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TURP – předoperační a pooperační péče

TRAnSUReTeRální ReSekce 
PRoSTATy
TURP je endoskopický operační vý-
kon – nejčastěji prováděná operace 
u mužů po 50. roce života a druhou 
nejčastější operací vůbec (po opera-
ci katarakty). Operace je indikována 
u nezhoubného zvětšení prostaty 
(BHP).
Dokud prostata nepůsobí potíže, 
nevěnují jí muži mnoho pozornosti. 
Důvodem, proč se o ni s přibývajícím 
věkem začínají zajímat, může být 
právě její zbytnění, které může mno-
ha způsoby ovlivnit močení. 
Benigní hyperplasie prostaty vzniká 
na základě zmnožení jejích buněk. 
Její vznik je spojen s hormonální 
funkcí varlat, tj. produkcí testostero-
nu a se stárnutím. Prostata u 20le-
tého muže váží okolo 20 gramů. 
S věkem se její hmotnost běžně 
zvyšuje – může se i ztrojnásobit.  

Pacienti přicházejí do urologické am-
bulance s důsledky zvětšení prosta-
ty, tzv. mikční potíže.

Symptomy BHP jsou: 
oslabení proudu moče• 

noční močení (nykturie)• 

přerušované močení• 

časté močení (polakysurie)• 

nucení na močení (urgence)• 
tlačení na močení• 

pocit nedostatečně vyprázdněné-• 
ho močového měchýře (residu-
um)

Hyperplasie prostaty a její sympto-
my se diagnostikuje pomocí: 

vyšetření per rektum (koneční-• 
kem)

ultrazvukového vyšetření prostaty• 

ultrazvukového stanovení post-• 
mikčního residua

PSA – prostatického specifickéjo • 
antigenu
uroflowmetrie• 
urodinamického vyšetření• 

Vyšetření per rectum je nejjednoduš-
ší a nejrychlejší vyšetření, které může 
provést každý praktický lékař v rámci 
preventivní prohlídky.

Indikací k TURP je hyperplasie prosta-
ty, recidivující IMC, odstranění tkáně 
prostaty–desobstrukce, makrohema-
turie z prostaty, cystolithiaza (kameny 
v močovém měchýři), renální insufici-
ence (ledvinná nedostatečnost).

Předoperační péče o pacienty před 
TURP
Pacienti přicházejí na naše oddělení 
k plánovanému příjmu den před opera-
cí. Přinesou si sebou výsledky předo-
peračního vyšetření krve z biochemie, 
krevní obraz, INR, výsledky moče 
a sedimentu, vyšetření moče na BKC, 
výsledky interního předoperačního vy-
šetření (zda jsou schopni podstoupit 
operační výkon v celkové anestezii).

Od půlnoci pacienti nejí, nepijí, ne-
kouří. Pokud je operant diabetik, ráno 
před výkonem je mu změřena glyke-
mie, eventuelně je mu změřen ZGP a je 
mu intravenózně aplikována infuse 
10% glukózy s inzulinem.
Hypertonikům je měřen krevní tlak 
a před operačním výkonem užijí svá 
pravidelná antihypertenziva.
Technika TURP spočívá v zavedení 
resektoskopu přes močovou trubici 
operatérem, resektoskop je zakončen 
resekční kličkou, která při výkonu oře-
zává zbytnělou tkáň prostaty pod trva-
lou optickou kontrolou. Odřezky tkáně 
jsou z močové trubice odsáty a krvá-
cení řezných ploch je stavěno elek-
trokoagulací. Resekáty z prostaty jsou 
následně odeslány k histologickému 
vyšetření. Operace trvá 45–90 minut, 
podle velikosti prostaty.
Po operaci je pacientovi zaveden dvoj-
cestný, častěji však trojcestný lavážní 
katetr k permanentní laváži močového 
měchýře do prvního pooperačního dne. 
Balonek katetru je umístěn v močovém 
měchýři nebo lůžku prostaty a tampo-

nuje resekční plochu, která vznikla od-
straněním tkáně prostaty. Permanentní 
katetr je ponechán 4–7 dní, do vyčiště-
ní moči od krevních koagul.
V pooperační péči se staráme o stá-
lou průchodnost katetru, pravidelně 
je pacientům kontrolována biochemie 
a krevní obraz. Jako prevence embolie 
jsou pacientům aplikovány nízkomole-
kulární hepariny. Pokud byla u operan-
ta moč infikována ještě před výkonem, 
aplikují se antibiotika do extrakce per-
manentního katetru.

