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Za obsahovou správnost příspěvků plně 
odpovídají uvedení autoři. Děkujeme 
všem, kteří se podíleli na přípravě toho-
to vydání.

Radioterapie v Chomutově

nout do Zkoušek provozní stálosti, 
proto se provádí měření pro každý 
ozařovací plán zvlášť). Měření jed-
noho ozařovacího plánu zabere asi 
90 minut,

• vlastní ozářka pacienta je také asi 
2–4x delší než klasická.

Na tomto místě neskromně uvádíme, 
že OC Chomutov bylo v oblasti Plzeň – 
Ústí nad Labem – Liberec první, které 
zavedlo IMRT techniku do klinické pra-
xe.
Prvního pacienta jsme IMRT technikou 
na našem pracovišti ozářili 9. 5. 2007. 
Začali jsme ozařováním karcinomů 

prostaty, poté jsme rozšířili využití 
této metody k ozařování karcinomů 
v oblasti krku, dutiny ústní a hlavy. 
Dne 25. 5. 2010 měl první ozářku náš 
dvoustý pacient. Chtěli bychom rozší-
řit použití této techniky i na karcinomy 
prsu, které jsou klasicky problematicky 
naplánovatelné. 
Díky tomu, že je tato technika šetrná 
k okolní zdravé tkáni a je celkově pa-
cienty dobře snášena, můžeme apli-
kovat podstatně vyšší dávky než při 
klasickém ozařování. 

Než pacient absolvuje první ozářku, 
projde procesem plánování, který se 
skládá z lokalizace, CT, samotného 
plánování a simulace.
• lokalizace – je zaměření cílového 

objemu na simulátoru. Simulátor 
je přístroj sloužící k lokalizaci cí-
lového objemu, k simulaci a ve-
rifikaci ozařovací techniky. Je to 
diagnostický rentgenový přístroj 
se zesilovačem obrazu a se systé-
mem nastavitelných clon, umožňu-
jících napodobit svazek záření tak, 
jak se bude používat na lineárním 
urychlovači. Jde tedy o přístroj na-

podobující ozařovací podmínky. Při 
lokalizaci cílového objemu zároveň 
vyrobíme orfit, který se používá při 
ozařování prostat, hlavy a krku. Or-
fit je fixační pomůcka, vyrobená ze 
speciálního plastu s tvarovou pa-
mětí, která se po vložení do horké 
vodní lázně stane tvárnou a po při-
ložení na pacienta přesně kopíru-
je tvar jeho těla. Během několika 
minut orfit vychladne, ztuhne a za-
chová si po sundání stejný tvar. 
Tuto fixační pomůcku používáme 

proto, abychom pacienta zafixovali 
a zajistili vždy stejnou polohu při 
samotném ozařování.

• plánování – k samotnému plánová-
ní ozařovacího plánu potřebujeme 
aktuální CT snímky dané oblasti. 
Do těchto snímků lékař zakreslí 
ozařovaný objem (oblast, do které 
bude směřovat svazek záření) a ri-
zikové struktury. Rizikové struktu-
ry jsou orgány, na které nesmí být 
nazářena vyšší dávka, než jakou 
povolují limity. Každý orgán má ji-
nak velkou toleranci k záření a při 
překročení těchto limitů je orgán 
nezvratně poškozen. Do takto při-
pravených CT řezů naši fyzici vklá-
dají pod různými úhly jednotlivá 
pole a snaží se, aby daná oblast 
byla rovnoměrně prozářená. Takto 
připravený ozařovací plán může mít 
až 13 polí, které jsou ještě rozděle-
né do jednotlivých segmentů.

• simulace – slouží k nasimulování 
připraveného ozařovaného plánu. 
Lékař zkontroluje každé ozařované 
pole, aby přesně směřovalo do na-
plánované oblasti ozařovaného 
objemu. Snímky ze simulátoru 
jsou přeposílány na ozařovny, kde 
se podle nich ještě jednou prove-
de kontrola správnosti nastavení, 
nebo-li verifikace. Pro zajištění 
přesného ozařování po celou dobu 
léčby opakuje se verifikace každý 
týden. Když je toto všechno hoto-
vé a odpovídá to naplánovanému 
plánu, může pacient podstoupit 
první ozářku. Počet ozářek je indi-
viduální, ale většinou se pohybuje 
od 30 do 39 frakcí neboli ozářek.

Zatím jsme se nesetkali se žádnými zá-
važnými nežádoucími reakcemi spoje-
nými s touto léčebnu technikou. Pokud 
je to možné, snažíme se IMRT využívat 
co nejčastěji.

