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Vážení čtenáři,
dostává se Vám do ru-

kou první číslo odborné  
přílohy časopisu Infolisty Kraj-

ské zdravotní, a.s., která nese  
název STATIM.

V této příloze budeme informovat nejen 
vlastní zdravotnickou obec, ale současně 

též celou širokou veřejnost o nových trendech,  
technologiích a postupech a nových standardech  

léčebné a ošetřovatelské péče.
Zveřejněné příspěvky budou sloužit k předávání odborných 

informací mezi autory a čtenáři v našich zařízeních.
Jsem přesvědčena, že STATIM bude pro Vaši práci přínosem, a že Vám 

bude napomáhat k získávání dalších odborných znalostí a vědomostí,  
tolik potřebných pro Vaši práci.

A Vám, našim pacientům, věřím, že usnadní orientaci v poskytované péči.

Bc. Anna-Marie Malá
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vě tohoto vydání

Léčebné rehabilitační postupy
Ludmily Mojžíšové

Poruchy funkce pohybového aparátu 
patří mezi vůbec nejčastější zdroje 
bolesti v lidském organismu. Boles-
tivý podnět se objevuje při poruše 
funkce jako signál, který má zabrá-
nit vzniku změny trvalé, popřípadě 
i morfologické. Bolestivé podráždění 
pak může vyvolávat odpověď nejen 
v příslušném segmentu, ale i v seg-
mentech velmi vzdálených od místa 
poruchy.
Metoda Mojžíšové je metoda, která 
pojímá lidský organismus komplexně. 
Všímá si posunů ve sternokostálních 
spojeních, dále funkčních kloubních 
blokád v intervertebrálních kloubech 
a zejména posunů a svalových dysba-
lancí v oblasti pánve. Spojení mezi 
místem primární poruchy pohybo-
vého aparátu a reflexními změnami, 
například v oblasti orgánů uložených 
v malé pánvi ženy, lze vysvětlit poru-
chami vegetativními, inervací orgá-
nů v malé pánvi a cévního zásobení. 
Uvedené reflexní změny pak po mobi-
lizaci a cílené léčebné tělesné výcho-
vě většinou mizí. Klíčové postavení 
v léčebném postupu vypracovaném 
Mojžíšovou zaujímá oblast pánve, ze-
jména posuny v sakroiliakálních klou-
bech, blokády kostrče a spazmy svalů 
pánevního dna. Svalové dno pánevní 
a jeho poměry mají podle praktických 
zkušeností a výsledků dominantní 
postavení, především při léčbě funkč-
ní sterility, skoliózy a řady vertebrgen-
ních obtíží. Ludmila Mojžíšová vytvo-
řila originální mobilizační techniku, 
začínající uvolněním pánevního dna, 
odstraněním blokád na páteři a žeb-
rech. Tato mobilizace mívá jen krátké 
trvání, jestliže není spojena s násled-
ným aktivním úsilím postiženého. 
Na mobilizace navazuje cvičební se-
stava, zaměřená na posílení svalů 
břišních a hýžďových – tyto spolu se 
svaly pánevního dna zajišťují správné 
postavení pánve. Posilování se děje 

postizometricky a je facilitováno de-
chem. Důraz je kladen na relaxaci, ne-
boť uvolnění pánevního dna je smys-
lem cvičení. Další cviky mají účinek 
protahovací a mobilizační. Cvičení lze 
doporučit všem věkovým kategoriím. 
Cvičení nezatěžuje kardiopulmonální 
systém. Sestava je cvičena přesně, 
dostatečně dlouho a každý den.
Indikace léčby
1.  funkční vertebrogenní onemocnění
2.  skolióza u dětí i dospělých
3.  coxartrózy, bolestivé stavy po en-
doprotézách
4.  urologické potíže – indikace v pří-
padě, že není přítomna žádná jiná                                             
strukturální choroba

inkontinence moči• 
retence moči • 

6.       gynekologické potíže
funkční sterilita ženy• 
bolestivá a nepravidelná menstrua-• 
ce
opakované potraty• 
hypoplazie dělohy• 
potíže v klimakteriu• 
příprava před umělým oplodnění• 

Na našem rehabilitačním oddělení 
léčíme touto metodou převážně pa-
cienty s vertebrogenním onemocně-
ním, menší část tvoří pacienti s uro-
logickou a gynekologickou indikací. 
Úspěšnost této léčby nezáleží pouze 
na doporučení lékaře, práce fyziotera-
peuta, ale z velké časti na spolupráci 
pacienta.
Pacient přichází na léčbu po vyšetření 
a doporučení odborného rehabilitač-
ního lékaře, nebo gynekologa, který 
také provádí kontrolu stavu pacienta 
po ukončení léčby. 