K pooperačním komplikacím u TURP 
patří: 

TUR syndrom• 
krvácení• 
striktura močové trubice• 
inkontinence moče• 
impotence• 
retrográdní ejakulace• 

K závažným pooperačním komplikacím 
patří TUR syndrom. Jedná se o obáva-
nou komplikaci protrahovaných trans-
ureterálních operačních výkonů při 
použití hypotonického irigačního roz-
toku.1

Příznaky TUR syndromu jsou: 
vzestup TK• 
bradykardie• 
nauzea, zvracení• 
neklid pacienta• 
diluční hyponatremie• 
hemolýza• 
hyperbilirubinemie• 

Pacienti na našem oddělení zůstávají 
4–7 dní, do extrakce permanentního 
katetru. Hojení rány trvá 4–8 týdnů.
Po propuštění do domácího léčení 
jsou v pravidelné péči urologické am-
bulance.

Jitka Takácsová 
zdravotní sestra  

urologického oddělení 
Nemocnice Teplice, o.z.

Operatér při výkonu s resektoskopem

močový měchýř konečník

prostata
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Cílem léčby je omezení patologických 
pochodů v mozku po asfyxii pomocí 
snížení tělesné teploty na 33,5–34 °C 
po dobu 72 hodin.

Proč je hyPotermie 
neuroProtektivní?

snižuje metabolismus v mozkových • 
buňkách
udržuje stabilní AtP a brání energe-• 
tickému zhroucení mozkové buňky
redukuje cytotoxický edém v mozku • 
a zabraňuje apoptóze mozkových 
buněk
redukuje produkci excitačních ami-• 
nokyselin
snižuje záchvatovou pohotovost• 

jAk se teChniCky hyPotermie 
Provádí?
Pro řízenou hypotermii se používá chla-
dicí jednotka s temperovanou podlož-
kou. jako další vybavení se používá 
přístroj pro monitorování EEG pomocí 
integrované amplitudy aeeG. (obr. 1)

kRITéRIA PRo zAřAzení PAcIenTA 
k léčbě (InclUSIon)
Kritéria A – hodnotí odesílající praco-
viště

1. Gestační věk více než 36 týdnů 
2.  Apgar skóre v 10. minutě 5 a méně 

bodů
3.  Potřeba resuscitace zahrnující en-

dotracheální intubaci v 10. minutě
4.  Acidobazická rovnováha z umbi-

likální vény, arterie, kapilární ph 
v 60. min. ph rovno a méně 7,0

5. exces bazí více nebo rovno 
16 mmol/l

Kritéria B – provede trénovaný perso-
nál a neurolog, pokud dítě splňuje kri-
téria A
1. hypotonie
2.  Abnormalita reflexů
3.  Chybějící nebo slabé sání
4.  křeče
Kritéria C – hodnotí neurolog a tréno-
vaný personál
Abnormální aeeG – 30min. záznam

KRiTéRiA vyřAzUjící z léčBy 
celoTělovoU řízenoU HyPoTeRmii 
(exclUSion cRiTeRiA)
1.  více než 6 hodin od hypoxického in-

zulutu
2.  kongenitální abnormity – např. dia-

fragmatická hernie vyžadující umě-
lou plicní ventilaci, chromozomální 
abnormity

3.  Asystolie ve 20. minutě přes prová-
děnou resusciatci 

BEzpEčnost CElotělové 
hypotErmiE
Celotělová hypotermie je metoda rela-
tivně jednoduchá a bezpečná.

FyzioloGiCKé změny BěhEm 
oChlAzEní orGAnizmu  
nA 33,5–34 °C
koagulace – prodloužení koagulačních 
testů o 30 %, snížení počtu trombocytů, 
vyšší viskozita krve a pomalejší tok krve 
v malých cévách. nikdy nebylo pozoro-
váno těžké krvácení.
dechová frekvence se sníží, souvisí to 
s redukcí metabolismu, pCo2 bývá niž-
ší, důležité je vyvarovat se alkalóze kvů-
li riziku křečí.
disociační křivka hemoglobinu je posu-
nuta doleva, o2 je pevněji na hemoglo-
bin vázán.
renální funkce jsou nízkou teplotou 
ovlivněny méně. je redukována reab-
sorbce sodíku a chloridů. diurézu chlad 
zvyšuje.
Glykémie kolísá.
dochází k poklesu krevního tlaku, 
vhodné je jeho invazivní monitorování, 
volumoexpanzen nebo inotropika.
můžou se vyskytovat srdeční dysryt-
mie.
metabolizmus Phenobarbitalu a ostat-
ních léků, které jsou metabolizovány 
především v játrech, se zpomalí. 

