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Cerebrálny NIRS



Š.O., EDH

• Deň 1: 19:30 kľačal na stoličke a prepadol cez operadlo na dlažbu  na pravú stranu udrel si 
plece a následne hlavičku. V bezvedomí nebol, plakal a 1x následne vracal, prechodne 
malatnejší. Vyšetrený traumatologom , RTG hlavy negat , neurolog. vyš. odp. observaciu preto 
prijatý na DO v spádovej nemocnici. Pri prijme 1x vracal. , GCS 15 b, zrenice izokorické, 
fotoreakcia bilat. prítomná. Po prijatí ešte 1x vracia, progresia poruchy vedomia -
somnolentnejšie , apatické.

• Indikované CT vyšetrenie - EDH veľkosti 7,3x 6x 1,6 cm , preklad na JIS  DO. Vzhľadom na 
progresiu poruchy vedomia anesteziológom intubovaný. Neurochirurgom indikovaný preklad  
do UNM, po konzultácii s neurochirugom UNM indikované urgentné operačné riešenie a 
evakuácia EDH v spádovej nemocnici.

• Deň 2: 03:40 po evakuácií akútneho EDH l.dx.. – 2x konzultované naše pracovisko

• kontrolné CT vyšetrenie mozgu pooperačne z dnešného dňa o 04:46 - st.p. kraniotómií T-P 
l.dx. s regresiou, EDH P vpravo pod kalvou hrúbky do 3 mm, pooperačný pneumocefalus, 
presun sčš diskrétne doľava, komorový systém symetrický, rozvinutý, bazálne cisterny voľné, 
SA priestory rozvinuté, epidurálne uložený drén.
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• TT:37  C    FS:104   /min  FD: 25  /min   TK87/44:    mmHg     SatO2: 96  %     GCS:  3 b

• VÝŽIVA: Eutrofická, hmotnosť:13 kg 

• KOŽA/SLIZNICE: Ružová, turgor v norme, bez patologických eflorescencií, sliznice ružové bez patologických zmien.

• ETK: 3,5 s bal. pri UK na 12 cm , CVK vo v.  0, ArtKat v a.radialis l. sin NGS:  č.10 , PMK:č.  8   ,2x PVK: cubite ĽHK a na ruke 
PHK

• NERVOVÝ SYSTÉM: medikamentozná kóma ( SFNL + Dormicum ), zrenice izokorické, 2mm, normálna bilaterálna reakcia na 
svetlo, kraniálne nervy bez fokálneho deficitu, periférny systém nehodnotený, svalový tonus a sila znížené,  mozočkové 
funkcie nehodnotené, neprítomné prejavy meningeálneho dráždenia.

• HLAVA/OČI/UŠI/NOS/ÚSTA:  mezocefalická, prekrytá sterilne obväzom a prubanom , s presakovcaním z op. rany vyvedený 
Redonov dren odvádza malé množstvo sngvinolentnej tekutiny , oči-anikterické, bez konjunkt., nos- bez sekrécie, u-tlak na 
tragy bilat. negat., bez výtoku, du: sliznice ružové, vlhké, chrup sanovaný, jazyk nepovlečený, orofarynx kľudný, tonzily 
nezväčšené,

• RESPIRAČNÝ SYSTÉM: mechanické dýchanie, dobrý vstup vzduchu bilaterálne, dýchanie čisté, bez patologických fenoménov, 
symetrické pohyby hrudníka.

• KARDIOVASKULÁRNY SYSTÉM: Akcia srdca pravidelná, ozvy zvučné, ohraničené, bez abnormálnych zvukov, periférne pulzy 
plné, dobrá periférna perfúzia, kapilárny návrat menej ako 3 sekundy. IBP v norme.
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Š.O. St. po oper. EDH T-P dx.

extubácia – 14 hod od oper.        O2 ex                   Neu + VF stabil.
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S.B., Smrť mozgu

• Pacientka prijatá na DO v spádovej nemocnici pre úporné bolesti hlavy.

• V obj. náleze bez mening. príznakov, následne zvracia s primesou krvi, prítomná epistaxa, dochádza 
k náhlej poruche vedomia - kóma, desaturácia na 31%, zahájená KPR. Privolaný ARO lekár intubuje dieťa, 
odsávané ružové spútum, pre hypotenziu ordinovaný NoA. Dieťa prevezené leteckou zdravotnou službou 
na naše oddelenie, pred transportom 10 minút resuscitované KPR+EMS,  počas transportu instabilné. 

• Pri prijatí: bez analgosedácie, areflexná kóma s fixovanou mydriázou bilaterálne, na UPV, SpO2 50-60% na 
FiO2 1,0, akcia srdca nepravidelná - bradykardia 40-55/min, hemodynamicky neefektívna s ťažkou 
poruchou centrálnej aj perifernej cirkulácie na kont. noradrenalíne v dávke 0,5ug/kg/min, pulzy nehmatné. 

• Ihneď po prijatí zahájená komplexná KPR + EMS 30min, z DC odsávané opakovane masívne množstvo 
čerstvej krvi, saturácia prechodne 94% inak 77-87%. Pokračujeme v objemovej liečbe, zaistené invazívne 
vstupy ArtKat a CVK. Na RTG hrudníka difúzne zmeny v zmysle ARDS. Privolaný bronchoskopista, ktorý 
odsáva krv z DC periferných časti, podaný Remestyp,  potom prechodne saturacia zlepšená na 84-87%. 
Následne sa IBP stabilizuje na inotropnej podpore noradrenalín 1,2ug/kg/min a dopamín 5ug/kg/min, 
respiračne dochádza ku stabilizácii na agresívnych ventilačných parametroch (PIP 34, PEEP 10, FiO2 1,0), 
v neurologickom obraze pretrváva areflexná kóma. 
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• Realizované CT vyšetrenie mozgu s nálezom: hemoragické ložisko v pravej cerebelárnej hemisfére LL 4cm, 
AP 1cm, CC 2cm, prítomný je aj SAK v tejto oblasti, hemoragický obsah na tentoriu. Stredové štruktúry nie 
sú presunuté, SA priestory sú zájdené s dediferenciáciou šedej a bielej hmoty difúzne najvýraznejšie 
okcipitálne bilat., hypodenzný mozgový kmeň a cerebelum - ischémia.

• Konzultovaný neurochirurg: difúzna ischémia mozgu, mozočka a mozgového kmeňa, SAK WFNS V, 
prognóza infaustná. Na CT pľúc - v dorzálnych segmentoch pľúc sú bilat. prítomné ground-glass arey s 
prítomným air-bronchogramom, konsolidačné okrsky i s okrskami normálneho pl. tkaniva - ARDS. 

• Klinický stav pacientky instabilný, kritický, od prijatia pretrvávajú febrílie do 42°C – nereagujú na 
antipyretickú liečbu ani fyzikálne chladenie, VF instabilné, zvyšovaná inotropná podpora, tachykardická, 
IBP kolísavý, sklon k hypotenzii. Pokus o diagnostiku mozgovej smrti – apnoe test ukončený po 1 minúte 
pre desaturáciu a hypotenziu. AG nerealizované pre instabilný stav pacientky. 

• V ďalšom priebehu dochádza k progresii MODS, dochádza k ireverzibilnému refraktérnemu šoku bez 
reakcie na podávané vazoaktívne látky, o 04: 48 dochádza k asystólii, konštatovaný exitus letalis.
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apnoe test - kont. NoR+Adre       AS 170/min     desat  + poruchy rytmu                                     †
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• Pacientka preložená zo spádovej nemocnice, kde hospitalizovaná na urgentnom príjme po úraze hlavy, deň 1 asi o 15.15 bola 
zavalená kovovým regálom. Bezprostredne po úraze chýba údaj o bezvedomí, okolnosti úrazu nie sú známe. Po príchode RLP 
údajne pacientka osloviteľná, GSC 10b (E 3, V 2, M 5), posadzovala sa, krvácala z nosa a z ľavého ucha, počas transportu 
oscilujúce vedomie, zvracanie, podaný Diazepam 25 mg per rectum, SFNT 2 ug i. v. 

