Labem na chirurgickém oddělení pod 
vedením MUDr. Jiřího Rödlinga. Prosa-
dil zřízení primariátu se statutem kraj-
ského pracoviště v roce 1962 a v jeho 
čele stál Doc. MUDr. Jiří Mikš, CSc, 
který urologické oddělení vedl do roku 
1994. Během svého aktivního působe-
ní se podílel na rozvoji urologického 
oboru ve všech směrech.
Na jeho práci navázal a rozšířil endo-
skopické výkony nynější primář urolo-
gického oddělení MUDr. Jan Schraml, 
který vystřídal primáře MUDr. J. Kne-
spla, CSc., který vedl oddělení v letech 
1994–1997. Ráda bych Vás informovala 
o činnosti na urologickém endoskopic-
kém sále.
V srpnu 2003 byl zakoupen a instalo-
ván na urologický endoskopický sál 
PIEZOLITH. Je to přístroj, který slouží 
k odstranění ledvinových konkremen-
tů. Aktivním prvkem je PIEZOLITH. Zá-
kladem piezoelektrických šokových 
vln je spontánní expanze keramických 
částic, způsobená krátkodobým impul-
sem vysokého napětí. Tato expanze ke-
ramického materiálu vytváří tlakovou 
vlnu ve vodním prostředí, která způ-
sobuje, že se v ohnisku vytvoří rázová 
vlna. S využitím této rázové vlny přišla 
letecká firma Dörnier – při nadzvuko-
vé rychlosti letadla vznikne tlak a pak 

následuje rázová vlna, ta byla využita 
v medicíně u tohoto přístroje.
V Piezosonu jsou elementy uložené 
jako mozaika a všechny jsou aktivo-
vané generovaným impulsem. Díky 
designu s velkou aktivní plochou a vel-
kému otvoru polokoule je fokální zóna 
velmi přesně určená s vysokým tlakem 
v ohnisku. Převod energie na velkém 
povrchu snižuje hustotu energie na 
pokožce a značně snižuje bolest. Sílu 
rázových vln je možné určit v rámci 
stupnice s 20 stupni intenzity tak, aby 
co nejlépe vyhovovala potřebám paci-
enta. Lokalizace konkrementu se pro-
vádí ultrazvukem a RTG přístrojem.
Ultrazvuk umožňuje přesné zaměře-
ní konkrementu i během terapie. Na 
zdroji piezolitu je umístěna ultrazvuko-
vá sonda, která je otočná a pohyblivá 
i v podélné ose. Je překrytá membrá-
nou ve vodním prostředí.
Mezi membránou a pacientem ne-
smí být vzduch, proto se používá USG 
gel. Rentgenová lokalizace se provádí 
pomocí RTG C – oblouku. Operační 
stůl s elektricky ovládaným posunem 
umožňuje vertikálně i horizontálně po-
lohovat pacienta ve vztahu k ohnisku 
léčebného působení.
Tato mimotělní lithotripse je indiko-
vaná pro všechny druhy močových 
konkrementů. Neaplikuje se na orgá-
ny, které obsahují vzduch např. plíce, 
střevo. Během jedné terapie se apliku-
je 3 000 rázových vln. Kontraindikací 
pro LERV (lithotripse extrakorporální 
rázovou vlnou) je akutní obstrukce, 
u poruch srážlivosti nebo při používání 
antikoagulancí.
Jednou z častých komplikací je ledvi-
nová kolika, která se řeší pitným reži-
mem, podáváním analgetik nebo zave-
dením endoskopicky – double stentu.
Během 5 let jsme provedli 2 291 LER-
Vu.
Další velkou skupinu výkonů na sále 
tvoří endoskopické výkony. V roce 
2008 jsme provedli celkem 2 248 vý-
konů. Výkony provádíme v lokálním 
znecitlivění nebo celkové anestezii:

TRUS trans rektální ultrasonografie 
s biopsii prostaty

Cystoskopie flexibilní, rigidní
OUT optická uretrotomie
TUR B trans uretrální resekce močo-

vého měchýře
TUR P trans uretrální resekce prosta-

ty
URS ureterorenoskopie
PEK perkutánní extrakce konkre-

mentu
Nefrostomie
Cystolitotripse
TVT – O implantát 
I – STOP implantát
STIG podslizniční implantát
Chirurgické výkony