infekce – ve studiích na dospělých bylo 
prokázáno vyšší riziko infekce, u novo-
rozenců nikoliv.

porEsusCitAční péčE:  
tEplotA jE pouzE jEdno Kritérium
Při řízené hypotermii je velice důležitý 
teplotní managment. je nutné kontinu-
álně měřit tělesnou teplotu a pečlivě 
dodržovat rozmezí kolem 33,5–34 °C. 
rektální čidlo je po celou dobu monito-
race zavedeno 6  cm rektálně. 
je nutné kontinuální monitorování 
aEEG.
invazivní monitorování krevního tlaku. 
je doporučeno monitorování Co2 ve vy-
dechovaném vzduchu, včetně udržová-
ní normoxemie a normokapnie.
Při hypotermii klesá spotřeba kyslíku 
a produkce oxidu uhličitého, proto je 
důležité pacienta optimálně ventilovat. 
kontrola glykémie musí být pečlivá.
kontrola elektrolytové rovnováhy Ca, 
mg.
léčba křečí.
Analgosedace je důležitou součástí 
komplexní farmakologické léčby z dů-
vodu rizikových faktorů - stresu, bolesti 
při hypotermii a invazivních výkonů.

uKončEní hypotErmiE (rEwArminG)
velmi náročné je období, kdy dochá-
zí k vyvedení pacienta z hypotermie. 
v tomto rizikovém období může dojít 
k řadě komplikací (riziko křečí, oběhová 
rozlada, laktátová acidóza), proto musí 
být zahřívání pomalé a vzestup tělesné 

teploty nesmí přesáhnout 0,4 °C za ho-
dinu.

dispEnzArizACE
všichni pacienti po propuštění vyžadují 
dispenzarizaci v odborných poradnách, 
včetně neurologického vyšetření a scre-
eningu senzoneurálního postižení.
KoliKA dětEm můžE hypotErmiE po-
moCi?
ve světě zemřou kolem porodu 4 milio-
ny novorozenců ročně, z toho 23 % pro 
asfyxii.
incidence hypoxickoischemické encefa-
lopatie se udává 1–2/1000 živě naro-
zených v rozvinutých zemích.
v podmínkách usA se odhaduje, že by 
tato metoda zachránila a zlepšila pro-
gnózu 1200 dětí ročně, tj. 3 děti denně.
od zavedení metody celotělové hypo-
termie jsme na našem pracovišti od za-
čátku roku 2010 léčili 4 děti.
v severočeském regionu při cca 10 000 
narozených dětí ročně by to mohlo 
představovat až 10 dětí s hypoxickois-
chemickou encefalopatií ročně.

MUDr. Petr Janec  
primář novorozeneckého oddělení  

Masarykova nemocnice  
v Ústí nad Labem, o.z.

obr. 2 – detailní pohled na přístrojové 
vybavení

obr. 3 –  inkubátor s temperovanou 
podložkou

obr. 4 –  uzavřený inkubátor

celotělová řízená hypotermie

na novorozeneckém oddělení masarykovy nemocnice v Ústí nad labem, o.z. jsme 
začali v letošním roce používat nový léčebný postup, tzv. celotělovou řízenou hy-
potermii. jde o metodu, která je indikována v léčbě novorozenců po prodělané 
perinatální asfyxii se známkami hypoxicko-ischemické encefalopatie (Hie). U no-
vorozenců musí být splněna přesně definovaná kritéria pro zařazení k tomuto lé-
čebnému postupu.

obr. 1

obr. 2 obr. 4obr. 3

Primář MUDr. Petr Janec
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léčba zlomeniny stehenní kosti 