Lenka Očenášková, DiS. 
Ing. Jiří Dvořák a Mgr. Jiří Jedlička 

Nemocnice Chomutov, o.z.

Co je To IMRT ?
IMRT znamená Intensity Modulated 
Radio Therapy, tedy radioterapie s ří-
zenou intenzitou svazku. Tu zajišťuje 
speciální kolimátor se systémem sa-
mostatně řízených vystiňujících „lis-
tů“. Počet těchto listů závisí na dru-
hu kolimátoru. Na OC Chomutov 
je kolimátor s 80 listy, 40 na každé 
straně.

jAk funguje IMRT? 
Lineární urychlovač v OC Chomutov 
to řeší jednoduše tak, že místo jed-
noho ozařovacího pole ozařuje celý 
ozařovaný objem prakticky stejnou 
dávkou v celé své ploše. Je zde po-
užito několika menších polí tzv. seg-
mentů s různým dávkovým příspěv-
kem, jejichž počet závisí na tom, jak 
potřebujeme dodanou dávku v poli 
rozdělit vzhledem k poloze kritických 
orgánů a ozařovaného objemu. Vět-
šinou míváme 4–8 segmentů na jed-
no ozařovací pole. Tím se dosáhne 
toho, že dávkový příspěvek z jedné 
části ozařovacího pole může být 

i o několik řádů vyšší, než příspěvek 
ze sousední části pole. To podstatně 
přispívá k ochraně zdravých tkání 
a orgánů v těsné blízkosti ozařova-
ného nádoru. Navíc lze tímto způso-
bem i v oblasti, kam chceme dávku 
dodat, dosáhnout lepšího souhlasu 
dodaného a požadovaného dávko-
vého rozložení.

IMRT v oC ChoMuTov  
(velICe STRučně)
Vzhledem k tomu, že jde o velmi ná-
ročnou ozařovací techniku (jak z hle-
diska přípravy ozařovacího plánu, tak 
z hlediska nastavení pacienta přímo 
na ozařovači), je nutno pro její pro-
vozování mít vypracovaný a od SÚJB 
posouzený systém kvality pro IMRT 
techniky. Každý takovýto ozařovací 
plán musí být dle tohoto systému 
kvality proměřen a vyhodnocen,  
nežli se povolí 1. ozářka na pacien-
tovi.
Pro představu časové náročnos-
ti přípravy a vlastního provedení 
IMRT ozáření lze z vlastní zkušenosti 
uvést: 
• optimalizace výpočtu klasického 

ozařovacího plánu zabere prů-
měrně asi 1 hodinu, optimalizace 
výpočtu IMRT plánu zabere prů-
měrně 6 hodin (jde o vlastní op-
timalizaci výpočtu, ne o činnosti 
tomu předcházející – nabírání dat 
ze simulátoru, z CT, NMR, ... ani 
o činnosti následující – kontrola 
na simulátoru a portálovém zob-
razovači lineárního urychlova-
če, …),

• kontrola shody výpočtu s namě-
řenými hodnotami se pro ne IMRT 
techniky neprovádí (ta je dána 
na základě výsledků Zkoušek 
provozní stálosti ozařovače). Pro 
IMRT techniky se před 1. ozářkou 
změří shoda s výpočtem (tato 
technika je tak náročná a indivi-
duální, že ji nelze obecně zahr-