EndoUrologIE
Endoskopické nástroje slouží jak k vy-
šetřování, tak i k operacím na močo-
vých cestách. Moderní vývoj endo-
skopických technik vytvořil v urologii 
novou subspecializaci – endourologii. 
Používané nástroje jsou buď rigidní 
(pevné) nebo flexibilní (ohebné) s vy-
měnitelnýmí optikami různým úhlem 
pohledu – přímá 0°; 5°; 12°; 25°; nebo 
šikmá 60°; 70°. Na optiku endoskopic-
kých nástrojů se dnes napojuje digitál-
ní kamera a obraz sledujeme na moni-
toru. Tím je umožněno sledování fáze 
operace celému operačnímu týmu, na 
rozdíl od minulosti, kde se operatér 
přímo okem koukal do optiky.. U všech 

výkonů se musí dbát na sterilitu. Ve 
spolupráci s centrální sterilizací se 
nám to daří, žádné endoskopy ani opti-
ky nenakládáme, ale posíláme dekon-
taminované na CS.
CYSTOURETROSKOPIE je přísně asep-
tický výkon. Zavedeni cystoskopu do 
měchýře musí být sterilní a šetrné. Při 
vyšetření diagnostikujeme hematurii, 
nádory měchýře nebo uretry, litiázu, 
cizí těleso, zánětlivé změny sliznice, 
hypertrofii prostaty nebo sklerotické 
hrdlo. Diagnostikujeme divertikly mě-
chýře, změny po aktinoterapii, možné 
píštěle nebo prorůstající nádory. Po-
mocí Albarranova můstku můžeme za-
vést do ústí močovodu uretrální katetr 
a nesondovat pánvičku ledviny nebo 
zavést double pig-tail.
OPTICKÁ  URETROTOMIE se provádí 
u striktury utery (OUT). Pracovní ele-
ment je vybaven pohyblivým nožem, 
kterým lze protnout zúženinu močové 
trubice.
LITOTRIPSI využíváme k rozdrcení kon-
krementů v měchýři za kontroly zraku. 
Při tomto výkonu můžeme použít k dr-
cení ultrazvukovou sonotrodu nebo 
hydraulickou sonotrodu.
RESEKTOSKOP se využívá u opera-
cí prostaty a nádorů měchýře (TUR-B, 
TUR-P). Přístroj má pohyblivý pracovní 
element se speciální elektrodou (klič-
kou), kterou lze za stálého proplachu 
operačního pole irigační tekutinou po-
stupně vyřezávat patologickou tkáň. 
Odřezky tkáně se odstraní výplachem 
janetou a jako veškerý materiál se po-
sílá k histologickému vyšetření.
URETERORENOSKOP je rigidní nebo 
flexibilní šířky 6–13 Charr, kterým lze 
proniknout transuretrálně až do ka-
lichopánvičkového systému ledviny. 
Ureterorenoskopie (URS) se může dělat 
za skiaskopické kontroly po předchozí 
dilataci ústí močovodu. Touto techni-
kou lze odstranit konkrementy pomocí 
Dormia kličky nebo rozdrcením ultra-
zvukovou sondou, neinvazivní nádory 
horních vývodných cest nebo protnout 
strikturu močovodu.

NEFROSKOP je instrumentarium k per-
kutánním operacím na ledvině a hor-
ních močových cestách (PEK). Výkon 
začíná zasondováním pravého nebo 
levého močovodu, pak následuje 
punkce dutého systému ledviny za RTG 
nebo sonografické kontroly, nejčastěji 

dolním kalichem. Punkční jehlou za-
vedeme drátěný vodič do ledviny a po 
něm dilatujeme sadou teleskopických 
dilatátorů až na 24–30 Charr. za skia-
skopické kontroly. Nefoskopem zave-
deným do ledviny menší konkrementy 
odstraníme vcelku a větší rozdrtíme 
kontaktními drtiči na ultrazvukovém 
nebo elektrohydraulickém principu.
IMPLANTÁTY řeší stresové inkontinen-
ce u žen i mužů.

Ženy TVT – O, I – STOP, podslizniční • 
implantát – URODEX
Muži ARGUS MALE• 

Indikací k operaci je stresová inkonti-
nence I – III stupně, či smíšená inkonti-
nence s převahou stresové složky nad 
urgentní. Pásky jsou balené sterilně 
vždy k použití pro jednu pacientku. Síť-
ka (páska) je pletená speciálním pro-
cesem, který proplétá každé spojení 
vláken tak, že si síťka uchová elasticitu 
v obou směrech a přizpůsobí se různým 
typům namáhání, které vzniká při po-
hybu těla. Výkon probíhá v celkové an-
estezii a trvá cca 20 minut. Při výkonu 

se zavádí permanentní katetr na jeden 
den. Druhý den po odstranění katetru 
a po mikci pacientka může odejít do 
domácího ošetření. Před každým ope-
račním výkonem je u pacientek prová-
děno urodynamické vyšetření, které se 
vykonává v ambulantní složce.