• Po príchode do nemocnice na oslovenie ani na algický podnet nereagovala, GCS hodnotené 3b, chrčivo dýchala, krvácala 
aktívne z ľavého ucha a z nosa, preto intubovaná, realizované vstupné celotelové CT vyš., počas CT vyšetrenia sa dieťa 
budilo, cielené pohyby rukami za ETK. Na CT vyšetrení potvrdená fr. pyramídy vľavo s fisurou do T oblasti, zakrvácanie do 
cellulae mastoideae a cavum tympani vľavo, bilaterálne haemosinus maxillaris. C chrbtica, CC prechod, hrudník a brucho 
negatívne. Konzultované naše pracovisko.

• CT:

• Fraktúra pyramídy ossis temporalis l.sin.

• Hemoragický obsah mastoidálnych celúl.

• Hemosinus maxilaris bilat.

• V.s. hemoragický obsah a obturácia nosohltanu.
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L.D. Fr.pyramídy os. Temp. l.sin.



Tiopental + SFNL                     intermit. Dopamín                                                           kontrolné CT extubácia

NIRS 4 hod od prijatia
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L.D. Fr. pyramídy os. Temp. l.sin.



• Deň 1: doobeda okolo 11.00 hod dostala teploty do 39°C. Matka dala dieťaťu Panadol, potom teplota klesla, Nezvracala, pila 
len čaj, stolicu mala normálnu, nekašľala, nádcha, . Okolo 13.00 scvíľu spala, znovu výstup teploty do 39°C, dostala zábaly. Išli 
na LSPP tam začala byť spavá, postonkávala, CRP 18 mg/l. Odoslaná na hospitalizáciu do spád. nemocnice. 

• Pri prijatí teplota do 40,6°C, bola pri vedomí na bruchu mala dve makulózne eflorescencie, tonzilly nastrieknuté, K-P komp., 
len tachykardia 176/min, bola ameningeálna. Prijata na DO ako febrilný stav. Tam kŕmená, po terapii pokles febrilít, Okolo 
24.00 hod sa objavili generalizované petechie až sufúzie po celom tele  (hlavne na hrudníku, končatinách a glutálnej oblasti), 
stále bola ameningeálna. K-P komp., Pre podozrenie na meningitídu podaný Dexason a Claforan i.v., TPN. Po dohovore 
preklad na KDAIM UNM

• Deň 2: febrilná do 38,7°C, postupne progresia MODS, intubovaná, začaté UPV - postupne progresia ARDS - zvyšované 
parametre aktuálne, hemodynamicky instabil., nutná podpora Dopamínom + neskôr pridaný Noradrenalín, IBP na 
dvojkombinácii stabil., diuréza oligúria, bolusovo diuretikam - neskôr kont. Furosemid v dávke 3mg/kg/hod, stav dieťaťa 
kritický, progresia DIC, MODS.

• * Akútna meningokoková sepsa- pozit. HK

• * MODS

• * ARDS

• * DIC

• * Akútne renálne zlyhanie

• * Abdominal Compartment syndróm

• * Anasarka

• * Waterhouse-Friedrichsen sy.
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S.L. meningitída



• KOŽA/SLIZNICE: bledá, akrá studená, PHK chladnejšia, horšia perfúzia, pulzy nehmatné, trup teplý, turgor zvýšený, masívne 
anasarka, po celom tele petechie až sufúzie - v progresii od včerajška, sliznice bledoružové  prítomné slizničné petechie -
enantémy na podnebí, hlavne na perách, perif. pulzy slabšie hmatné, kapil.návrat do 5-6s, PVK 2x na hlave, CVK vo VJI l.sin., 
4Fr 3L 8cm, bilat. funkčný, okolie kľudné, AK v a.brachialis dx., 22G 2,5cm - funkčný - ex pre zhoršenie perfúzie dist. častí 
PHK, zaistený AK v a. femoralis l.dx., 22G 8cm, funkčný, ETK č. 4,0, bal. fix. na 11,5cm, NGS, PMK, NIRS v reg. front sin. et ren 
sin., baseline H 70, O 50, vzostupné trendy, aktuálne okolo 80-90.

• NERVOVÝ SYSTÉM: medikament. kóma, kont. Dormicum a SFNL, 0,2mg-ug/kg/hod, bolusovo myorelaxanciá, zrenice 
izokorické, 2-3 mm, bez fotoreakcie bilat., kraniálne nervy nevyšetr., periférny systém nehodnot., svalový tonus a sila 
arteficiálne znížené, mozočkové funkcie nevyšetrované, mening. príznaky aktuálne ťažko hodnotiť, šija voľná, VF v niveau bez 
pulzácie, NIRS front. sin.88

• HLAVA/OČI/UŠI/NOS/ÚSTA: mezocefalická, palpačne a poklopovo nereaguje, bez známok vonkajšieho poranenia, oči-
spojivky prekrvené, nos- serózna sekrécia, u- bez výtoku, du: sliznice bledoružové, vlhké, s petechiami, jazyk min. povlečený, 
orofarynx hyperemický, tonzily prekrvené

• RESPIRAČNÝ SYSTÉM: UPV P-SIMV, PIP 32, Pc 24, PEEP 8, f 33/min, Ti 0,7s, FiO2 0,7, dobrý vstup vzduchu bilaterálne, 
dýchanie mechanické, endinspir. piskoty, rachôtky bilat., horšie predýchaná pravá strana, bilat. dorzálne oslabené, viac 
vpravo, odsávané min. hlieny, symetrické pohyby hrudníka. V noci progresia ARDS, pokles Vt, vysoká FiO2, P/F: 140, OI: 15

• KARDIOVASKULÁRNY SYSTÉM: Akcia srdca pravidelná, sinus tachykardia, FS 160min., IBP 86/42, kont. Noradrenalín 
0,32ug/kg/min, Dopamín 3,6ug/kg/min, ozvy zvučné, ohraničené, bez abnormálnych zvukov, periférne pulzy hmatné, 
nedostatočná periférna perfúzia na akrách, na trupe lepšia, kapilárny návrat do 5 sekúnd.

• BRUCHO: nad niveau, ťažko priehmatné, ascites, tvrdšie, palpačne a poklopovo nereaguje, bez hmatnej rezistencie, hepar + 
7cm v mcl dx., lien bez zväčšenia, peristaltika neprítomná, bez známok peritoneálneho dráždenia, 
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S.L. meningitída

SDA        intubácia                           1.  punkcia ascitu 2.                  3.

pokles PIP po punkciách

kont. furosemid
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• 17-ročné dievča so základným ochorením SoJIA komplikovaným rozvojom makrofágy aktivujúcim syndrómom na biologickej 
liečbe Tocilizumab (anti-IL6 R) s dobrou toleranciou hospitalizovaná na OPIM KDaD pre ťažkú sepsu, následne preložená z 
OPIM KDaD na KDAIM pre rozvoj septického šoku s respiračným zlyhaním, hemodynamickou instabilitou s potrebou 
vazopresorickej podpory za účelom intenzívnej terapie, diagnostiky a UPV.

• Počas hospitalizácie pretrvávajú febrílie do 39°C, hemokultúry, 2-kombinácia ATB (Tazobactam, Vankomycín) + 
antimykotikum (Mycomax), kontinuálne tlmená, ventilovaná, obehovo nestabilná na dvojkombinácii VAL (Dopamín + 
Noradrenalín), progresia renálneho zlyhania, elevácia dusíkatých látok, v liečbe kontinuálne Furosemid Forte, substituovaná 
anémia, hypoalbuminémia, korigované vnútorné prostredie, rozvoj celotelového exantému. 

• 31.12.2017 zmena ATB liečby - Tazocin ex., pridaný Meronem pre vzostup CRP a Leu, kontinuálne febrilná do 40,3°C, HK 
negatívne, antipyretiká bez efektu, fyzikálne chladená, naďalej tlmená SFNL + Dormicum, Dopamín postupne znižovaný 
1.1.2018 ex., Furosemid postupne znižovaný 1.1.2018 vysadený, ale pre nedostatočnú diurézu opäť nasadený, elevácia 
hepatálnych enzýmov, opakovane korigovaná hypokalciémia, hypoalbuminémia, hypokaliémia. 