Lenka Bočanová
fyzioterapeut, RHB nemocnice Most
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Technika výživy nezralých novorozenců

Ve svém příspěvku jsem se zaměřila 
na téma techniky výživy nezralého no-
vorozence. V našem regionu se v po-
sledních letech narodí více než dříve 
extrémně nezralých novorozenců. 
Technologický pokrok a rychlý rozvoj 
Neonatologie dnes umožňuje přežití 
mnoha nezralých novorozenců, kteří 
by ještě před několika lety nejspíše ze-
mřeli. Jedna z důležitých součástí péče 
o tyto děti je zvládnutí nutričních poža-
davků nedonošeného novorozence.
Umělá enterální výživa NSPH má zá-
sadní význam v jejich ošetřování. Sou-
časná doporučení jsou vyhotovena 
tak, aby vývoj předčasně narozeného 
dítěte odpovídal růstu a tělesnému 
složení plodu v daném postkoncepč-
ním věku a udržování  normálních kon-
centrací živin v krvi a ve tkáních. Růst 
začíná obvykle ve druhém týdnu živo-
ta po vyřešení zdravotních problémů 
a postnatálních změn v distribuci tě-
lesné vody. Kvalita postnatálního růstu 
závisí na tipu výživy. Používání formulí 
připravených pro předčasně narozené 
děti přispívá k tomu, že tělesné slože-
ní a mineralizace kostí se více blíží od-
povídajícímu plodu. Současné studie 
ukázaly, že při použití fortifikovaných 
formulí (BMF, FM) pro nezralé děti se 
zlepšil růst a vývoj IQ v osmnáctém 
měsíci a v osmi letech v porovnání se 
standardními formulemi. Z této sku-
tečnosti vyplývá potřeba pečlivého 
monitorování výživy během hospitali-
zace i propuštění dítěte. Formule pro 
předčasně narozené děti se podávají 
i po propuštění dítěte domů do hmot-
nosti 3 kg. Na našem oddělení použí-
váme Nenatál nebo Alprém. Potom lze 
podávat formule pro donošené děti. 
V současné době se pohled na výživu 
NNPH změnil. Dříve se u nezralých dětí 

začalo s enterální výživou začalo poz-
ději. Nyní je snaha začít co nejdříve, 
v prvních hodinách po narození. Samo-
zřejmě parenterální podáváná glukózy,  
tuku a aminokyselin zůstává důležitou 
součástí péče o NNPH s zvláště těch 
kteří mají hmotnost nižší než 1.500 g. 
Kombinace parenterální a enterální 
výživy naplňuje nutriční požadavky dí-
těte. Jeli to však potřeba parenterální 
výživa kryje výhradně tyto požadavky 
po určitou nutnou dobu. 
Výhody mateřského mléka (MM):

na našem pracoviště je mateřské • 
mléko první volbou při enterální 
výživě nedonošených i donošených 
dětí
enterální výživu zahajujeme co nej-• 
dříve i u novorozenců s velmi nízkou 
porodní hmotností
mléko matky, která porodila před-• 
časně se v mnoha ohledech i když 
jen na přechodnou dobu liší od mlé-
ka matky, která porodila v termínu, 
výrazně je zvýšen např. obsah bílko-
vin a imunostimulačních složek
četné výzkumy i vlastní zkušenosti • 
na našem pracovišti potvrzují přízni-
vý vliv MM vlastní matky nebo ales-
poň mléka z banky na jejich nemoc-
nost a vývoj, pokud není k dispozici 
mléko od vlastní matky, používáme 
k výživě nezralců pasterizované 
mateřské mléko, v současné době 
máme pasterizátor na našem oddě-
lení          
časně krmené děti MM dosahují • 
dříve své porodní hmotnosti a mají 
menší váhový úbytek
tyto děti mají menší výskyt broncho-• 
pulmonální dysplázie a nekrotizují-
cí enterokolitídy, infekcí močových 
cest, zánětů středouší

způsob enterální výživy je závislí • 
na schopnosti dítěte sát, polykat 
a dýchat což jsou schopnosti které 
se objevují obvykle mezi 32. – 34. 
gestačním týdnem 
děti které jsou méně zralé, slabé • 
nebo nemocné je třeba živit sondou

Alternativní způsoby výživy používané 
na našem oddělení:

způsob metoda tzv.: „Po prsu“ • 
„Po prstu“ • 
krmení sondou bolusově – jednorá-• 
zové podání výživy
krmení sondou samospádem – nej-• 
častěji používaná technika na JIP
krmení sondou kontinuálně – injek-• 
tomat 
Tyto metody zaručují lepší toleranci • 
stravy.