URODEX je gel s malými částicemi, kte-
rý se pomocí aplikátoru z umělé hmo-
ty a tenké jehly injekčně aplikuje pod 
sliznici močové trubice. Účinek injekce 
se dostavuje bezprostředně po ošetře-
ní. Doba trvání účinku trvá v průměru 
asi 18 měsíců a může se bez problémů 
zopakovat.
TRUS trans rektální ultrasonogtafie 
s biopsií prostaty se provádí u paci-
entů s podezřením na nádor prostaty. 
Po zavedení rektální sondy se pomocí 
bioptické jehly odebírají vzorky z pro-
staty. Odebíráme dle velikosti prostaty 
10–12 a více vzorků.
Náš endoskopický sál je využíván celý 
týden pro plánované a akutní výkony. 
Provádějí se zde konziliární vyšetření 
z jiných oddělení např. cystoskopie 
u pacientek před gynekologickým vý-
konem, u onkologických pacientů se 
zavádějí stenty nebo nefrostomie.

Marie Salcerová 
Staniční sestra  

Urologický endoskopický sál 
Masarykova nemocnice, o.z.

Marie Salcerová

Endoskopický sál  

Instrumentační stolek před aplikací 
implantátu při stresové inkontinenci
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Toxikomanie existovala v České re-
publice dávno předtím, než byla z ofi-
ciálních míst potvrzena. K výraznému 
nárůstu zneužívání drog došlo po roce 
1989. Příčiny tohoto stavu lze spatřovat 
v existenci relativně výhodných podmí-

nek pro transport drog přes území ČR 
a v jejich relativně bezpečné distribu-
ci. Dále je to relativně nízká cenová 
úroveň distribuovaných drog umožňu-
jící širokou dostupnost a v neposled-
ní řadě absence účinných zákonných 
opatření, která by postihovala drogové 
trestné činy.
Na definici pojmu toxikomanie je mož-
no použít jako základ výrok komise ex-
pertů Světové zdravotnické organizace, 
podle které jde  o  psychický  a  někdy 
i fyzický stav charakterizovaný změna-
mi  chování  a  dalšími  reakcemi,  které 
vždy zahrnují nutkání užívat drogu pro 
její psychické účinky a dále také proto, 
aby se zabránilo vzniku nepříjemných 
stavů  vznikajících  při  nepřítomnosti 
drogy v organismu.
Pokud se zamyslíme nad příčinami 
vzniku toxikomanií, můžeme rozlišit 
přinejmenším tři skupiny zúčastně-
ných činitelů. Jsou to droga,  člověk 
a prostředí.

Droga ať je to již zneužívaný lék, ta-
bák, alkohol nebo heroin, kokain či 
LSD, je nesporně základní, avšak ne 
jediný důležitý činitel při vzniku to-
xikomanie. Pro naši potřebu je mož-
no ji definovat jako chemickou látku 

nebo směs látek, která může vyvolat 
potřebu opakovaného užívání. Drogy 
mají jednu vlastnost společnou a tou 
je jejich působení na nervový systém, 
lidskou psychiku, patří tedy mezi psy-
chotropní látky. Psychotropní látka je 
každá látka, která je schopny vyvolat 
podráždění nebo útlum CNS, způsobit 
změny chování, nálady, vnímání, myš-
lení. Potřeba opakovaného užití vzniká 
tehdy, když člověk tyto změny vnímá 
jako příjemné.
Do hry vstupuje další faktor – sám člo-
věk ve smyslu fyzickém a psychickém. 
V odborné literatuře se popisuje mno-
ho typů osobností, které jsou náchylné 
k toxikománii. Tak jak se nedá možnost 
vzniku toxikomanie předem vyloučit, 
není možné nikoho předem za toxiko-
mana spolehlivě ,,vytipovat“. Mezi to-
xikomany však často nacházíme osoby 
nezdrženlivé (nedokáží odolat svodům 
drogy), nesebejisté (drogou potlačují 
zábrany či trému), neurotické (drogou 