• V ďalšom priebehu hospitalizácie pacientka afebrilná až subfebrilná, UPV v P-SIMV režime - aktuálne korigované ventilačné 
parametre, obeh na VAL podpore Noradrenalínom - dávka postupne znižovaná, diuréza kontinuálne forsírovaná 
Furosemidom - dostatočná, TPN, progresia celotelového exantému, pokles zápalových parametrov. Realizované 
kardiologické konzílium so záverom: Dieťa je t.č. kardiálne kompenzované, predĺžený QTc interval.

ODHAĽUJE JASNEJŠIU BUDÚCNOSŤ – NIRS – NEONATOLÓGIA, PEDIATRIA -

STRETNUTIE EXPERTOV  

N.J. 17r, JIA, sepsa



N.J. 17r, JIA, sepsa

ODHAĽUJE JASNEJŠIU BUDÚCNOSŤ – NIRS – NEONATOLÓGIA, PEDIATRIA -

STRETNUTIE EXPERTOV  

zmena ATB Taz ex, Mer in           progres CRP 280, kont. Furosemid pauza

NoA + red. Dopamín ... Dop ex

Kont. Tlmená Dormicum a SFNL 0,1mg-ug/kg/hod, bolusy 0, myorelax. 0, budenie 0, kašľací rr. zachovaný



• Realizované CT mozgu, nález - bez presunu stredových štruktúr, bez známok hemorágie a čerstvej ischémie, bez ložiskových 
zmien. Realizované tiež kontrolné USG s nálezom voľnej tekutiny v dutine brušnej - v progresii a hrudnej - v regresii, v oboch 
kolenných kĺboch hlavne v laterálnych štrbinách voľná tekutina šírky do 7 mm, synovia hrubšia do 5,5 mm.

• Začatá stimulácia GITu Isosourceom v cykle 3+1 hod. pauza s dobrou toleranciou. Kontinuálne tlmenie postupne znižované, 
VAL zastavené, hemodinymicky stabilizovaná. Zmena ventilačných parametrov, prechod na PS režim, tlmenie zastavené, 
5.1.2018 o 19,00 hod. pri adekvátnej spontánnej ventilácii a prítomných obranných reflexoch dýchacích ciest extubovaná, 
bez komplikácií, s podpornou oxygenoterapiou 0,5l/min, hemodynamicky stabilizovaná, so sklonom k vyšším systémových 
tlakom, nepokojná v.s. pri abstinenčnom syndróme. 

• Postupne úprava stavu vedomia prítomná len časová dezorientácia, orientovaná miestom aj osobou, na otázky odpovedá 
primerane, bez latencie, jednoduchým výzvam vyhovie. Zrušená NGS, ďalej realimentácia GITu tekutinami p.o. toleruje, bez 
nausei, vomitu. Pri preklade spontánne ventilujúca, hemodynamicky stabilizovaná bez katecholamínovej podpory obehu, 
afebrilná, diuréza kontínuálne podporovaná diuretikom. 
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N.J. 17r, JIA, sepsa

CT mozog            CRP klesá     tlmenie znižované                                            extubácia



• 3-týždňový novorodenec  preložený na naše oddelenie pre sepsu prebiehajúcu pri susp. pyelonefritíde. 

• TT: 35,7 C    FS: 155  /min  FD: 40  /min   TK: 46/24   mmHg     SatO2: 100  %     GCS: 11-15  b

• VÝŽIVA: hypotrofická, hmotnosť: 2800g

• KOŽA/SLIZNICE: bledošedá, sinavá, turgor zvýšený - riasa cca 2s, bez patologických eflorescencií, sliznice bledé bez 
patologických zmien. ETK:  0   , CVK - pokus o kanyláciu v.femoralis l.dx. neúspešný, ArtKat v a. femoralis l.sin. set Arrow 
(kdaim), NGS: nefunkčná - povytiahnutá, presondovaný na kdaim odvádza hnedý-kávový obsah, PMK: neo, PVK: 1x na 
hlavičke, zaistené 2x pvk na HK na kdaim

• NERVOVÝ SYSTÉM: Pri vedomí, somnolentný, zrenice izokorické, 3mm, normálna bilaterálna reakcia na svetlo, svalový tonus 
a sila znížené, mozočkové funkcie nevyšetrované, neprítomné prejavy meningeálneho dráždenia.

• HLAVA/OČI/UŠI/NOS/ÚSTA: mezocefalická, VF ľahko pod niveau, cca 4x4 cm, nepulzuje, bez známok vonkajšieho poranenia, 
oči-ikterické, bez konjunkt., nos- bez sekrécie, u-tlak na tragy bilat. negat., bez výtoku, du: sliznice ružové, vlhké, adentitio, 
jazyk povlečený, orofarynx kľudný, tonzily nezväčšené,

• RESPIRAČNÝ SYSTÉM: tachydyspnoe, dobrý vstup vzduchu bilaterálne, dýchanie čisté, puerilné, bez patologických 
fenoménov, symetrické pohyby hrudníka. Ojed. zaťahuje epigastrium. O2 0,25l/min

• KARDIOVASKULÁRNY SYSTÉM: Akcia srdca pravidelná, tachykardický, ozvy zvučné, SŠ 1/6, periférne pulzy hmatné, slabá 
periférna perfúzia, kapilárny návrat 4-5s, ťažká hypotenzia.

• BRUCHO: nad niveau, meteoristické, voľne priehmatné, mäkké, palpačne a poklopovo reaguje plačom, bez hmatnej 
rezistencie, hepar +1-2cm v mcl l.dx., lien bez zväčšenia, peristaltiku t.č. nepočujem, bez známok peritoneálneho dráždenia, 
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• Pri prijatí u nás dieťa prešedlé, slabá perfúzia, tachykardné, tachypnoické, O2 nazálne 0,5l/min, anúria. V urgentných vstupných lab. 
vyšetreniach  ABL - ťažký rozvrat vnútorného prostredia, ťažká MAC pH menej ako 6,9, ťažký deficit HCO3, dysbalans minerálov-
hyponatrémia, hyperkalémia, ťažká hypoglykémia, anémia. Začatá intenzívna resuscitačná starostlivosť, intubovaný, substituovaný 
bikarbonát, bolus glukózy, bolus diuretika, objemová resuscitácia, th hyperkalémie. Zabezpečený AK v a.femoralis l.sin., IBP nízky, 
pokračujeme v objemovej resuscitácii kryštaloidmi a koloidmi. Klinický stav postupne zhoršovaný. V kontrolných lab. vyšetreniach ťažká 
hypoproteinémia, hypoalbuminémia, úprava hyperkalémie, hyponatrémia, elev. hepatálne enzýmy, CRP elev., v KO anémia, ťažká 
trombocytopénia, hemokoag. parametre nie je možné vyšetriť – opakovane sa nezrážajú. Indikovaná substitučná terapia Ery masou, 
ČMP, intenzívna hemostyptická liečba, substitúcia vnútorného prostredia albumín, bikarbonát.