PRoxIMální feMUR A dIAlýzA feMURU (řešení SynTheS)

obr. 2

1  2  PFnA a PFn – proximální 
femorální hřeby

 vysoká stabilita   –
i v osteoporotické kosti

 rotačně úhlově stabilní zajištění –
 anatomicky tvarovaný pro  –

optimální zavedení do femuru

obr. 3

1  2  
expert – laterální  
femorální hřeb

 laterální vstupní bod   –
minimalizuje poškození měkkých 
tkání a cévního zásobení

 možnost rekonstrukčního nebo  –
standardního proximálního 
zajištění

 jeden anterolaterální a dva  –
lateromediální otvory  
pro distální zajištění

obr. 4

2  expert R/AFn  
– retrográdní/antegrádní 
femorální hřeb

 stabilní při zatížení  –
i v osteoporotické kosti

 možnost antegrádního nebo  –
retrográdního zavedení

obr. 5

1  
DHS, lcP DHS a úhlově  
stabilní dlaha pro velký 
trochanter

 bezpečná fixace velkého  –
trochanteru

 stabilní i v osteoporotické kosti –
 osvědčený implantát –

obr. 6

1  
lcP dlaha na proximální femur 
a na proximální femur, s hákem

 úhlově stabilní fixace  –
i v osteoporotické kosti

 velmi dlouhé dlahy pro ošetření  –
segmentálních zlomenin

 anatomický tvar –

obr. 7

1  Kanylované šrouby  
(6,5/7,0/7,3)

 přesné a jednoduché zavádění –

však léčba ještě není zdaleka u konce. 
Pacient je zván na pravidelné kontroly 
do traumatologické poradny, kde dle 
RDG vyšetření lékař určí další postup 
terapie.

obr. 2 obr. 3 obr. 4 obr. 5 obr. 6 obr. 7

Fraktura stehenní kosti (femuru) je 
poranění následkem pádu či havárie 
apod., které si vyžaduje hospitalizaci 
a nejčastěji i operační výkon. Nejriziko-
vější skupinou, která je frakturou nejví-
ce ohrožena je starší populace. Jejich 
kosti jsou porózního charakteru a tím 
více náchylné k lámavosti. U pacientů 
s takovýmto poraněním se po přijetí 
do nemocnice v lokální anestesii za-
vede extenze do holenní kosti, která 
má zamezit rotaci a dislokaci zlomené 
kosti a tahem udržuje poraněnou kost 
v optimální poloze do té doby, než do-
jde k operativnímu řešení.

O extenzi pečuje sestra pravidelnými 
převazy s framykoinovou mastí. Kon-
troluje čití prstů postižené končetiny, 
hybnost, sílu tahu a zvýšená péče je 
také věnována prevenci vzniku prole-
ženin. 
Před operačním zákrokem sestra 
připraví operační pole, zavede ne-
mocnému flexilu k podání anestesie 
a pooperačně k podávání antibiotik. 
Na operační sál pacient odjíždí spo-
lu s extenzí. Nejčastějšími osteosyn-
tetickými materiály k léčbě takových 
zlomenin je například PFN hřeb, který 
se zavádí přímo do postižené kosti, 
DHS, ETN, ... Takovýchto osteosynthés 
je celá řada a určení správnosti vybra-
ného materiálu závisí na typu zlomeni-
ny a na kostním terénu. Vyrobeny jsou 
z chirurgické oceli nebo titanu, který je 
přijatelný pro lidský organismus.
Pooperačně bývá pacient umístěn na 
chirurgický JIP, kde je monitorován 
a dle stavu přeložen zpět na chirurgic-
ké oddělení. Rána by měla být klidná 
a bolesti postupně ustupovat. Sestra 
vypodkládá poraněnou končetinu pol-
štářem, k zamezení případného otoku, 
nebo rotaci končetiny. V prvních poo-
peračních dnech je pacient upoután na 
lůžko a zcela odkázán na péči zdravot-
nického personálu. Ta obsahuje veške-
rou hygienu, podávání léků, popřípadě 
infuzních roztoků, provádění odběrů, 

péči o ránu a v neposlední řadě také 
laskavost a trpělivost veškerého per-
sonálu. Poraněná končetina se fixuje 
bandáží a pacientovi se podávají an-
tikoagulační léky k zamezení vzniku 
trombózy. Je velmi důležité, aby se v co 
možná nejkratší době po operačním 
zákroku započalo s rehabilitací. Re-
habilitační pracovníci provádějí spolu 
s pacientem nejprve kondiční cvičení 
na lůžku, poté dle stavu nácvik sedu na 
lůžku a postupně stoje a chůze o dvou 
podpažních berlích bez nášlapu na po-
raněnou končetinu.