Proces ozařování

Zaměření cílového objemu na simulátoru
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kterým je nutno včasně předcházet. 
Důležitá je kvalitní hygienická péče. 
Vhodné je použití kvalitní antidekubit-
ní matrace, polohování, promazávání 
a tření kůže krémy a mastmi, které sti-
mulují prokrvení. Důležitá je rehabili-
tace prováděná nejméně 1–2x denně. 
Dbáme o vylučování nemocného, které 
zůstává do posledních fází kontinentní, 
a pro nemocného alespoň jedna z věcí, 
kterých se může účastnit sám. Snažíme 
se o spolupráci při vylučování a co nej-
pozdější zavedení permanentního mo-
čového katétru, jako možného zdroje 
infekce. Zpočátku a dle stavu nemoci 
může pacient i při hospitalizaci přijímat 
alespoň částečně potravu sám. Stravu 
či tekutiny podáváme po malých sous-
tech, lžičkách. Vždy se přesvědčíme, 
jestli se podařilo polknout podané jíd-
lo, než podáme další. Diety jsou vhod-
né kašovité, ovšem dobře ochucené, ne 
mdlé chuti. Chuť má pacient zachova-
nou a byla by velká škoda, aby odmítal 
jídlo při zachovalém částečném poly-
kání kvůli špatné chuti jídla. Při krmení 
může snadno dojít k aspiraci, která by 
mohla způsobit respirační infekci! Poz-
ději dochází k přijímání potravy pouze 
nasogastrickou sondou, eventuálně 
je možno provést perkutánní gastros-
tomii. Výhodou perkutánní gastrosto-
mie je, že nevznikají dekubity v hltanu 
nebo jícnu při dlouhodobém zavedení 
NG sondy. Ale i při zavedení NG sondy 
v rámci prevence používáme při pra-
videlné výměně sondy vždy opačnou 
nosní dírku. Strava by měla být nutrič-
ně vyvážená a kompletní dle ordinace 
lékaře, podávaná v pravidelných inter-
valech. Pacient může být v domácím 
ošetřování, pokud nemá dechové potí-
že. Vitální kapacita plic s progredujícím 
onemocněním postupně klesá a dřív 
nebo později je nemocnému zavedena 
úplná plicní ventilace (ÚPV). Nejopti-
málnější situace pro nemocného by 
byla i po zavedení ÚPV domácí péče, 
která v naší zemi není zcela běžná 
oproti zahraničí. Pacientovi se prove-
de tracheotomie a zavede tracheosto-
mická kanyla, která slouží k aplikaci 
dlouhodobé ÚPV. Při ÚPV dbáme o hy-
gienu dýchacích cest a předcházení 

vzniku respiračních infekcí. Okolí ka-
nyly pravidelně ošetřujeme, udržujeme 
v čistotě, suchu a potřené ochranným 
krémem. Provádíme pravidelnou laváž 
dýchacích cest. Velmi důležitá je péče 
nejenom o fyzickou, ale i o psychickou 
stránku pacienta. Nejoptimálnější by 
byla pravidelná návštěva psychologa 
při zachovalé pohyblivosti a dýchání 
ambulantně a za pozdější hospitaliza-
ce pravidelnými návštěvami u lůžka ne-
mocného. Snažíme se volit alternativní 
formy komunikace při nemožnosti řeči 
– obrázková metoda, afatický slovník 
a spolupráce s logopedem. Snažíme 
se pacienta motivovat k zájmu o okolí 

a sdílet s ním okolní dění. Může sledo-
vat TV, ale neměl by zůstat jen u této 
činnosti. Vhodné je i čtení, které mu-
síme přizpůsobit tak, aby nemocný 
dobře viděl na knihu a zajistit otáčení 
stránek. Členové rodiny, kteří by rádi 
pomohli a neví jak, mohou předčítat 
a strávit s nemocným spoustu společ-
ného času. 

ZAjíMAvoST nA ZávěR: Řeč MoZku
Najít způsob komunikace pro pacienty 
s celkovým ochrnutím těla je obtížné. 
Přesto se to vědcům podařilo. Díky spe-

ciálnímu přístroji mohou paralyzovaní 
lidé psát dopisy, používat e-mail či in-
ternet. Pokud mají dostatek motivace! 
Základem přístroje jsou dvě elektrody 
umístěné v hlavě, které měří elektrický 
signál vysílaný z mozkového kortexu 
těsně před vznikem myšlenky nebo 
akce. Tyto signály jsou předávány po-
čítači. Změnou jejich amplitudy může 
pacient pohybovat kurzorem a zvolit si 
vždy jednu ze dvou polovin abecedy, 
které se postupně ukážou v dolní části 
obrazovky. Pokud se v dané polovině 
nachází písmeno, které pacient potře-
buje, pohne kurzorem směrem dolů 
a tuto část obrazovky vybere. Pokud 
v ní písmeno není, snaží se nevysílat 
žádnou myšlenku a zabránit tak pohy-
bu kurzoru. Po každém výběru se zbý-
vající části abecedy opět rozdělí na dvě 
poloviny. Tímto způsobem nakonec 
pacient dostane písmeno, které chce 
napsat. Jak je patrné, jde o poměrně 
zdlouhavou proceduru. K manipulaci 
s počítačem je třeba naučit se doko-
nale ovládat myšlenkovou činnost, což 
je velmi nesnadné. Existuje ještě jiná 
varianta komunikování, která spočívá 
ve využití zbytkové svalové aktivity. 
Bohužel pro naše běžné zdravotnic-
ké využití jsou výše popsané způsoby 
komunikace spíše perličkou, pro zají-
mavost i v zahraničí se tato forma ko-
munikace vztahuje na pár vybraných 
pacientů. Asi nejznámějším dlouhodo-
bě žijícím pacientem s ALS je světozná-
mý fyzik Stephen Hawking. 
Na závěr je potřeba dodat, že tato těžká 
neurodegenerativní choroba je výzvou, 
ale zároveň velikou zátěží pro zdravot-
nický personál, která se nedá zdaleka 
vyrovnat s tím, čím vším si musí projít 
nemocný. Od počáteční fáze diagnos-
tikování přes boj s nemocí, smíření se 
s ní, po konečné stadium, kdy se blíží 
nevyhnutelný konec. Sestra je paci-
entovi v tuto dobu nejblíže a stojí ji to 
velké psychické úsilí, profesionalitu 
a lásku ke své práci, bez které by nevy-
držela vysoký tlak, který je na ni vyvíjen.