• Pre anúriu pridaný kont. furosemid – bez efektu – zvyšovaná dávka. Kontrolné lab. odbery bez výraznej zmeny, napriek intenzívnej
terapii pretrváva instabilné vnútorné prostredie, ťažká MAC s pH okolo 6,9-7,1. Vzhľadom na pretrvávajúcu hypotenziu nereagujúcu na 
objemovú resuscitáciu pridaný kont. dopamín, nutné zvyšovanie dávky. V priebehu 6 hodín od prijatia dochádza k prehlbovanie 
desaturácií napriek predýchavaniu ambuvakom, pri pokusoch o napojenie na UPV nutné agresívne parametre (PIP 35, PEEP 10-12, FiO 
1,0) závažná desaturácia. Na RTG hrudníka známky ARDS – difúzne zmeny, indikovaná substitučná terapie exogénnym surfaktantnom, 
efekt bez podstatnej zmeny. Pokračujeme v predýchavaní dieťaťa Ambuvakom, prechodne na UPV – netoleruje – desaturácie. Klinický 
stav dieťaťa moribundný, pretrvávajú nízke saturácie 30-70% napriek intenzívnej starostlivosti. Po 9 hodinách od prijatia dochádza 
k bradykardii pod 60/min, SpO2 pod 10, pokračujeme v resuscitačnej starostlivosti, zahájená EMS s dobrým efektom, dochádza 
k obnoveniu rytmu (najnižšia frekvencia 45/min, úprava na 110/min), SpO2 upravené prechodne na nad 90%, napojený na UPV. IBP 
v norme, redukujeme dopamín na 6ug/kg/min. Dieťa na UPV a podpore obehu vazoaktívnymi látkami prechodne stabilizované. 9,15 
opať asystólia s promptnou odpoveďou na externú masáž srdca a podanie adrenalínu, obnovenie obehu, dieťa kontinuálne tlmené 
SFNL, Dormicum, pretrváva nepriaznivý neurol. nález, progresia prejavov krvácania do kože. 

• O 13,05 konštatovaný exitus letalis.
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A.B., 3t, sepsa

intubácia                       surfaktant                          fix. Mydriáza        KPR1              KPR2          †

inotropná podpora                    + NoA       

desat        80                       30  - 70 

ODHAĽUJE JASNEJŠIU BUDÚCNOSŤ – NIRS – NEONATOLÓGIA, PEDIATRIA -

STRETNUTIE EXPERTOV  



• Dieťa preložené na naše oddelenie z DO/ARO v Čadci, kde prijaté pre poruchy vedomia a kŕče, zaintubované, ventilované. U 
dieťaťa sa dnes poobede okolo 14. hod  objavili pravostranné (event. ľavostranné - ani otec nevie presne udať) kŕče s 
prítomnou poruchou vedomia, dýchalo plytko, údajne cyanotické nebolo. Privolaná RLP dieťa na mieste intubovala, pre 
nemožnosť zabezpečenia PVK zavedený intraoseálny prístup na ľavej tíbii, podané dormicum - ústup kŕčovej aktivity. Dieťa 
prijaté v NsP v Čadci asi na DO - ARO, dohodnutý preklad k nám.

• Od víkendu dieťa choré, kašľalo, od včera/predvčera užíva ATB - rodičia nevedia aké.
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• Dieťa preložené na naše oddelenie z DO/ARO v Čadci, kde bolo prijaté pre poruchy vedomia spojenú s kŕčami. Dieťa pri 
príjme kontinuálne analgosedované, na UPV. Po príjme realizované CT vyšetrenie s vyjadrením podozrenia na 
meningoencefalitídu, vyšetrený likvor negat., napriek tomu zahájená antibiotická liečba, pacient ponechaný na UPV, 
zabezpečená CVK a AK. 20.12.2012 realizované neurologické vyšetrenie so záverom protrahovaný epileptický paroxyzmus -
fokálny so sekund. generalizáciou, Sturger-Weberov sy., ordinovaná liečba Depakine i.v.. 20.12.2012 realôizované očné 
vyšetrenie so záverom glaucoma congenitum o.dx comp a odporučená terapia Carteol 2% gtt 1xdenne+ Corneregel 3xdenne.  
Realizované aj USG vyšetrenie  s nálezom miernej hepatomegalie, malého množstvo voľnej tekutiny v dutine brušnej. Od 
20.12.2012 zahájené znižovanie tlmenia, 21.12.2012 ráno pacient extubovaný. Po extubácii pacient opakovane inhalovaný 
pre spastické dýchanie. Následne dochádza k úprave dýchania. Na kontrolnom RTG hrudníka po extubácii zmnožená 
vaskulárna kresba parahilózne, hlavne vpravo.  Počas hospitailzácie bez kŕčovej aktivity, kardiálne stabilizovaný, t.č. dýcha
spontánne, vyžaduje 02 nasálne. Zahájená realimnentácia per os, tekutiny toleruje. Pacient v stabilizovanom stave op 
dohovore so službukonajúcim lekárom preložený na KDaD JIS.
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K. - epi

kŕče                                                                                                       extubácia

nasycovaný valproátom + kont. analgosedovaný
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• Pacient s aseptickou meningoencefalitidou preložený na naše oddelenie pre generalizované epi záchvaty so zlou odpoveďou 
na antikonvulzívnu terapiu a vysoké riziko zlyhania virtálnych funkcii,  na liečbe fenobarbitalom.

• TT:  36,1C    FS:  91/min  FD: 23/min   TK:  96/43mmHg     SatO2: 100%     GCS: 7b

• VÝŽIVA: hypertrofický-pastózny, hmotnosť: 12kg

• KOŽA/SLIZNICE: bledá, turgor kože primeraný, bez patologických eflorescencií, sliznice suché, bledoružové bez patologických 
zmien.

• ETK:0  , CVK vo v.   0 , ArtKat v a. 0 , NGS:   0 , PMK: 0  , PVK: 1xhlavička

• NERVOVÝ SYSTÉM: somnolencia/stupor, spavý s reakciou na bolestivé podnety-pred hodinou podané benzodiazepíny, 
nereaguje na sluchové a zrakové podnety, zrenice izokorické 2mm, prítomná bilaterálna reakcia na svetlo, pohľad nefixuje, 
naznačená opozícia šije na 2 cm, svalový hypotonus.

• HLAVA/OČI/UŠI/NOS/ÚSTA: mezocefalická, palpačne a poklopovo nebolestivá, bez známok vonkajšieho poranenia, oči-
anikterické, bez konjunkt., nos- bez sekrécie, u-tlak na tragy bilat. pozit., bez výtoku, du: sliznice bledoružové, vlhké, chrup
sanovaný, jazyk mierne povlečený.

• RESPIRAČNÝ SYSTÉM: Eupnoe, dobrý vstup vzduchu bilaterálne, dýchanie auskultačne dobre počuteľné, bez stranových 
rozdielov, ojedinele bilat. v inspíriu prítomné vrzoty v dolných pľúcnych poliach, pohyby hrudníka symetrické.

• KARDIOVASKULÁRNY SYSTÉM: Akcia srdca pravidelná, ozvy zvučné, ohraničené, periférne pulzy bilat. hamtné, dobrá 
periférna perfúzia, kapilárny návrat menej ako 3 sekundy.

• BRUCHO: v niveau, voľne priehmatné, mäkké, palpačne a poklopovo nebolestivé, bez hmatnej rezistencie, hepar bez 
zväčšenia, lien nehmatám, peristaltika prítomná, bez známok peritoneálneho dráždenia.
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• Deň 1: pri prijati dieťa somnolentné, reaguje len na bolestivé podnety pohybom HK a DK , pootvorením 
oči. Pokračujeme v antikonvulzivnej udržiavacej liečbe a antinfekčnej liečbe. 

• Dg. závažná lymfopénia so  závažným znížením všetkých  subpopulácií  ly. T aj  B a  NK Ly, imunológom  
odporučená liečba polyoxidoniom. 

• Na odp. neurológa zahájená liečba Convulexom.  

• Deň 4: realizované MR vyšetrenie so záverom štrukturálne zmeny v oboch mozgových hemisférach - môže 
ísť o meningo-encefalitídu , vzhľadom na distribúciu je potredné vylúčiť embolizačnú genézu. Následne 
realizované neurologické vyšetrenie so záverom klinicky stav stabilizovaný,  bez záchvatovej aktivity, v 
objektívnom neurologickom náleze pretrváva pravostranná centrálna hemiparéza. Upravená 
antikonvulzívna terapia- vysadený fenobarbital a zvýšená dávka valproátu. 