Chtěla bych tak trochu neskromně při-
pomenout úspěchy na našem praco-
višti. Již tři roky jsme držiteli certifikátu 
„baby friendly hospital“, tedy nemocni-
ce přátelská k dětem. Jinak řečeno jde 
o režim chránicí – podporující a prosa-
zující kojení. Tímto titulem se v sou-
časné době může pochlubit jen několik 
nemocnic v České republice. V praxi to 
znamená, že z naší nemocnice odchá-
zí 91 % plně kojených dětí včetně ne-
zralců. Získání certifikátu předcházela 
velmi náročná práce celého našeho 
zdravotnického týmu. Kromě toho se 
můžeme pochlubit vytvořením stanice 
„rooming-in“ pro nedonošené děti. Ta 
je unikátní v tom, že jsou zde umístěni 
nezralí novorozenci i s extrémně nezra-
lou hmotností. Pokud to jejich zdravot-
ní stav dovoluje nachází se tu společ-
ně se svými maminkami, které se učí 
o děti starat pod dozorem odborně 
vyškoleného personálu. Ošetřování 
a krmení těchto rizikových novorozen-
ců, umístěných v inkubátorech a vý-
hřevných lůžkách u maminek na pokoji 
je velmi náročné a vyžaduje velkou 
trpělivost zdravotnického personálu. 
Ideálním cílem by bylo propustit tyto 
novorozence výlučně plně kojené, což 
bohužel není možné vždy zajistit.

Kamila Pacáková, Lenka Nováková
Novorozenecký JIP, MNUL
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Využití metody vlhkého hojení ran
 na ARO teplické nemocnice

Ošetřovatelství se v současné době utváří jako samostat-
ná vědní disciplína a klade čím dál větší požadavky na 
kvalitu ošetřovatelské péče. Zlepšit kvalitu péče o chro-
nické  rány bylo cílem i na našem oddělení, když jsme se 
roku  2001, za výrazné podpory vedení našeho oddělení,  
začali věnovat léčbě ran pomocí metody vlhkého hojení. 
Tato moderní metoda hojení spočívá v udržování rány 
ve vlhkém prostředí, přičemž požadavky na funkci kry-
tu rány a prostředí jím vytvářené jsou různé podle fáze 
hojení. Kromě prokazatelného terapeutického účinku 
přinášejí i nemocnému tyto speciální obvazové materi-
ály určitý komfort: nepřilepují se ke spodině rány, při se-
jmutí krytí a převazu nepoškozují nově vytvořenou tkáň, 
minimalizují bolestivost převazů. Z pohledu pacienta 
s chronickou, nehojící se ranou je jistě velkým přínosem 
omezení průvodních jevů (sekrece z rány, zápach), což je 
velice často příčinou neuspokojivého  psychického stavu 
pacienta. Další předností této moderní metody je snížení 
frekvence převazů, příkladem může být převaz dekubitu, 
kde se  klasickým způsobem   provádí minimálně dvakrát 
denně, při použití moderního krytí  maximálně 1x denně, 
většinou   však  2x týdně. 
Pokud budeme hovořit o ekonomickém aspektu, vede 
zkrácení doby hojení a nižší   frekvence převazů jedno-
značně ke snížení nákladů na léčbu. 
Základním předpokladem pro úspěšné, smysluplné a sa-
mozřejmě i ekonomicky výhodné využití moderních kry-
cích materiálů je jejich perfektní znalost, tzn.speciálně 
vyškolený personál a právě     to byla šance pro sestry, 
které tím přestávají být jen pasivním vykonavatelem pří-
kazů lékaře a mohou se aktivně podílet na celém léčeb-
ném procesu. Na našem oddělení se péči o chronické 
rány věnují sestry konzultantky, kdy soustavné vzdělá-
vání, seznamování se s novými výrobky na trhu, pasivní, 