Michaela Bobková 
sestra neurologické ambulance 

Nemocnice Děčín, o.z.

ALS neboli Amyotrofická laterální skle-
róza je degenerativní onemocnění 
postihující centrální i periferní moto-
neuron. 
Příčina i patogeneze této choroby 
zůstávají neznámé. Jedná se o pro-
gresivní zánik motorických neuronů 
předních rohů míšních, mozkové kůry 
– pyramidových buněk mozkového 
kortexu a motorických jader některých 
mozkových nervů (především těch, 
které jsou uloženy v distální části moz-
kového kmene, v tzv. bulbární části). 
Úbytek motorických neuronů je spojen 
s degenerací kortikospinální (pyrami-
dové) dráhy, která představuje hlavní 
motorickou dráhu. Známý francouzský 
neurolog Jean Martin Charcot popsal 
tuto nemoc v roce 1869. Charcot podal 
popis nejen klinický, ale i patologický. 
Proto se dodnes v Evropě setkáváme 
s označením Charcotova choroba, což 
je synonymum pro ALS. V USA se ně-
kdy označuje jako Lou Gerhringova 
choroba. Tento název je připomínkou 
pacienta, slavného baseballového 
hráče, který touto chorobou trpěl. Jsou 
popsány tři různé formy ALS. Nejčastěji 
se vyskytuje tzv. sporadická ALS. Fa-
miliární ALS se objevuje více než jed-
nou u předchozích generací, zaujímá 
5–10 % postižených touto chorobou. 
Mimořádně vysoký výskyt této choroby 
byl pozorován na ostrově Guam a okol-
ních ostrovech v Pacifiku v roce 1950 

a podle ostrova dostala název poslední 
forma ALS Guamská. 
ALS se projevuje smíšenou parézou, 
která je způsobena právě postižením 
obou motoneuronů – centrálního i pe-
riferního. Jde o příznaky parézy (čás-
tečného ochrnutí) centrální (zvýšené 
šlachosvalové reflexy, pyramidové jevy 
– např. Babinski), které jsou přítom-
ny spolu s příznaky periferní parézy 
(svalové hypotrofie až atrofie, fasciku-
lace...). Na horních končetinách bývá 
obraz parézy (částečného ochrnutí) 
smíšené, na končetinách dolních pře-
važuje obraz parézy spastické. 
Nikdy není přítomna porucha čití, ne-
boť jde o elektivní postižení motoneu-
ronů a právě tím se na počátku odlišuje 
od RS, na kterou se často pomýšlí. Sva-
lová slabost může začínat na nohou, 
rukou, pažích či v oblasti orofaryngu, 
kde je spojena se špatnou výslovností 
či obtížným polykáním. Často jsou jako 
první postiženy ruce, většinou asyme-
tricky. Objevují se problémy s jemnou 
motorikou, nejtypičtěji se zapínáním 
a rozepínáním knoflíků. Později se 
přidává postižení chůze. Svalová sla-
bost se pomalu stává těžší a výrazně 
postihuje další části těla. Pacient zvol-
na ztrácí soběstačnost. V další fázi se 
objevují svalové křeče a pokles tělesné 
hmotnosti, který je způsoben kombi-
nací úbytku svalové hmoty a dysfagie. 
Zvláště závažné jsou příznaky bulbár-
ní, kdy pacient má zprvu problémy 
s polykáním tekutin, tekutina se vrací 
do nosu. Tím se diferencuje od jiných 
poruch polykání, kdy váznou zprvu 
tuhá sousta. Později nemocný nedo-
káže polknout ani tuhá sousta. Sliny 
vytékají z úst, pacient je zcela nescho-
pen polykání, zavření úst, pohybů jazy-
kem. Dohromady s poruchou polykání 
se rozvíjí i porucha řeči přes rinolalii 
(huhňavost) až po úplnou neschopnost 
fonace a artikulace. Nemocný je zcela 
odkázán na výživu nasogastrickou 
sondou. Postižení dýchání je obvykle 
pozdním příznakem, ale někdy může 
provázet i časná stadia. Postižení čití, 
bolest a parestezie jsou s diagnózou 
ALS neslučitelné. Rovněž jsou ušetřeny 
močové funkce a sfinktery. Typický je 