• Počas hospitalizácie kŕče pozorované 1x po prijatí na pravej strane tváre, dieťa kardio-pulmonálne 
stabilizované. 
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A.B., meningoencefalitída

Kŕče    začatá antiepi th                                                                                         MRI

Claforan + Herpesín
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• Pacient 23.5.2017 sa dľa udania kamaráta pri bicyklovaní údajne "chytil za hlavu, zosadol z bicykla, zviezol sa do potoka, z 
ktorého ho do 10s vytiahol". Podľa udania matky- syn nebol tri dni doma, nevie kde bol, začal piť aj fetovať. Pri príchode RLP 
pacient v bezvedomí, GCS 3b, mydriatický, bez obranných reflexov. Zaintubovaný v Thiopentale a Sufente a privezený na 
KDAIM UNM. Následne po odberoch a stabilizácii TK prevezený na CT mozgu,  prítomná izokória, zrenice cca 3-4mm, bez FR, 
bez reakcie na algický podnet, kašlací reflex neprítomný, v lab.parametroch ťažká MAC a RAC,. Toxikologické vyšetrenie  
etanol negat, pozit.metamfetamín v moči. Kontrolné odbery odoslané na súdné lekárstvo  UDS  Martin. Na CT intrakrania-
bez patologických zmien v CT obraze- bez čerstvej hemorágie, bez presvedčivých ložiskových zmien supra a infratentoriálne, 
bez známok edému, kalva bez traumat. zmien. korekcia hypovolémie a vnútorného prostredia, následne kontinuálne tlmený 
propofolom 24.5.2017 realizované NCH konzílium s odp. kotrolného CT, kardiol. konzílium so záverom: globalna funkcia  LK v 
norme,  dyskineza v apikálnej oblasti ĽK. MI stopa. Bez dilatácie srdcových oddielov, Ekg ischemické zmeny v inferiornej 
oblasti.  AVB I. st PQ 200 ms, a SONO konzílium so záverom: Malé množstvo voľnej tekutiny v Douglase, inak normálny 
sonografický obraz na ostatných zobrazených orgánoch abdomenu. Pacient kontinuálne tlmený Propofolom+ Dexdorom - z 
dvôvodu bradykardie zmena na kont. Morfín + Dormicum, afebrilný, na UPV v PSIMV režime, FiO2: 0,3, hemodynamicky 
instabilný - sklon k hypertenzii, bradykardii, prítomné občasné KES, zaistený Midline kattéter a  AK,  korigovaná hypokaliémia 
25.5.2017 realizované kontrolné CT bez známok akútnej ischémie a bez čerstvej intrakraniálnej hemorágie. Postupné 
znižovanie tlmenia, pre prítomnú bradykardiu (FS: 38-46/min) podaný 1mg Atropínu. 25.5,. o 12 hod extubovaný. Spontanná 
ventilácia dostatočná , nevyžaduje 02 terapiu, vedomie lucidné odpovedá adekvatne , orientovaný.V ďalšom priebehu sklon k 
bradykardii a hypertenzia zvýraznený v spanku. Kontrolné kardiologické vyšetrenie s odporučením. U pacienta  začatá 
realimentácia, ktorú toleruje. Kardiopulmonalne stabilizovanom stave po dohovore s prim. Miklerom  preložený na OPIM 
KDaD UN Martin
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I. – intoxikácia metamfetamínom

Hypertenzia, poruchy srdc. Rytmu – bradykardie, KES                                               CT               Extubácia
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P.B. St.p. KPR

• U 2-mesačného dieťatka s operačnou korekciou atrézie pažeráka pri ukočení kontrolnej GFS pre susupektnú stanózu 
pažeráka došlo náhle k desaturácii, dieťa nepredýchateľné, reintubované, pre susp.tenzný PNO l.sin privolaný chirurg. 
Potrebná KPCR - externá masáž srdca v trvaní 10minút, pretrvávajúca bradykardia 40-70/min. a desaturácia do SpO2 40%, 
podaný Atropin, Adrenalin, vykonaná drenáž ľavého hemithoraxu, po ktorom dochádza promptne k obnove oxygenácie, 
SpO2 100%, HR 144/min, TK 114/64, dieťa ponechané na UPV cez OTK, vzhľadom na stav po KPCR preložené za účelom 
cerebroprotektívneho režimu na KDAIM 

• TT:  34,2°C    FS:  140 /min  FD:   30/min   TK:    70/35mmHg     SatO2:   99%     GCS:  3 b

• VÝŽIVA: Eutrofická, hmotnosť: 3260 g

• KOŽA/SLIZNICE: Ružová, turgor v norme, bez patologických eflorescencií, sliznice ružové bez patologických zmien.

• ETK:   č.3,0/10 cm  , CVK vo v.  0     , ArtKat v a. 0   , NGS:  neo     , PMK:    č.6,0  , PVK: 11x24G na hlavičke+1x24Gna LHK

• NERVOVÝ SYSTÉM: na UPV, kontinuálne sedované Dormicom 0,1 mg + SFNL 0,1 ug/kg/hod, zrenice mydriatické,  5 mm, 
bilaterálne fotoreakcia neprítomná (v.s.po podaní Atropínu)  svalový tonus a sila znížené, neprítomné prejavy meningeálneho 
dráždenia.

• HLAVA/OČI/UŠI/NOS/ÚSTA: mezocefalická, palpačne a poklopovo nebolestivá, bez známok vonkajšieho poranenia, oči-
anikterické, bez konjunkt., nos- bez sekrécie,  bez výtoku, du: sliznice ružové, vlhké, adentitio, jazyk nepovlečený, orofarynx 
kľudný, tonzily nezväčšené,

• RESPIRAČNÝ SYSTÉM: na UPV, režim SIMV-PS, PIP - 21, PEEP - 5, FD - 40/min., Vt - 35-60ml, dýchanie zostrené, vpravo 
súmerné v celom rozsahu, vľavo bazálne oslabené, dorzobazálne nepočutelné, prítomné vrzgoty bilaterálne v celom rozsahu, 
hlavne v expiriu, v ľavej strednej axilárnej čiare cca v úrovni 9. rebra hrudný dren na aktívne odsávanie - 10 cm H2O

• KARDIOVASKULÁRNY SYSTÉM: Akcia srdca pravidelná, ozvy zvučné, ohraničené, bez abnormálnych zvukov, periférne pulzy 
hmatné, dobrá periférna perfúzia, kapilárny návrat menej ako 3 sekundy

• BRUCHO: v niveau, voľne priehmatné, mäkké, palpačne a poklopovo nebolestivé, bez hmatnej rezistencie, hepar a lien bez 
zväčšenia, peristaltika prítomná, slabo počutelná, bez známok peritoneálneho dráždenia
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• St.p.KPCR *05.02.2013

• Pozákroková akútna respiračná insuficieincia UPV *05.02.-19.02.

• St. po zavedení jejunostómii * 27.02.2013

• Pooperačný paralytický ileus, akútna dilatácia žalúdka

• Ruptúra pažeráka cca 10 cm od PZZ

• Tenzný pneumotorax l. sin. - st.p. drenáži, 

• Pneumomediastinum - St. po.

• Porucha protrombínového komplexu ľahkého stupňa 

• Hypertenzia v.s.sek. 

• Tubulointersticiálna nefritída (hypoperfúzia s vazokonstrikciou navodená UPV?, polieková?) 

• Stenóza v aborálnej časti ezofagu, 

• Defekt ostium secundum, hemodynamicky významný, t.č. klinicky, kompenzovaný, 

• Stopová TI. ASD lavo - pravý /4mm/

• St.p. operácii atrézie pažeráka - 23.11.2012, 

• St.p. sponánnom uzávere Ductus arteriosus Bottali, 

• Hypotrofia incip.

• St. po kanylácii v.femoralis l.dx. *5.2.

• St. po kanylácii a.femoralis l.sin. *5.2.

• Anémia. sec. 

• Porucha vnútorného prostredia  sec: Hypoglykémie, ľahká komp. MAC

• HyperTAG,hypercholesterolémia
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• Kont. Analgosedovaná

• UPV P-SIMV - hyperkapnia

• Inotropná podpora: Dopamín a Dobutamín – pravostranné preťaženie

• Kont. Furosemid - AKI

• Na 4. deň CT:

• Mozog:

• Stredové štruktúry bez známok presunu, komorový systém a SA priestory veku primerané.

• Presvedčivé ložiskové zmeny supratentoriálne ani infratentoriálne nevidno.