zmírňují nervově podmíněné obtíže). 
Často jsou to lidé na první pohled ne-
nápadní,,normální“. V této skupině pak 
může hrát důležitou úlohu prostředí.
Důležitou úlohu má v případě alkoho-
lu, kouření a některých léků rodina. 
Dítě nebo mladý člověk, který vidí ko-
lem sebe i u svých nejbližších pravidel-
nou konzumaci alkoholu, cigaret nebo 
léků, může nabýt dojmu, že jde o běž-
né, neškodné nebo i společensky ne-
vyhnutelné či dokonce prospěšné jevy. 
Rodina může mít negativní vliv i z jiné-
ho aspektu. Nesamostatní mladí lidé 
formovaní nesprávnou výchovou nebo 
děti vychovávané v neharmonických 
rodinných poměrech se snadněji mo-
hou dostatek problémů ,,řešitelných“ 
drogou. U mladých lidí hraje často úlo-
hu skupina ,,parta“.

První styk s drogou může být zprostřed-
kován i zdravotními problémy člověka, 
zejména v případě lékových toxikoma-
nií. Většina zřejmě vzniká na základě 
prvého styku s lékem při nemoci nebo 
zdravotních obtíží, jako jsou bolesti 
hlavy, svalové a menstruační bolesti, 
poruchy spánku, psychické reakce při 
stresových situacích. Léky jsou u nás 
nejčastější zneužívaná skupina návy-
kových látek. Přispívá k tomu zřejmě 
i jejich dostupnost. Některé léky jsou 
v lékárnách volně v prodeji. Další sku-
pina léků, které se mohou pro dispo-

Toxikomanie

Sluch je považován za nejdůležitější 
lidský smysl, kterým získáváme až 65% 
informací o okolním světě. Sluch umož-
ňuje mozku správné hodnocení signálů 
z jiných smyslů a orgánů a je důležitý pro 
rozvoj abstraktního myšlení a řeči. WHO 
považuje hluchotu za nejtěžší smyslové 
postižení člověka a řadí ji ještě před po-
ruchu zraku. Závažná porucha sluchu má 
značný dopad na kvalitu života postiže-
ného jedince.
Porucha sluchu u novorozenců je poměr-
ně častá. Incidence se udává v rozmezí 
40–110 na 100 000 živě narozených dětí 
(1:900–1:2500). U rizikových novoro-
zenců se uvádí incidence vyšší – 3–4 na 
1000 narozených dětí (1:250–1:330).
Mezi rizikové faktory vrozené poruchy 
sluchu patří porucha sluchu v rodině 
(50 % hluchot má genetickou příčinu), 
intrauterinní infekce – toxoplasmósa, 
rubeola, cytomegalovirus, herpesvirus, 
syfilis nebo léky užívané v těhotenství. 
Perinatálními a postnatálními rizikovými 
faktory jsou nedonošenost, nízká porod-
ní hmotnost, hyperbilirubinemie, hypo-
xemie nebo asfyxie během porodu, ab-
normality lebky a obličeje, jiné závažné 
malformace, které mohou být součástí 
syndromu zahrnující i sluchové postižení 
– bylo popsáno asi 400 syndromů zahr-
nujících poruchu sluchu.
Včasná diagnosa poruchy nebo vady 
sluchu a zajištění následné péče výraz-
ně zlepšuje prognosu správného vývoje 
dítěte a může mu zajistit rozvoj plnohod-
notné komunikace a zařazení do života 
ve slyšící společnosti.

Velmi účinná rehabilitace a rozvinutí 
mluvené řeči je dnes možné u některých 
sluchově postižených dětí pomocí výkon-
ných sluchadel, pokud ani nejvýkonnější 
sluchadla neposkytují dostatek sluchové 
informace k osvojení řeči, pak může dítě-
ti pomoci kochleární implantát. Kochle-
ární implantát je elektronická smyslová 
náhrada, která poskytuje sluchové vjemy 
neslyšícím osobám přímou stimulací 
sluchového nervu uvnitř hlemýždě vnitř-
ního ucha v případě, že jsou poškozeny 
vláskové buňky vnitřního ucha, ale zby-
tek sluchové dráhy je zachován. Předpo-
kladem úspěchu sluchové rehabilitace 
je její včasné zahájení, protože mozek je 
nejlépe připraven na rozvoj sluchových 
a řečových schopností v prvních 2 letech 
života a v této době potřebuje získávat 
co nejvíce sluchových vjemů. Pokud je 
vážná porucha sluchu zjištěna pozdě, 
není již možno sluchová centra patřič-
ně stimulovat a poruchu nelze dokonale 
upravit. 
Účinnou metodou pro včasné odhalení 
poruchy sluchu je screeningové vyšet-
ření sluchu pomocí objektivních metod 
(nezávislých na spolupráci pacienta) 
– evokovaných sluchových potenciálů 
a evokovaných otoakustických emisí 
(dále OAE). 