ale i aktivní účast na odborných seminářích i celostátních 
kongresech je samozřejmostí. V roce 2006 byl naší sta-
niční sestrou vypracován standardní postup převazování  
jednotlivých typů chronických ran a defektů, který je dle 
nejnovějších poznatků aktualizován.
Pro potřeby našeho oddělení využíváme vlastní doku-
mentaci, kde jsou zaznamenány jednotlivé převazy, 
klasifikace rány, volba krytí, velikost rány, fáze hojení 
a v současné době je součástí i fotodokumentace. Tyto 
informace nám značně usnadňují zpracování kasuistik 
pro odbornou veřejnost. Původně jsme se věnovali ho-
jení převážně dekubitů či nehojících se pooperačních 
ran pacientů u nás hospitalizovaných, v poslední době 
se však k naší velké radosti zdá, že zájem o moderní kry-
tí ran stoupá a přivádí do vzdělávacích center zástupce 
nejen z řad sester, ale stále častěji i lékaře, což se v naší 
nemocnici projevilo zlepšením mezioborové spolupráce 
a využitím sester konzultantek na ostatních odděleních 
naší nemocnice. Výborná spolupráce funguje v současné 
době s urologickým oddělením a cévním chirurgem, kde 
se nám  použitím moderního krytí  daří společně výraz-
ně urychlit proces hojení u ischemických defektů dolních 
končetin a pacientů se syndromem diabetické nohy, sa-
mozřejmě za předpokladu komplexního přístupu k léčbě 
základního onemocnění. 
V rámci snahy získat zkušenosti i v ostatních   technikách  
mechanického débridementu  připravujeme u indikova-
ných pacientů léčbu larvami Lucilia sericata, které jsou 
naprosto odolné vůči bakteriím a mají rády tzv. vlhké mé-
dium. Sliny larev obsahují specifické enzymy rozpouště-
jící hnisavou a nekrotickou spodinu defektu. Vzhledem k 
tomu, že odstranění mrtvé tkáně je rychlejší než enzyma-
tickou cestou, může se v některých případech jevit jako 
výhodnější alternativa débridementu v případě, že pa-
cient s aplikací  souhlasí, stejně jako s plnou finanční 
úhradou.
Co  je naším cílem?
Součástí poradny pro léčbu bolesti při ARO bude od 
března letošního roku  zahájen provoz  ambulance  pro 
léčbu chronických ran, kde je naším cílem postupně 
vytvořit tým s multioborovou působností, který bude 
schopen hodnotit  a léčit chronickou ránu z pohledu 
cévního chirurga, dermatologa, diabetologa, algeziolo-
ga, ale také nutričního terapeuta. Dále je nutné zajis-

Sestry konzultantky pro hojení ran vlhkou metodou 
z odd. ARO teplické nemocnice
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tit edukaci pacienta, často je nutná 
spolupráce s rodinnými příslušníky 
nebo agenturou domácí péče.
V oblasti nemocniční péče při-
pravujeme ve spolupráci s hlavní  
sestrou nemocnice a konzultantka-
mi pro hojení ran jednotný systém 
v ošetřování ran a postupné vyško-
lení  vybraných sester jednotlivých 
oddělení nemocnice, vedení statis-
tik o výskytu dekubitů s cílem ne-
jen moderním postupem léčit, ale 
především účinnou prevencí snížit  
výskyt dekubitů.
Jak ukazují výsledky mnoha pra-
covišť v naší republice, kde je již 
metoda vlhkého hojení úspěšně 
využívána, ale také naše vlastní zku-
šenosti s používáním moderních kry-
cích materiálů na ARO, je zavedení 
této metody v rámci naší nemocnice 
jistě velkým přínosem pro pacienta, 
handicapovaného chronickou, ne-
hojící se ránou a zároveň naší šancí, 
výrazně zlepšit kvalitu života těchto 
pacientů.