Po zvládnutí tohoto procesu může být 
pacient propuštěn do domácího ošet-
ření. Pokud je rána v pořádku, stehy se 
extrahují 8.–10. pooperační den. Tímto 

1

2
Proximální femur a dialýza femuru 
(řešení Synthes)

Rentgenový snímek zlomeniny 
stehenní kosti 

Některým pacientům se ale bohužel 
nemůže doma dostat celodenní péče 
a proto je nutné, aby byli umístěni na 
ošetřovatelsko rehabilitační oddělení 
k doléčení a pokračování ve vertikaliza-
ci pomocí rehabilitačních pracovníků.

Jitka Vitoušová 
chirurgie II.  

Nemocnice Teplice, o.z.



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: Mgr.  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.: 474 447 395.

Jedná se o nezhoubný kožní novotvar 
červené barvy vzniklý z krevních cév, 
které vytvářejí prostorovou strukturu.
Hemangiomy bývají vrozené, ale mno-
hé vznikají v průběhu života v důsled-
ku slunění.
Nejčastěji vznikají na obličeji, ale ob-
jevit se mohou na kterékoliv části těla. 
Zajímavé je, že hemangiomy se obje-
vují více u děvčátek než u chlapců, ale 
proč tomu tak je a co je vlastně příči-
nou jejich vzniku, není jasné.
Odborníci vždy doporučují návštěvu 
specializovaného pracoviště (onkolo-
gie, kožní oddělení, plastická chirur-
gie).
Tento kožní novotvar má několik růz-
ných forem:

Kapilární•  – vyskytuje se nejčastěji 
v kůži, kde vytvoří červené skvrny. 
Nepředstavuje vážnější problém 
a lze jej léčit steroidy, kryoterapií 
nebo jej můžeme odstranit laserem 
či chirurgicky.
Kavernózní•  – vyskytuje se v kůži, 
pod kůží nebo i na vnitřních orgá-

nech. Makroskopicky vypadá jako 
modravý či nafialovělý uzel. Menší 
uzlíky mohou spontánně vymizet 
během školního věku. Větší he-
mangiomy se mohou vyskytnout 
např. v hrtanu /kde ztěžují dýchání/ 
nebo na očním víčku /kde omezují 
vidění/. Pak je nutná léčba – buď 
injekčním podáváním steroidů, la-
serovou terapií či chirurgickým vy-
nětím.

Arteriovenózní•  – lze vidět v kůži, 
ale i jinde. Je charakterizován veli-
ce krátkým úsekem, kde se přívod-
ná tepna rozdělí na kapiláry a opět 
spojuje do značně rozšířených žil.

vyšeTřovAcí meToDy
cT vyšetření – kde lékař určuje hloub-
ku hemangiomu pod kůží (u malých 
dětí je nutná hospitalizace – vyšetření 
se provádí pod narkózou).

Sonografie – zjišťuje se, zda hemangi-
om není na vnitřních orgánech.

boj s hemangiomem

Před léčbou kortikoterapií 3 měsíce po aplikaci

V průběhu léčby Průběh léčby 0–2 roky

V průběhu léčby

Dva roky po léčbě

Před dvěma lety jsem se setkala s problémem hemangiomu. Děvčátko jej mělo 
přes celou pravou tvářičku. léčba začala v únoru 2008 formou kortikoterapie 
(aplikace DePo meDRolU).

léčbA 
Ve většině případů není léčba nutná, 
pakliže ovšem způsobuje hemangiom 
problém (ať už funkční či psychický), 
existují tyto alternativy:

podávání steroidů•  (injekčně či orál-
ně) může zmenšit velikost heman-
giomu.
laserová terapie•  – laserové záření 
poškodí tkáň hemangiomu, při-
čemž kůže zůstane neporušená.
Kryoterapie• 
Chirurgická léčba• 

PRognózA 
Valná většina hemangiomů nepřed-
stavuje vážnější problém. Obvykle jde 
o potíže pouze kosmetického rázu. 
Přesto se mohou vyskytnout nádory, 
které omezují funkci některého orgánu 
nebo způsobují vážné krvácení.

PReVence
V současnosti není známa žádná účin-
ná prevence proti hemangiomu.
Holčička prodělala léčbu steroidy a již 
příští měsíc ji čeká chirurgická léčba 
kauterizací.

Dana Kuchtová 
chirurgie 

Nemocnice Teplice, o.z.