progresivní průběh onemocnění, bez 
známek remise a obvykle bez období 
krátkodobé stagnace. Příznakové ob-
dobí onemocnění trvá asi 4 roky a končí 
smrtí nemocného. Asi 20 % nemocných 
žije déle než 5 let. Pokud je však prove-
dena tracheostomie a nemocnému je 
zavedena ÚPV, může při dobré ošet-
řovatelské péči přežívat mnoho let. Je 
ovšem kvadruplegický a komunikuje 
pouze očima. Inteligence pacienta 
i jeho vnímání a myšlení zůstávají zcela 
neporušeny. V literatuře se lze setkat 
s případy, kdy nemocní přežívali v tom-
to stadiu i déle než 25 let. ALS se velmi 
těžko diagnostikuje. Neexistuje žádný 
test, který by dokázal definitivně sta-
novit diagnózu. Jsou potřeba klinické 
zkoušky a série testů. 
Využívá se: EMG a test rychlosti vedení 
nervových vzruchů NCV, rozbory krve 
a moči včetně elektroforézy sérových 
proteinů, lumbální punkce, rentgen 
včetně magnetické rezonance (MRI), 
biopsie svalů a nervů, myelogram krč-
ní páteře a další neurologická vyšet-
ření. Lék, který by vyléčil nemocného, 
neexistuje. Podávání riluzolu (Rilutek) 
prodlužuje přežití a kvalitu života ne-
mocných tím, že zpomaluje progresi 
a oddaluje nástup nejtěžších stadií 
ALS.

ošeTŘovATelSká péče 
o neMoCného S dIAgnóZou AlS
V prvních fázích nemoci se sestra se-
tkává s pacientem v ambulantní části 
zdravotnického zařízení. Zde je důleži-
tý správný psychologický přístup k ne-
mocnému, který už zná svojí diagnózu 
i prognózu svého onemocnění. Sestra 
by se měla snažit ohleduplným přístu-
pem motivovat pacienta k co nejvíce 
aktivnímu životu v rámci jeho stávají-
cích možností. Zajímat se o jeho zájmy 
a koníčky, které by šlo udržovat maxi-
mální dlouhou dobu při zhoršování 
nemoci. Zcela nevhodná je lítost a pře-
nášení smutku na nemocného. V poz-
dějších fázích nemoci, kdy dochází 
k hospitalizaci, se v péči o nemocného 
uplatňuje většina ošetřovatelských po-
stupů péče. Stav pokožky díky atrofiím 
svalstva je náchylný k tvorbě dekubitů, 

AlS – Amyotrofická laterální skleróza

nervová buňka

axon

normální nervová 
buňka a sval

nervová buňka 
postižená ALS  
sval zakrňuje

atrofovaný sval

Porovnání zdravé a postižené buňky

Stephen William Hawking
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Anestezie je celkem mladá věda, kte-
rá se jako obor osamostatnila tepr-
ve v roce 1971. Celková anestezie má 
za úkol, během výkonu, vyřadit vědomí 
nemocného, zbavit ho pocitu boles-
ti, zajistit útlum nevhodných reflexů 
a motorický klid.
Časově ji můžeme rozdělit na úvod, 
udržování a probouzení. Pacient, který 
jde na plánovaný výkon se v předope-
rační den setkává s anesteziologem, 
který mu vše vysvětlí, zodpoví případ-
né dotazy a nabídne mu anestezii 
(celkovou, regionální...) nejvhodnější 
vzhledem k jeho zdravotnímu stavu 
a operačnímu výkonu.

AneSTeZIologICká SeSTRA SI pŘed 
výkoneM MuSí:
1. Zkontrolovat nástroje a připravit 

pomůcky k zajištění dýchacích cest 
– ty se liší v závislosti na závaž-
nosti a délce výkonu. Vždy musí 
mít připravené pomůcky k intu-
baci – dobře svítící laryngoskopy, 
endotracheální rourky, zavaděč, 
stříkačku na nafouknutí těsnícího 
balonku, náplast na fixaci roury 
a sprej na navlhčení, Magillovy 
kleště, popř. pomůcky pro obtíž-
nou intubaci. Naše oddělení má  
možnost využívat videolaryngo-
skop, vhodný zvláště u obtížných 
intubací.