Literatura:
Česká společnost  pro léčbu rány 
www.cslr.cz

Odborné časopisy Medical Tribune, Sestra

Jitka Konrádová, Lenka Srbová
Oddělení ARO Nemocnice Teplice

foto autorek   Lenka Srbová, Jitka Konrádová

Odložený porod – kazuistika
Odložený porod je stav velmi ojedinělý a každý pokus o zachování a prodloužení 
životaschopnosti plodu je riskantní a nejistý. Skoro vždy jde o problém u vícečet-
né gravidity, jejíž frekvence s rozvojem reprodukční medicíny stále stoupá. Jeden 
plod bývá z různých důvodů potracen (často pro předčasný odtok plodové vody), 
druhý, je-li vitální a zdravý, se může za dodržení léčebných opatření vyvíjet dále. 
Tato kazuistika popisuje stav, kdy žena jeden z plodů potratila a druhý porodila 
ve 33. týdnu gravidity. 
Tato práce popisuje první pokus o oddálení porodu druhého dvojčete na našem 
pracovišti. Prodloužili jsme těhotenství o 70 dní, s dosažením bezpečné života-
schopnosti druhého dvojčete.
Kazuistika
Pacientka XY, 31 let, primigravida, byla přijata na naše oddělení 30. 5. 2005 
ve 20.45 s dg. grav. hebd. (týden gravidity) 19 + 4, gemini bichoriati, biamniati, 
defluvium liquoris amnialis praecox.
RA: bezvýznamná, oba rodiče žijí a jsou zdrávi. OA: běžné dětské choroby, jinak 
bezvýznamná. GA: 8 let byla léčena pro primární sterilitu.
Nynější onemocnění: gravidita po prvním cyklu IVF + ET, při kterém byla přenese-
na dvě embrya. Pro pozitivní screening ve II. trimestru byla indikována a v grav. 
hebd. 18 provedena amniocentéza. Přichází pro odtok plodové vody.
Nález při přijetí: masivně odtéká čirá plodová voda, děloha normotonická, pohy-
by pacientka cítí. Vaginálně hlavička naléhá na vchod pánevní, hrdlo je zkrácené, 
polotuhé, pro prst prostupné, uložené mediosakrálně.PROM test pozitivní.
Dne 20. 6. v grav. hebd. 22 + 6 dochází k vzestupu zánětlivých markerů 
(CRP 5..12..30 mg/l), v kontrolních výtěrech je jen běžná flóra, ale změna v MOP 
3a. Pacientka je subfebrilní. Je s ní konzultována možnost pokusit se o odložení 
porodu plodu B, s níž souhlasí. Přistoupilo se tedy k indukci potratu plodu A pro-
staglandiny. Dne 21. 6. došlo k potratu plodu A. Váha plodu byla 490 g. Po něm 
ihned proběhla akutní tokolýza Gynipralem. Pupečník byl podvázán co nejvýše 
vstřebatelnou ligaturou a po odstřižení jeho zbytku dochází rychle k repozici 
pupečníku do děložního hrdla. Nasazena je dvojkombinace antibiotik a intra-
muskulární aplikace progesteronu. Anémie je dále korigována preparáty železa 
a kyselinou listovou.
První den po potratu plodu A: děloha je normotonická, pacientka subjektivně 
bez potíží. Nekrvácí. Ultrazvuková kontrola: placenta bez známek odlučování.
Třetí den: pacientka slabě špiní, děloha je normotonická, na UZ je plod v polo-
ze podélné koncem pánevním, hrdlo dilatované pupečníkem, placenty jsou bez 
známek abrupce s perfúzí v celém rozsahu obou placent. Pacientka je zcela bez 
potíží, pohyby cítí dobře, kontrakce neudává. Hemokoagulační vyšetření je v nor-
mě. Zahájena je terapie LMWH (nízkomolekulárním heparinem).
Čtvrtý den: ukončujeme parenterální tokolýzu a pokračujeme pouze perorální 
tokolýzou.
Pátý den: zahajujeme indukci plicního zrání kortikoidy. ATB terapii ukončujeme 
sedmý den po potratu. Kontrolní výtěry z hrdla a pochvy jsou negativní.
Sedmý den: při kontrolním UZ je funkční délka hrdla 10 mm s dilatací vnitřní 
branky na 30 mm a placenta plodu A již bez perfúze.
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Dále pokračujeme jen v terapii železem, perorální tokolý-
zou a aplikací progesteronu. Postupně dochází ke zlepšení 
funkční délky hrdla až na 33 mm. Při kontrolním vaginálním 
vyšetření je hrdlo formované, prostupné pro prst.
Třicátý první den: grav. hebd. 27 + 1 tj. 31. den po potratu 
plodu A, je provedena cerkláž děložního hrdla dle McDonal-
da. Při kontrolních vaginálních vyšetřeních je hrdlo uzavře-
né stehem. UZ kontroly ukazují prosperující plod s přiměře-
ným množstvím plodové vody. Kontrolní kultivační vyšetření 
z hrdla a pochvy jsou negativní.
Dne 29. 8.  v grav. hedb. 32 + 6 dochází k vzestupu CRP na 
37 mg/l a k progresi vaginálního nálezu. Vysazena je pero-
rální tokolýza, extrahován cerklážový steh a zavedena ATB 
terapie. 
Dne 31. 8.: 72. den po potratu plodu A, v grav. hebd. 33 + 1, 
kolem osmé hodiny ranní, dochází k nástupu pravidelné dě-
ložní činnosti. Palpačním vaginálním vyšetřením je zjištěna 
hlavička vstouplá malým oddílem a branka o průměru 7 cm 
s klenoucím se vakem blan. Při dirupci vaku blan odtéká 
čirá plodová voda a v 11.35 hodin bylo porozeno děvče 1830 
g, lehce nezralé. Apgar skóre 10, 10, 10. Pro adherující pla-
centu byla provedena manuální lýze placenty. 
33. den do porodu byla pacientka s holčičkou vážící 2500 g 
a v dobrém zdravotním stavu propuštěna do domácí péče. 
U matky byl průběh šestinedělí nekomplikovaný. Neurolo-
gická kontrola u novorozence nevykazovala žádné odchylky 
od normálu.
Závěr
Odložený porod druhého dvojčete je možnost, jak dosáh-
nout pro druhé dvojče větší životaschopnost, a snížit tak ri-
ziko jeho mortality a morbidity. Indikace k zařazení těhotné 
k tomuto léčebnému postupu musí zůstat přísně selektivní 
a bude se v budoucnu týkat žen, u kterých je další těhoten-
ství z různých příčin (IVF, věk apod.) málo pravděpodobné. 