• Cavum septi pellucidi. 

• Bez známok intrakraniálnej hemoragie, 

• bez známok výraznejšieho edému alebo ischemických zmien mozgu.

• Hrudník:

• Srdce normálneho uloženia.

• Drenáž ľavého hemithoraxu v -/0.

• PNO paramediastinalis vľavo do hrúbky 6mm v oblasti horného mediastina v dĺžke CC 22mm, 

• pneumomediastinum vpravo v dolnom mediastine vedľa nasogastrickej sondy 

• dĺžky CC 17mm, hrúbky 5mm. Zavedená endotracheálna kanyla.

• Pľúca- škvrnité opacitates dorzobazálne bilaterálne v S10 pulmonis.
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Bellanova – stp kpr
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A.F., ileus

• OA: 2-mesačné dieťa z III. gravidity, fyziologický priebeh do 29tt. potom sledovaná tehotnosť 
pre VVCH GIT prítomný polyhydramnion u A, pôrod v 34t., záhlavím, PH g /PD cm, popôrodná 
adaptácia v norme, nasondovaný, na RTG snímke brucha susp. atrézia pažeráka preložený do 
UNM 

• Operácie: 1x 08/ 2017 atrézia duodena, Hospitalizácie: UNM Neonatologická klinika -
preložený z RK pre VVCH gitu - atrézia duodena, na ATB liečbe, pre susp. infekciu u matky, 
následne operačný výkon end to end anastomóza, prechodne UPV, v liečbe kofein, 
extubovaný, následne postupne realimentovaný v úvode NGS potom p.os. sprimeranou 
toleranciou, bez hmotnostného prírastku, prepustený domov d dobrom klinickom stave 

• Akútna respiračná insuficiencia s UPV po oper.

• Ileózny stav - St. po oper. ilea - relaparotómia, adhesiolýza, dekompresia čreva /21.10.17

• Dehydratácia stredného st.

• Sepsa

• Aspirácia žalúdočného obsahu, Aspiračná pneumónia inc.

• ARDS ťažkého st.

• MODS

• Sek. koagulopatia, DIC

• Akútna renálna insuficiencia

• Atrézia duodéna po oper. 08/2017

• Anémia, Defekt presieňového septa, odstupová stenóza PA, CTP – hypotonus, Phimosis, Hypotrofia, Prematurita, Gemellus A
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A.F., ileus

• Dieťa preložené z OPIM na KDAIM po operačnom zákroku - ileózny stav laparotomia, 
adhesiolýza a dekompresia čreva. 

• Dieťa pred príchodom aj pred operáciou opakovane zvracalo. Po preložení dieťa je instabilné, 
klinický stav kritický, agresívne UPV, 2x aplikovaný exogénny surfaktant po ktorom sa 
prevzdušnili ľavé pľúca, vpravo naďalej pretrváva difúzne ťažké ARDS, dieťa je od prekladu 
šokové, pre hypotenziu a obehovú instabilitu začatá inotropná podpora dvojkombinácia, IBP  
sa stabilizoval, zlepšenie perif. perfúzie. 

• Napriek komplexnej terapii a resuscitačnej starostlivosti sa klinický stav dieťaťa výrazne 
progresívne zhoršuje, rozvoj MODS/MOF, kritický stav

• Deň 2 doobeda - dieťa opakovane pre výrazné desaturuje až na 65% predýchavané 
ambuvakom s prechodným zlepšením saturácie max.do 85% neskôr saturácia už len 75%. 
Inotropná podpora dvojkombinácia - napriek tomu postupne pokles systémového tlaku. Od 
10,30 hod na na EKG objavujú elevácie ST seg., Progresia MODS, ťažká kombinovaná acidóza.

• o 11.50 min. dieťa výrazne desaturuje, bradykardia 65/min, hypotenzia, zahájená ALS, 
kompresie hrudníka 110/min, dýchanie ambuvakom, podaný Adrenalín 1:10000 1 ml i.v., 
12.03 hod. izoelektrická čiara na EKG, ukončujem KPR a konštatujem exitus letalis.
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Desat 65-75%            surf  /ery                                      surf                                             st elev           arytmia, kpr †

Katecholamíny: mono                                                        dvoj-kombinácia                               

A.F., ileus
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• Dieťa preložené na naše oddelenie pre poranenie predkolenia a chodidla vľavo (prešlo mu po 
nohe auto), plán. oper. zákrok. 

• Po konz. traumatológom dieťa neindikované na oper. zákrok (zatiaľ), ind. ATB, analgetiká a 
antiedématózna liečba. Klinický stav dieťaťa stabil., afebr., naložené NIRS 

• V klinickom obraze dieťa afebrilné, VF stabil., pre progresiu edému traumatológom uvoľnená 
sadrová dlaha v celom rozsahu, zlepšenie perfúzie aj NIRS hodnôt. 

• Lab. dieťa stabil., začatá p.o. realiment., toleruje, 1x vracal. 

• Dňa 13.3. traumatolog. kontrola, th ďalej, doplnený RTG panvy a ľavého stehna pre mierny 
opuch. Dieťa pri preklade pri plnom vedomí, GCS 15b, K-P komp., O2 nevyžaduje, podporná 
i.v. liečba, p.o. D13, lokálny nález na LDK - elev. v sadrovej dlahe, edém od fr. tibie po prsty, 
prsty ružové, pulzácia hmatná, 2x buly, NIRS hodnoty stabilizované bez neurocirkulačných 
poruch preto dnes NIRS ex. 

M.M., compartment DK
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• 11.03.

• o: opuch nohy s hematómom na dorze, tzlačenie fixácie, preto uvolnenie od členka po prsty, prsty pohyblivé, spomalený kap. 
návrat, rana velkosti 2-3 cm v oblasti nad hlavičkou II MTT

• th: preväz, uvolnenie fixácie od členka po prednú nohu

• CT metadiaf. zlomenina tíbie, zl. talu bez dislokácie, trieštivá zlomenina kalkanea s korketným i.a. postavením v subtalárnom
kĺbe, duplexné zlomeniny MTT II-IV, fr. MTT I,V

• dopo: antiedematózna liečba, 

• lokálne chladenie, polohovanie vo zvýšenej polohe na molitánovej dlahe

• kontrola ncp a opuchu, ev. pri progresii kontrola skôr inak zajtra úr. chirurgom 

•

• 12.03.

• Klinicky- plastický, tuhý opuch dorza nohy- siahajúci až po uvolnenú časť predkolenia. Prsty s plast. opuchom, periféria s 
dobrým cievnym zásobením, t.č. bez známok komp.sy.

• Vzhľadom na nález uvolňujeme sádr. dlahu v celom rozsahu - fixujeme ju len 2 náplasť.cirkulárne.

• dopor: sledovať stav opuchu a periféria, ľadovať, Aescin. Kontrola dnes p.p, inak zajtra.

• 13.03.

• prstami pohne, mravenčenie neudáva, prsty teplé, mediálne dve buly a drobná aj na priehlavku, rana v hojení p.p.int, koleno 
bez obsahu i.a., lýtko voľn=é, hematóm v mieste zlomeniny MD tíbie

• th_preväz, evakuácia búl a TA krytie

• dopo: liečba ako doteraz, kontrolovť opuch, pretekanie krytia, prosím o doplnenie RTG panvy pre mierny opuch stehna-
zhodnotíme cez PACS,

• kontrola v stredu p.p. ksôr 

M.M., compartment DK
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M.M., compartment DK

• S92.7  - Fr. MTT I-V ped.l.sin

• S82.38 - Fr.metadiaph. tibiae l. sin

• V03.0  - Poranenie chodca pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo ľahkým nákladným autom pri nedopravnej nehode

• S92.0  - Fr.calcanei l. sin comm

• S92.1  - Fr.tali l.sin

• S00.81 - Povrchové poranenie inej časti hlavy: odrenina na čele vľavo
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N.V. trombóza DK

• Pacientka dnes vyšetrená na chirurg. amb. - obraz flegmázia cerulea dolens, opuch a lividita predkolenia a stehna l.sin. Od 
rána opuch, bolestivosť LDK. Prijímam ako akútny stav za účelom diagnostiky a terapie.