2. Připravit anesteziologický přístroj. 
Zapojí přístroj na zdroj elektrické 
energie, centrální rozvod plynů – 
kyslíku, oxidu dusného, vzduchu, 
odsávání plynů a zemnění. Vyzkou-
ší těsnost okruhu a nasadí obličejo-
vou masku s bakteriálním filtrem. 
Zkontroluje funkčnost odsávačky. 
Doplní inhalační anestetika v od-
pařovačích. Přichystá monitor pro 
pacienta – EKG, manžetu na TK, sa-
turační čidlo.

3. Naředí léky a připraví infuzi (Rin-
ger-fundin, NaCl apod., podle zdra-
votního stavu nemocného). Léky 
používané při celkové anestezii si 
určí lékař sám. Rozhoduje se na zá-
kladě zdravotního stavu nemoc-
ného, délky a závažnosti výkonu. 
Všechny léky aplikuje sestra intra-
venózně! Po celou dobu operace 
má nemocný zajištěnu žílu kanylou 
– velikost kanyly závisí na závaž-
nosti výkonu (větší průsvit při před-
pokládané vyšší krevní ztrátě).
Nejčastěji používané léky: 

 – CELKOVÁ ANESTETIKA (používa-
ná při úvodu do celkové aneste-
zie, navozují spánek): Propofol 
(10 mg/ml) – vhodný u starších 
a nemocných pacientů; Thio-
pental (25 mg/ml) – barbitu-
rátové anestetikum, usínání je 
klidné a rychlé, kontraindikace: 

astma bronchiale, těžké jaterní 
a ledvinné poškození, sepse, 
šok; Hypnomidate (1 mg/ml) – 
navozuje stav podobný spánku, 
jen velmi omezeně narušuje 
činnost srdce a krevní oběh, pů-
sobí krátce.

 – OPIÁTY: Fentanyl, Sufenta, Ra-
pifen, Dipidolor – silné účinné 
léky proti bolesti, během chi-
rurgického výkonu zesilují stav 
znecitlivění, tlumí dýchání, mají 
antidita, podléhají ustanovení 
zákona o návykových látkách.

 – MYORELAXANCIA (uvolňují sva-
lový tonus): Succinylcholinjodid 

(10 mg/ml) – působí fascikulace 
(krátké záškuby svalových vlá-
ken, viditelné pod kůží), krátký 
účinek, nejlépe uvolní svalstvo 
hrtanu, vhodný při tracheální in-
tubaci – zavedení endotracheál-
ní trubičky do průdušnice, které 
umožňuje mechanickou ventila-
ci, zabraňuje aspiraci; Norkuron 

práce sestry před celkovou anestezií

Záběr z průběhu operace

(1 mg/ml), Esmeron (10 mg/ml), 
Tracrium (10 mg/ml), Arduan 
(1 mg/ml) – dlouhodobá rela-
xace svalstva, je nutná k téměř 
všem chirurgickým výkonům, 
mají antidota.

 – INHALAČNÍ ANESTETIKA (kapal-
né látky, lijí se do odpařovače, 
jsou vdechována se směsí kyslí-
ku, oxidu dusného): Narcothan 
– v kombinaci s adrenalinem 
může dojít k arytmii (až komo-
rové fibrilaci); Isofluoran – nej-
častěji používaný; Sevofluoran 
– vhodný i pro ambulantní vý-
kony, anestezie u dětí.

Další léky:
 – Atropin – parasympatikoly-

tikum (snižuje podráždění 
parasympatických nervů, pa-
rasympatikus patří mezi nervy 
autonomní, jejichž funkce ne-
podléhá naší vůli, jsou v hlad-
kém svalstvu, parasympatikus 
zpomaluje srdeční frekvenci), 
Atropin zvyšuje srdeční frek-
venci, snižuje sekreci v respi-
račním ústrojí; Mesokain 1%  
(10 mg/ml) – lokální aneste-
tikum – nitrožilní podání jako 
léková defibrilace, při komoro-
vých arytmiích; Ephedrin – sym-

patomimetikum – zvyšuje tlak, 
dilatuje bronchy. 

 – ANTIDOTA: 
Syntostigmin – parasympato-
mimetikum (0,5 mg/ml), ruší 
účinek myorelaxancií, způso-
buje bradykardii, podává se 
spolu s Atropinem; Naloxone  
(0,4 mg/amp.) – ruší účinek 
opiátů.

4. Při příjezdu pacienta do anestezio-
logické přípravny sestra zkontroluje 
jméno, příjmení, datum narození. 
Vyptá se pacienta, zda je nalačno, 

na zubní protézu, alergii, užívané 
léky, operovanou stranu atd.

5. Zavede periferní žilní katétr a na-
pojí infuzní roztok. Pokud má ne-
mocný strach, snaží se jej uklidnit. 
Vysvětlí, co se bude dít.