Těhotná musí být vždy srozumitelně seznámena se všemi 
riziky tohoto terapeutického postupu.

Ošetřovatelská část
V rámci ošetřovatelské péče bylo u této klientky třeba satu-
rovat celou řadu potřeb somatického, psychického a sociál-
ního charakteru. Tyto potřeby, především jejich priority, se 
výrazně měnily společně s délkou hospitalizace a s momen-
tálními problémy s graviditou. Obecně lze konstatovat, že 
problémy psychosociálního rázu dominovaly nad problémy 
somatickými. Z projevujících se psychosociálních problémů 
klientky to byly především: smutek ze ztráty jednoho z dvoj-
čat, stesk po domově, obava o osud gravidity, izolace z dů-
vodů hospitalizace, změny v chování ve styku s personálem, 
změny nálad v souvislosti s progresí vaginálního nálezu, ne-
spolupráce, agresivita.
U těhotné ženy bylo velmi dobře patrné, jak se měnily pri-
ority ošetřovatelských diagnóz. V prvních dnech u klientky 
převažovaly obavy o osud gravidity. Její chování vůči ošetřo-
vatelskému personálu bylo vstřícné, milé, byla velmi komu-
nikativní, ochotná spolupracovat. Jakékoliv omezení vníma-
la jako potřebné a prospěšné pro další průběh těhotenství. 
Po potratu plodu A se do popředí dostal smutek ze ztráty 
jednoho z dvojčat a stesk po domově. To ovšem po krátké 
době pominulo a 
klientka se upnula 
na druhý plod, který 
se v děloze udržel. 
Byla velmi ukáz-
něná, pozitivního 
myšlení, a ochotně 
a ráda spolupraco-
vala. 
Závěr
V této práci jsme 
chtěly ukázat a porovnat, jak se mění priority péče při 
ošetřování u dlouhodobě hospitalizovaných těhotných 
žen s problematickou graviditou, a k jakým změnám nálad 
a chování u nich dochází. Musíme proto být i my trpělivé, 
vstřícné, komunikativní, abychom dodaly těhotné pocit klid-
ného, přátelského prostředí, ve kterém je obklopena oprav-
dovými profesionály.
Literatura
BINDER, T., PAŘÍZEK, A., HÁJEK, Z., DOKOUPILOVÁ, M. Úspěšně odložený 
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Bolest a její terapie