• TT: 36,7 C    FS: 80  /min  FD: 18  /min   TK: 104/76   mmHg     SatO2: 99  %     GCS:  15 b

• NERVOVÝ SYSTÉM: Pri plnom vedomí, kontakt primeraný, zrenice izokorické, 4mm, normálna bilaterálna reakcia na svetlo, 
kraniálne nervy bez fokálneho deficitu, periférny systém bez motorického a senzitívneho deficitu, svalový tonus a sila 
normálne, normálne mozočkové funkcie, neprítomné prejavy meningeálneho dráždenia.

• HLAVA/OČI/UŠI/NOS/ÚSTA: mezocefalická, palpačne a poklopovo nebolestivá, bez známok vonkajšieho poranenia, oči-
anikterické, bez konjunkt., nos- bez sekrécie, u-tlak na tragy bilat. negat., bez výtoku, du: sliznice ružové, vlhké, chrup 
sanovaný, jazyk nepovlečený, orofarynx kľudný, tonzily nezväčšené,

• RESPIRAČNÝ SYSTÉM: Eupnoe, dobrý vstup vzduchu bilaterálne, dýchanie čisté, bez patologických fenoménov, symetrické 
pohyby hrudníka.

• KARDIOVASKULÁRNY SYSTÉM: Akcia srdca pravidelná, ozvy zvučné, ohraničené, bez abnormálnych zvukov, periférne pulzy 
plné, dobrá periférna perfúzia, kapilárny návrat menej ako 3 sekundy.

• BRUCHO: v niveau, voľne priehmatné, mäkké, palpačne a poklopovo nebolestivé, bez hmatnej rezistencie, hepar a lien bez 
zväčšenia, peristaltika prítomná- normálna, bez známok peritoneálneho dráždenia, tapott. bilat. negat.

• POHLAVNÉ ORGÁNY: Fyziologický nález.

• CHRBTICA/KONČATINY: DK- dx. bolestivosť v pravom lýtku v.s., sin. opuchnutá, livídna, flegmázia, výrazná citlivosť v celom 
rozsahu, perif. pulzy hmatné, kapilárny návrat v norme. HK v norme. obvod stehna sin.55,5cm, lýtka 35,5cm, dx. stehno 
53cm, lýtko 32cm. NIRS hodnoty sin. 50-57, dx. 79-84.
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N.V. trombóza DK

• Realizované CT angio s nálezom  trombózy VSM, VFS, VFC, VIE sin. - lumen kompletne vyplnený trombom. Obtekaný trombus 
aj vo VIC sin. - parciálna trombóza. Parciálna trombóza aj v odstupoch VII a VPF l. sin. VCI - bez trombózy. 

• Započatá celková aj lokálna trombolýza. 

• 9.9. realizovaná kontrolná angiografia v porovnaní s vyš. z 8.9. došlo k čiastočnej rekanalizácii VIC l. sin., pretrváva nástenná 
trombóza VFC, VIE, VIC l. sin. Katéter povytiahnutý do VFC l. sin., pokračujeme v lokálnej trombolýze Actilyse v nezmenenj 
dávke, kont. systémová heparínizácia dľa aktuálnych hodnôt APTT. 

• Pacientka kardiopulmonálne stabilizovaná, bez klinických známok embolizácie do AP. Pokračujeme v kľudovom režime, 
poloha na bruchu, obvod lýtka aj stehna zmenšený.  Diuréza dostatočná, bez diuretickej podpory. 

• 10.9. realizovaná kontrolná angiografia, zrealizovaná dilatácia a zavedený stent do VIE l.sin., ponechaná fibrinolytická liečba v 
nezmenej dávke na ďalších 24 hod. 

• 11.9. zrealizovaná kontrolná angiografia, zavedený druhý stent pre pretrvávanie trombu vo VIE l.sin., následne zrušený 
popliteálny katéter, ukončená lokálna trombolýza a systémová heparinizácia, pokračujeme v liečbe LMWH (Fraxiparine forte 
0,6ml á 24hod) v terapeutickej dávke. Počas celej hospitalizácie monitorovaný NIRS oboch dolných končatín s postupne 
stúpajúcim trendom hodnôt LDK. 

• 12.9. kontrolné USG ľavej dolnej končatiny, nález zlepšený, dostatočná perfúzia v postihnutej oblasti, pulzy dobre hmatné. 
Subj. pacientka neudáva ťažkosti v postihnutej oblasti. 

• 13.9. Pacientka  kardiálne a tlakovo stabilizovaná, nevyžaduje podpornú oxygenoterapiu, ponechaná infúzna liečba a 
realimentácia PO D13. Po dohovore s prijm Miklerom dieťa prekladáme za účelom ďalšej intenzívnej liečby na JIS KDaD UNM 
Martin. 
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LMWH    AG + lokal. Trombolýza 2.AG                                        3. AG

N.V. trombóza DK
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• Pacient preložený z DO v …, kde bol dnes prijatý pre trombózu ileo-femoro-popltieálnej oblasti dx., pre dyspnoe suponovaná 
diagnóza susp. pľúcnej embólie. Prijímam ako akútny stav za účelom diagnostiky a terapie.

• Pred dvoma týždňami úraz pravého predkolenia, vyš. v Námestove, odvtedy opuch pravého predkolenia, ord. lokálna liečba. 
Od 2.3. sa mu ťažko dýcha, nekašle.

•

• Objektívny nález:

• TT: 36 C    FS: 128  /min  FD: 37  /min   TK: 157/71 mmHg     SatO2: 97 %     GCS:15 b

• VÝŽIVA: hypertrofická, obézny, hmotnosť: cca 115kg

• KOŽA/SLIZNICE: Ružová, turgor v norme, bez patologických eflorescencií, sliznice ružové bez patologických zmien.

• ETK: 0    , CVK vo v.   0    , ArtKat v a. radialis l.sin., 8cm set (kdaim), NGS: 0      , PMK:   0   , PVK: 1x na LHK

• NERVOVÝ SYSTÉM: Pri plnom vedomí, kontakt primeraný, odpovede s ľahkou latenciou - ĽMD, zrenice izokorické, 4-5mm, 
normálna bilaterálna reakcia na svetlo, kraniálne nervy bez fokálneho deficitu, periférny systém bez motorického a 
senzitívneho deficitu - symetrické na HK aj DK, svalový tonus a sila normálne, normálne mozočkové funkcie, neprítomné 
prejavy meningeálneho dráždenia.

• HLAVA/OČI/UŠI/NOS/ÚSTA: mezocefalická, palpačne a poklopovo nebolestivá, bez známok vonkajšieho poranenia, oči-
anikterické, bez konjunkt., nos- bez sekrécie, u-tlak na tragy bilat. negat., bez výtoku, du: sliznice ružové, vlhké, chrup 
kariézny, jazyk nepovlečený, orofarynx nastrieknutý, tonzily ľahko hypertrof.,

• HRUDNÍK/KRK: Fyziologický nález.

• RESPIRAČNÝ SYSTÉM: spont., dýcha plytšie, ľahko tachypnoe, O2 nazálne 1l/min O2, dobrý vstup vzduchu bilaterálne, 
dýchanie čisté, bez patologických fenoménov, symetrické pohyby hrudníka.

• KARDIOVASKULÁRNY SYSTÉM: Akcia srdca pravidelná, ozvy zvučné, ohraničené, bez abnormálnych zvukov, periférne pulzy 
hmatné, na oboch DK hmatné - symetrické, primeraná periférna perfúzia, kapilárny návrat menej ako 3 sekundy. Po príchode 
RLP kap. návrat na oboch DK ľahko predĺžený cca do 5s, postupne končatiny ohriate- úprava stavu.

• BRUCHO: nad niveau, voľne priehmatné, mäkké, palpačne a poklopovo nebolestivé, bez hmatnej rezistencie, hepar a lien 
bez zväčšenia, peristaltika prítomná- normálna, bez známok peritoneálneho dráždenia, tapott. bilat. negat.