6. Po uložení nemocného na operační 
stůl jej zamonitoruje.

Pacient je tak připraven na začátek  
anestezie.

Monika Hošková, DiS. 
anesteziologicko-resuscitační oddělení  

Nemocnice Most, o.z.

kazuistika pacientky s ischemickou chorobou dolních končetin

Žena, věk 49 let, kuřačka, invalidní 
důchodkyně, dříve pracovala jako uklí-
zečka. Poprvé vyšetřena pro bolesti 
dolních končetin na interně v roce 
2003, následně bylo provedeno angio-
grafické vyšetření. První hospitalizace 
na chirurgii v lednu 2004 – byla přijata 
na sérii vazodilatačních infuzí, prove-
deno DSA + PTA, doporučen striktní 
zákaz kouření!!! Od té doby hospitali-
zována na chirurgii 16x pro opakované 
tepenné rekonstrukce obou dolních 
končetin, opakovaně infekty v okolí 
cévních rekonstrukcí. Zpočátku ně-
kolikrát provedeno PTA + stent, poté 

15x na operačním sále – bypass či tro-
mebectomie a cévní plastiky. Již v červ-
nu 2006 jsou cévní stěny lékařem 
popisovány jako gracilní a papírové. 
Během předchozích hospitalizací pro-
váděna různá vyšetření: cévní sono, 
CT Ag, MR Ag, ambulance pro chronic-
kou bolest, psychologická i psychiat-
rická konzilia.
V průběhu psychologického konzilia 
pacientka ventilovala šok z opakované-
ho krvácení z operační rány, dále strach 
ze spánku bez dohledu manžela, strach 
z reoperace, z vykrvácení, ze smrti.  

„...Šla jsem doma v noci na WC, zjistila 
jsem, že krvácím z operační rány, začala 
jsem křičet, manžel přivolal RZP. Doma 
jsem spala cca 1 hodinu, manžel mne 
hlídal, kdyby se krvácení opakovalo… 
V nemocnici se bojím usnout, v noci 
pláču, mám úzkostné sny o reoperaci… 
Pořád mám před očima operaci, jak mě 
připravují… Vrtá mi hlavou představa, 
že umírám.“ 
Dále ji trápila bolest levé dolní konče-
tiny (VAS = 4–5), nechuť k jídlu, úbytek 
na váze, únava. Náladu měla smutnou, 
plačtivou; suicidální myšlenky nego-

Práce anesteziologické sestry na sále
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vala. Pro úzkostně-depresivní sympto-
matiku, která dominovala v klinickém 
obraze, bylo požádáno o psychiatrické 
konzilium. 
Pacientce byl medikován Mirtazapin 
(antidepresivum) a Hypnogen na noc. 
Postupně se zlepšovala nálada, spá-
nek, chuť k jídlu. Před dimisí byly paci-
entce předány kontakty pro následnou 
ambulantní psychiatrickou, eventuálně 
psychologickou péči.  
V březnu 2010 pacientka v noci přija-
ta pro opětovné bolesti v lýtku. Tramal 
neužívala, myslela, že bolesti přejdou, 
ale nepřešly. Předchozí hospitalizace 
ukončena den předtím.
Po příjezdu na oddělení napíchnuta 
flexila, podána 1. vazodilatační infuse 
a bolesti tlumeny Dolsinem 50 mg i.m. 
Druhý den změna ordinací: vazodi-
lační infuse nepodávat, na bolesti 
Veral 1 amp i.m. á 12 hod. a Perfalgan 
á 4 hod. i.v. Převazy třísla Betadinovou 
mastí. Klid na lůžku.
Šestý den hospitalizace večer paci-
entka žádá o prášek na spaní, aby se 
trochu vyspala. Přes veškerá analgeti-
ka pacientka stále trpí bolestmi v pra-
vém lýtku. Při použití toalety pacientka 
kolabuje, motá se jí hlava, sedla si 
na zem, ale neuhodila se. Je při vědo-
mí, se sestrou komunikuje.
Dále podstupuje různá vyšetření. 
Mimo jiné na CT Ag zjištěna významná 
stenóza v bifurkaci aorty, kompletně 
uzavřený A-F bypass.
Pacientka opět poučena o závažnosti 
svého onemocnění i o životosprávě. 
Přes poučení lékařkou, nedodržuje 
klid na lůžku a opouští neustále oddě-
lení – potřebuje si zakouřit.
Stav pacientky se stále zhoršuje, na-
říká na silné bolesti, nespí celé noci. 
Naordinovány infuse s Prostavazi-
nem, analgetika píchána pravidelně. 
Intervaly, mezi podáním Morphinu 
0,01 s.c., se zkracují. 
Střídají se u ní dobré a špatné nálady. 
Pacientka je velice unavená od bolestí, 
s nohou již vůbec nehýbe, ani se na ni 
nepostaví. Má veliký strach, neví, co 
bude dál, dochází k sebepoškozová-
ní – trhá si vlasy. Naštěstí má rodinu, 
která ji velice podporuje, chodí za ní 