Na našem oddělení provádíme vyšetření 
sluchu u novorozenců pomocí OAE od r. 
2006.
Vyšetření provádíme u všech novoro-
zenců. Otoakustické emise jsou zvuky, 
které mají původ v zevních vláskových 
buňkách hlemýždě vnitřního ucha a lze 
je registrovat v zevním zvukovodu. K vy-
šetření se používají tzv. transientní evo-
kované otoakustické emise (TEOAE), to 
jsou emise, které vznikají ve vnitřním 
uchu po působení krátkého zvukového 
podnětu, který je přiveden do zvukovo-
du pomocí sondy. Mikrofon v sondě pak 
snímá odezvu (přítomnost OAE).
U dětí, u kterých je vyšetření OAE ne-
výbavné, se vyšetření zopakuje s 1–2 
měsíčním odstupem v audiologické 
ambulanci. Pokud jsou OAE opakova-
ně nevýbavné, jsou dále děti odeslány 
k vyšetření na specializované pracoviště 
k potvrzení sluchové vady, stanovení slu-
chového prahu a také zajištění následné 
rehabilitace. Po zjištění oboustranné 
sluchové vady je nutná korekce slucha-
dly a zahájení rehabilitace se sluchadly 
pod vedením logopeda. Pokud je v pří-
padě velmi těžké sluchové vady rehabi-
litace neúspěšná, zvažuje se kochleární 
implantace.
 Screeningové vyšetření sluchu u všech 
novorozenců přispívá k včasnějšímu zá-
chytu sluchové vady. Je rychlejší, jedno-
dušší a levnější oproti jiným metodám 
objektivní audiometrie a proto vhodná 
ke screeningovému vyšetření. Výhodou 
je, že se vyšetření dá provádět přímo 
v porodnici během hospitalizace matky 
s dítětem po porodu. 
Screeningové programy jsou nejlépe 
propracovány a realizovány v USA Scre-
ening pomocí OAE se využívá v Kanadě, 
Austrálii, Japonsku, některých zemích 
jihovýchodní Asie V Evropě se celoploš-
ný screening postupně zavádí (Polsko, 
Rakousko, Francie). Na Slovensku vy-
šla v r. 2006 vyhláška, která všeobecný 
screening sluchu ustanovuje. V České 
republice se screening provádí na někte-
rých pracovištích, zejména u rizikových 
novorozenců, není zatím zaveden celo-
plošně.

MUDr. Daniela Veselá 
ORL oddělení Nemocnice Děčín, o.z.

Screeningové vyšetření sluchu u novorozenců

Screeningové  vyšetření novorozence



novaného člověka stát drogou, je sice 
vázána na lékařský předpis, ale mož-
nost předepsat lék zákon neomezu-
je. Ne všechny látky zneužívané jako 
drogy vyvolávají závislost na takovém 
stupni, nevyvolávají tedy nezbytnost 
zvyšovat dávky tzv. toleranci a při ná-
hlém vysazení nevznikají abstinenční 
příznaky.
Prvním krokem v kruhu toxikomanie je 
úsilí zopakovat užitím drogy subjektiv-
ně příjemný zážitek (euforie), když se 
tyto pocity za několik hodin rozplynou, 
vrací se únav, rozladěnost, deprese 
a úzkost. Při dlouhodobém pravidel-
ném užívání drogy (léku) a zvyšováním 
dávek se objeví jeden z charakteristic-
kých rysů toxikomanie a tím je ,,tole-
rance“ – tj. návyk na drogu. Nutnost 
zvyšování dávek není nejhorší překva-
pení, které droga chystá… Když ustou-
pí euforie po podání dávky, klesá oběť 
až pod počáteční úroveň nálady a ob-
jevují se nepříjemné pocity, Zpočátku 
jde o zívání, pocení, sekrece z nosu, 
slzení, ke kterým se postupně přidá-
vají další, které již nelze přehlédnout 
– třesavka, neklid, úzkost, střídání po-
citu tepla a zimy, nevolnost, zvracení, 
průjmy nebo zácpa, poruchy spánku. 
Příznaky vznikající po odnětí drogy se 
nazývají ,,abstinenční“.
Abstinenční  syndrom nebo lépe syn-
drom z odnětí je stav, který nastává 
po přerušení užívání drog u závislých 
osob. Má složku psychickou a fyzic-
kou, může být i smrtelný, zvláště po 
alkoholu, benzodiazepínech a barbi-
turátech.
Některé typy zneužívaných látek způ-
sobují jen mírnou závislost, tolerance 
je minimální a abstinenční příznaky 
mají spíše psychický charakter (po-
drážděnost, nervozita, nesoustředě-
nost). Podle toho se drogy  dělí na 
drogy vyvolávající  fyzickou  závislost 
(opiáty a jiné látky silně tlumící bolest, 
dále mnoho uspávajících a uklidňu-
jících, strach a úzkost tlumících látek 