Bolest je neodmyslitelným průvodním 
jevem celého našeho života. I když 
v zásadě na ní není nic příjemného, 
sehrává často velice pozitivní roli. Lé-
kařům slouží jako diagnostický příznak 
– umožňuje rozpoznat vyvolávající pří-
činu a tedy zahájit léčbu, která může 
vést k jejímu odstranění. A stejně jako 
patří k nejčastějším příznakům nemo-
cí, její tlumení patří k základním povin-
nostem medicíny.
Bolest je také nejkomplexnější lidskou 
zkušeností – její prožitek je totiž tvo-
řen faktory tělesnými, emočními a so-
ciálními. Nejde o pouhou schopnost 
zachytit a přenést bolestivé podněty, 
nýbrž o komplexní biologický a psy-
chologický prožitek, který má navíc 
sociální souvislosti. Bolest je konečně 
i stavem tísně a samostatným streso-
rem až šokem, spouštěčem mediáto-
rových kaskád a sítí s dalekosáhlými 
změnami v celém organizmu. Ať už jde 
o bolest akutní, bolest opakující se  
v nečekaných a krutých atakách nebo 
bolest chronickou, představuje pro člo-
věka vždy stav nouze, který zasahuje  

a deformuje celou lidskou osobnost 
a prověřuje její kvality a vztahy k okolí.
Jak vzniká bolest?
Vrátková či hradlová teorie autorů Me-
lzacka a Walla (1995) byla významným 
průlomem ve výzkumu vzniku a tlu-
mení bolesti v organizmu. Podle ní je 
bolestivý signál z periferie přiváděn  
k zadním míšním rohům dvěma typy 
vláken – na jedné straně silnými mye-
linizovanými vlákny rychlými, která 
zprostředkovávají ostrou bolest, na 
straně druhé tenkými, nemyelinizo-
vanými vlákny pomalými, která vedou 
bolest tupou. Nerovnováha v tomto 
systému se podílí na udržování chro-
nické bolesti a posilováním vzrucho-
vé aktivity silných vláken mohou být  
naopak některé bolesti tlumeny.
Léčba bolesti od historie po součas-
nost
Bolest provází člověka od nepaměti. 
Proto i tišení bolesti bylo již před vzni-
kem křesťanství považováno za příkaz 
i schopnost s přívlastkem božího dob-
rodiní. Hippokrates pak vložil tento 

úkol do rukou lékařů. Některé typy bo-
lestí sice byly považovány za oprávně-
ný boží trest, anebo za nutný průvodní 
jev, např. u porodu nebo u operačního 
výkonu. Ještě na konci 19. století se 
například předpokládalo, že kdo se 
podrobí operaci, musí přijmout i bo-
lest jako její neoddělitelnou průvod-
ní složku. V zásadě však převažovaly 
snahy bolest tišit – jen se ne vždy do-
stávalo skutečně účinných prostředků  
a metod.
Tisíciletou tradici má čínská akupunk-
tura či akupresura. Rozsáhlé bylo vyu-
žití nejrůznějších rostlinných přípravků 
od výtažku z durmanu přes alkoholic-
ké extrakty kaktusových rostlin až po 
morfin a opium. Podávaly se přípravky 
z máku, konopí, blínu, durmanu, man-
dragory, čemeřice černé atd. Užívaly se 
však také poněkud toporné způsoby, 
jako byla konzumace velkého množství 
alkoholu před operací, chlazení konče-
tiny ve sněhu před amputací nebo „po-
řádný křik“ při jejím provádění.
Zásadní převrat v chápání bolesti  
i v možnostech jejího tišení přineslo 
teprve devatenácté století – na kon-
ci jeho první poloviny přišly objevy 
analgezie oxidem dusným a anestezie 
éterem či chloroformem, na konci pak 
tišení bolesti prokainem. Teprve v le-
tech po 2. světové válce však lékařská 
věda přestává na bolest hledět pouze 
jako na symptom a přiznává jí i sta-
tut svébytné existence. Odtud pak již 
nebylo daleko ke vzniku samostatné 
odborné disciplíny zabývající se stu-