každý den, pečlivě se o ní stará a snaží 
se jí dodávat sílu.
Vzhledem k opakovaným rekonstruk-
cím a špatnému stavu tepen a těžkému 
ischemickému postižení LDK je 19. den 
hospitalizace provedena amputace 

levé dolní končetiny ve stehně, další 
den opět trombóza a následně trombe-
ktomie vpravo a tento stav se opakuje 
i na druhé končetině a 22. den hospi-
talizace provedena amputace pravé 
dolní končetiny ve stehně.  
Na JIP po operaci v průběhu podpůr-
ného psychoterapeutického rozhovoru 
pacientka ventiluje absenci kontaktu 
s rodinou. Kontaktovala jsem telefo-
nicky druha pacientky, který byl plač-
tivý, měl obavy z návštěvy JIP, kde mu 
nedávno zemřel příbuzný, dále obavy 
z konfrontace s pooperačním stavem 
družky. Zprostředkovaně družku pod-
poruje, „…má syna a druha, který 
ji neopustí...“. Druhu pacientky byl 
nabídnut osobní podpůrný rozhovor 
a možnost provázení při návštěvě JIP.  
Po přeložení z JIP zpět na naše oddě-
lení má pacientka rozepsané infuze, 
pokračující epidurál, jsou jí podávána 
antibiotika, pahýly se převazují na su-
cho – dle potřeby. V sakrální části má 
pacientka dekubit o průměru 5 cm, 
který se převazuje Mepilexem.
Po zrušení epidurálu pacientce na-
ordinován Paralen tbl., Dolmina tbl. 

Při větších bolestech lze připíchnout, 
po domluvě s lékařem, Tramal s.c. 
Pacientka se sama polohuje, toaletu 
zvládá s pomocí na vozíku v koupelně. 
Jezdí si s rodinou do Atria, někdy jez-
dí sama po oddělení i ven. Postupně 
již sama zvládá posazování na lůžku 
a do vozíku s pomocí. 
Cítí úlevu od bolestí, které ji doprová-
zely dlouhou dobu. Stále se u ní stří-
dají dobré a špatné nálady: Je ráda, 
že nemá bolesti, ale zase neví, zda 
doma zvládne chod domácnosti. Bydlí 
v domě, kde není výtah, má malý byt – 
nedá se v něm projet vozíkem.
Při podpůrných psychoterapeutických 
rozhovorech dominuje téma „Chtěla 
bych z nemocnice domů, ale nemáme 
bezbariérový byt. Zvažuji pobyt v Ry-
jicích. Konečné rozhodnutí nechávám 
na druhovi.“ S pacientkou i druhem 
mapujeme výhody a nevýhody obou 
variant. Druh je v kontaktu se sociální 
pracovnicí, zjišťuje možnosti chráněné-
ho bydlení na Magistrátu a konzultuje 
s Mgr. Kočím, sociálním pracovníkem 
s osobní zkušeností se životem s han-
dicapem. 
Zažádal o nový bezbariérový byt, o vo-
zík, doma dělá úpravy bytu, aby se 
pacientka s vozíkem dostala na WC, 
do koupelny a aby se sama dokáza-
la obsloužit v rámci možností. V práci 
podal výpověď. Na sociálce si vyřizuje 
péči o nemohoucího člena rodiny.
Pacientka zvládá již bez větších pro-
blémů toaletu v koupelně. Cítí se dob-
ře, těší se domů. Pahýly se hojí dobře, 
dekubitus převazován mastným tylem. 
Při propuštění domů jsou pahýly klid-
né, rány v tříslech zhojeny, v sakrální 
části se čistí dekubit, okolí klidné bez 
známky infektu, ošetřován Hydrosorb 
gelem, mastným tylem a suchým kry-
tím. Poučena o dalších kontrolách 
i převazech.
Pacientka má dobrou náladu, přesto 
má stále obavy, jak bude doma vše 
zvládat. Převazy pahýlů a dekubitu 
jsou zajištěny sestrami z agentury do-
mácí péče. Její druh zůstává doma, aby 
se o ni mohl starat 24 hodin denně. 

Jana Nečilová a Mgr. Radka Baďurová 
Masarykova nemocnice, o.z.