• POHLAVNÉ ORGÁNY: Fyziologický nález.

A.J. trombóza DK, pľúcna embólia 
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• 18,5 pacient preložený 4.3.2013 pre trombózu ileo-femoro-popltieálnej oblasti l.dx.a susp. pľúcnu embóliu. 

• Pri prijatí pacient kardiálne stabilizovaný, tachydspnoický, vyžaduje 2-3l/min 02 nasálne. Pravá dolná končatina opuchnutá, 
teplejšia, pulzy hmatné, oproti ĽDK slabšie. Realizované USG vyšetrenie DK s potvrdením trombózy VII, VFC, VFS, VP. 

• Realizované CT angio pľúc s nálezom embolizácia do AP bilaterálne, výrazne vľavo 

• Podľa odporúčania zahájená liečba kontinuálnym heparínom. Podávanie heparínu začaté 4.3.2013 o 23:00hod. Po 
kontrolnom hemokoagulačnom vyšetrení, dnes o 8:15hod. podaný 2. bolus heaprínu a zvyšovaná dávka kontinuálneho 
heparínu. Konzultovaný cievny chirurg, ktorý vzhľadom na masívnu embóliu odporúča systémovú trombolytickú liečbu po 
konultácii krdiológa. 

• 5.3.2013 realizované kardiol. konzílium s nálezom akutna pulmonálna embolia masívna. V.s. sukcesívne embolizácie spojené 
s kardiálnou dekompenzáciou. Echokardiograficky sit. sol, VA a AV konkordancia. LV:ESD 36    mm  EDD 45 mm  EF 43   FS 21  
IVSd 1,0  LVPW 1, 1 mm. Dilatované pravé oddiely srdca. Vyrovnané IVS v hornej časti paradox. pohyb. MI stopa. TI II. st. PPG
40-45. PI I.-II- st. PPG 18-20. AoV PPG 2,7   istmus PPG 4, v brušnej Ao slabšie pulzácie PPG 1, 1. K IAS zlý prístup. malý 
perikardiálny výpotok v oblasti hrotu za PK. 

• Za účelom  systémovej trombolytickej liečby pacient po dohovore s nám. MUDr. Hrebíkom, PhD.prekladáme do detského 
kardiocentra na kardio. JIS - MUDr. Dinka v BA. Pred prekladom pacient tlakovo-hemodinamický stabilizovaný, vyžaduje 02 
nasálne 1,5l/min., lokálny nález nezmenený. Pokračujeme v liečbe kontinuálnym heparínom v dávke 24IU/kg/hod. 

A.J. trombóza DK, pľúcna embólia 
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• CT pulmoangiografia, 3D Masívna embólia do AP vľavo od oblasti vetvenia hlavnej vetvy je trombus, ktorý 
pokračuje do všetkých lobárnych,  ďalej  i segmentárnych i subsegmentárnych vetiev.

• Vpravo  je embólia do lobárnej vetvy pre horný lalok v obl. vetvenia, pokračuje do    segmentárnej a 
subsegmentárnych vetiev. Embólia do segmentárnej vetvy pre dolný lalok vpravo- po periférii je trombus 
obtekaný.

• Kmeň AP nedilat, bez trombózy.

• V pľúcach vpravo subpleurálne v S9 a S8 sú menšie atelektatické okrsky do 13mm.

• Záver: Embolizácia do AP bilaterálne, výrazne vľavo.

• Cievny chirurg

• Vzhľadom na masívnu embóliu AP konzultovať kardiologa ohľadom možnej systémovej trombolytickej 
liečby embólie. V prípade, že systémová trombol. th nebude indikovaná je indikovaná lokálna trombolyt. 
liečba ileofemoirálnej  flebotrombozy. Do zahájenia trombolyt. liečby pokračovať heparinoterapii. 

A.J. trombóza DK, pľúcna embólia 
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1. Bolus heparínu                                                                 2. bolus heparínu

A.J. trombóza DK, pľúcna embólia 
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• TO: Pacient preložený na našu kliniku  z DO v ..., kde prijatý pre bolesti brucha. 
Počas hosp. anúria, lab. vzostup urey a kreatinínu, konz. naše pracovisko. Prevoz 
realizovaný RZP, počas prevozu 1x vracal. Prijímam ako akútny stav za účelom 
diagnostiky a liečby.

• TT: 37,2 C    FS: 65  /min  FD: 17-28  /min   TK: 146/79   mmHg     SatO2: 100  %     
GCS: 15  b hmotnosť: 69kg

• KOŽA/SLIZNICE: bledá, nažltlá, turgor v norme, bez patologických eflorescencií, sliznice ružové bez patologických zmien. v 
pravej inguine jazva po appendektómii, zhojená, pevná, PMK:  č.14, PVK: 2x na oboch HK

• NERVOVÝ SYSTÉM: Pri plnom vedomí, kontakt primeraný, orientovaný, pospáva, udáva že je unavený, zrenice izokorické, 
4mm, normálna bilaterálna reakcia na svetlo, kraniálne nervy bez fokálneho deficitu, periférny systém bez motorického a 
senzitívneho deficitu, svalový tonus a sila normálne, normálne mozočkové funkcie, neprítomné prejavy meningeálneho 
dráždenia.

• RESPIRAČNÝ SYSTÉM: spont., eupnoe, dobrý vstup vzduchu bilaterálne, dýchanie čisté, vezikulárne, bez patologických 
fenoménov, symetrické pohyby hrudníka.

• KARDIOVASKULÁRNY SYSTÉM: Akcia srdca pravidelná, ozvy zvučné, ohraničené, bez abnormálnych zvukov, periférne pulzy 
slabé, slabá periférna perfúzia, kapilárny návrat cca 5-6sek, akrá studené, šokový?

• BRUCHO: v niveau, voľne priehmatné, mäkké, palpačne a poklopovo min. citlivé v oblasti mezogastria (udáva jemnú bolesť), 
bez hmatnej rezistencie, hepar a lien bez zväčšenia, peristaltika prítomná- normálna, bez známok peritoneálneho dráždenia, 
tapott. bilat. negat.
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• 2. deň: subfebrilný, pospáva ale na oslovenie zobuditeľný, vedomie lucídne, postupne 
rehydratovaný zlepšenie perif.prekrvenia, normalizácia perif.TT, pulzov a kapil.návratu, 
Hypertenzia na th, v rámci možností reštrikcia tekutín, napriek tomu P-V tek.+1750 ml, 
kontinuálne Furosemid forte 1 mg/kg/hod. napriek tomu pretrváva anúria, Bez edémov, 
Respir. stabil., dnes kontrolné SONO abdomenu, obličiek, hrudníka bez zmeny - svietiace 
zvraštené obličky, dobrá náplň DDŽ, lab. elevácia kreatinínu, vysoká Urea, dilučná
hypoproteinémia a hypoalbuminémia, hyponetrémia

• Zavedený perit. Katéter a začatá PD: 2,27% Physioneal, 30-45min cykly

• Th hypertenzie: Enap, kont. Ebrantil, Agen

* Akútne renálne zlyhanie kombinovanej etiologie ( pri dehydratáci?, postinf.?, iné?) 

* Akútny nefritický syndróm dif. dg 

* Hypertenzia sekundárna

* Fluidothorax bilat.praec l. sin .

* Imunodeficientný stav (Komplexná imunomodeficiencia v oblasti ramena špecifickej aj nešpecifickej bunkovej aj humorálnej
imunity - hypogamaglobulinémia IgG mierneho až stredného stupňa, deficiencia v oblasti nešpecifickej aj špecifickej bunkovej
imunity významného stupňa)

* Porucha protromb. komplexu ľahkého st. 
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R.B. AKI, AH, PD

IBP 170/90                                          150/70                                              130/70               

obličky RI: x                                    0,84...0,85...                                                                      0,67..0,68 
Diuréza/UF: 77/0ml                                 352/160ml                                          652/1240ml             1558/1341ml
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Bolus/kont. furosemid Začatá perit. dialýza – ukončený furosemid