diem a léčbou bolesti, která si začala 
vytvářet svou vědeckou bázi i organi-
zační strukturu a postupně pronikala 
do vědomí nejprve odborné a pozdě-
ji i širší veřejnosti. Jde přitom o obor  
multidisciplinární, v němž se soustře-
ďují neurologové, psychiatři a psy-
chologové, traumatologové, anestezi-
ologové a fyzioterapeuti, onkologové, 
neurochirurgové a radiologové, sto-
matologové, pediatři, zdravotní sestry 
atd.
Terapie pooperační bolesti
Každoročně řada pacientů podstupuje 
operaci a těží z pokroku chirurgických 
oborů. Přesto jedna z neoddělitelných 
součástí operační léčby – léčba boles-
ti zůstává velmi často na stejné úrovni 
jako před mnoha lety. Ačkoliv je účin-
ná léčba bolesti jedním ze základních 
předpokladů dobré péče o chirurgic-
ké pacienty a bylo dosaženo pokroku 
v patofyziologii a farmakologii analge-
zie a byly vyvinuty nové účinné metody 
léčby pooperační bolesti, stále existu-
je mnoho pacientů, kteří mají značné 
obtíže.
Příčiny zaostávání v léčbě bolesti
Lékaři a sestry léčí pooperační bolest 
nedostatečně, protože neznají účinné 
rozpětí dávkování a délky působení 
opioidů, mají obavy z vedlejších účin-
ků, zejména deprese dýchání a vzni-
ku návyku, nepředpokládají značnou 
interindividuální variabilitu odezvy na 

léčbu nebo přímo nemají zájem bolest 
léčit pro falešnou představu, že k poo-
peračnímu stavu patří.
Pacienti sami nemají důkladné infor-
mace o tom, že mají právo na dosta-
tečnou pooperační analgezii. A ne-
hlásí své potíže. Výsledkem může být 
nepřátelský vztah ke zdravotnickému 
personálu, zejména sestrám, které 
jsou podle pacientů kruté a lhostejné 
k jejich osudu.
Zdravotní systém odmítá poskytnout 
finance na účinnou terapii bolesti, per-
sonál a zařízení.
Negativní důsledky pooperační bolesti
Nedostatečně léčená pooperační bo-
lest má celou řadu nepříznivých fakto-
rů. Fyziologické reakce na operaci a po-
operační bolest a stres zahrnují změny 
celé řady systémů. Snížení vitální ka-
pacity plic, dechového objemu, snížení 
funkce bránice atd. vedou k neschop-
nosti se zhluboka nadechnout nebo 
zakašlat. Výsledkem je retence sekre-
tů, atelektázy a pneumonie. Zvýšený 
svalový tonus je doprovázen zvýšenou 
spotřebou kyslíku a nároky na činnost 
srdce. Další reakce na bolest zahrnují 
zrychlený tep, srdeční práce a vyšší ná-
roky srdečního svalu na kyslík. Výsled-
kem je riziko ischemie a infarktu srdce. 

Dále při omezení hybnosti ze strachu 
z bolesti dochází k venostáze a agre-
gaci destiček s možností trombózy hlu-
bokých žil. Jedním z následků bolesti 
je vyšší výskyt zvracení, potíže s moče-
ním, katabolismus, hyperglykémie.
Kontrola účinnosti léčby v rukou sestry
Cílem léčby je snížit nebo odstranit ne-
pohodlí pacienta s minimálními ved-
lejšími účinky. Neexistuje univerzální 
způsob pooperační analgezie. Jednot-
livé postupy je nutno volit s ohledem 
na možnosti zařízení, stav pacienta 
a typ operace. Ani ten nejmodernější 
postup, pokud není pravidelně hod-
nocena jeho účinnost, nemusí být vždy 
účinný. Kontrola účinnosti podle sdě-
lení nebo reakce pacienta, pravidelné 
zaznamenávání stupně bolesti a ved-
lejších účinků do speciální složky v de-
kurzu a následná úprava terapie jsou 
podstatnou součástí každé metody. 
Klíčová role náleží sestře, která je s pa-
cientem v pravidelném kontaktu a nej-
lépe může reagovat na změny v jeho 
stavu, v rámci svých možností upravit 
léčbu, nebo konzultovat s lékařem ve 
službě.

Jiřina Kočudáková
ARO nemocnice Chomutov

Redakce STATIMU nabízí možnost všem zaměstnancům zdravotnických profesí KZ a.s. k uveřejnění příspěvků a za-
jímavých 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 napiště nám! 
Kontakt: Jiřina Suchá, Tiskové a organizační oddělení KZ, a.s. tel.: 477112030, e-mail: jirina.sucha@mnul.cz
Bc. Anna-Marie Malá, hlavní sestra nemocnice Chomutov, 474447395, e-mail: anna.mala@nspcv.cz 
Mgr. Hana Plachá, vedoucí odboru vzdělávání KZ, tel.: 477114118, e-mail: hana.placha@nemdc.cz
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