a také alkohol) a na drogy vyvolávající 
psychickou závislost (především látky 
dráždící nervový systém). Zatímco psy-
chická závislost se projevuje různou 
intenzitou nutkání znovu drogu užít 

a nevznikají zde nebezpečné absti-
nenční příznaky, u fyzické závislosti 
jsou abstinenční příznaky velmi nepří-
jemné až těžko snesitelné, dokonce 
může jít o život ohrožující stav. Závisí 
to samozřejmě na typu drogy (heroin 

může vyvolat fyzickou závislost s těž-
kými AP po prvním užití, alkohol ji 
vyvolává postupně po letech trvalého 
užívání).
Závislost na droze vyjadřuje skuteč-
ně a velmi výstižně podřízený vztah 
postiženého k droze, která ho nutí ve 
vážných případech žít od jedné dávky 
k druhé a získávat drogu jakýmkoliv 
způsobem, mnohdy i nezákonným.
Toxikomanie ohrožuje postiženého ně-
kolika způsoby. Trvalý přísun drogy ve 
vysokých dávkách zatěžuje organismus 
a může vyvolat závažná onemocnění. 
Chorobná závislost na droze a soustře-
dění se na ni a na její získávání způ-
sobí časem ztrátu zájmu o vlastní orga-
nismus, tělesnou hygienu, je snížena 
péče o vlastní zevnějšek, dochází k za-
nedbání výživy a správné životosprávy. 
Ztrácí se zájem o rodinu, zaměstnání 
a další pozitivní životní hodnoty. Cito-
vý život se ochuzuje. Důsledkem jsou 
krize a rozvrat v rodině, ztráta zaměst-
nání, sestup ze společenského žebříč-
ku a celkový úpadek osobnosti.
Důsledky toxikomanie nejsou zane-
dbatelné ani pro společnost. Léčba po-
stižených je dlouhodobá a nákladná. 
V drogové problematice se pojem léč-
ba užívá v širším významu pro odbor-
nou strukturovanou práci s klientem. 
Vyjma substituční léčby je léčebný pro-
ces směřovaný k abstinenci klienta.
V léčbě je třeba jednak odstranit psy-
chickou vazbu na drogu, jednat uleh-
čit překonání abstinenčních přízna-
ků. V obou případech je umožněna 
nemocnému podpora a pomoc při 
hospitalizaci v léčebných zařízeních. 
Na základní léčebný program by měla 
navazovat následná péče, doléčování, 
které pomůže klientovi obstát v životě 
po léčbě a zvyšuje efekt léčby.

Psychiatrické oddělení  
Masarykova nemocnice

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ...

26. 6. Mezinárodní den boje proTi drogáM

redakce STATIMU nabízí možnost všem zaměstnancům zdravotnických profesí KZ, a.s. k uveřejnění příspěvků 
a zajímavých námětů do této přílohy časopisu Infolisty. Zveřejněte nové odborné zdravotnické zajímavosti, zpropagujte 
zajímavé pracoviště, osobnosti nebo diagnostickou a léčebnou metodu. rádi se budeme Vašimi náměty zabývat!
neváhejte a napište nám! Příspěvky jsou ohodnoceny kreditními body.
Kontakt: Bc. Josef Rajchert a Jiřina Suchá, tiskové a organizační oddělení KZ, a.s., e-mail: infolistykz@kzcr.eu,  
tel.: 477 112 030, Mgr. Anna-Marie Malá, hlavní sestra nemocnice Chomutov, o.z., e-mail: anna.mala@nspcv.cz,  
tel.: 474447395


