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AnamnézaAnamnéza

�� 63letá spolujezdkyně 63letá spolujezdkyně �� 63letá spolujezdkyně 63letá spolujezdkyně 
v osobním v osobním 
automobiluautomobilu

�� dosud zdrávadosud zdráva

�� náraz z bokunáraz z boku



1. den1. den

�� přivezena na UP FN Brnopřivezena na UP FN Brno�� přivezena na UP FN Brnopřivezena na UP FN Brno

�� vyšetřena dle vyšetřena dle 
traumaprotokolutraumaprotokolu

�� PNO vpravo, kontuze plicPNO vpravo, kontuze plic

�� kontuze břichakontuze břicha

seriová fr. žeberseriová fr. žeber�� seriová fr. žeberseriová fr. žeber

�� fr. L3fr. L3

�� luxační fr. trimall. vpravoluxační fr. trimall. vpravo

�� tekutina prerektálnětekutina prerektálně



1. den1. den

�� přijata na JIPpřijata na JIP�� přijata na JIPpřijata na JIP

�� monitorace VFmonitorace VF

předoperační předoperační 

• monitoring + léčba 
bolesti, OPIOIDY!!!

• polohování

�� předoperační předoperační 
přípravapříprava

�� OS kotníkuOS kotníku



3. den 3. den 

�� narůstající bolesti břichanarůstající bolesti břicha

�� elevace CRP, Leuelevace CRP, Leu

�� CT CT -- pneumoperitoneumpneumoperitoneum

�� indikována k operační indikována k operační 
revizirevizi

�� CVKCVK�� CVKCVK

�� HD zpravaHD zprava



Operační nálezOperační nález

•• dvojnásobná bodová dvojnásobná bodová 
perforace tračníkuperforace tračníkuperforace tračníkuperforace tračníku

•• nález zkaleného nález zkaleného 
výpotku výpotku 

•• v CD hnisavý výpotekv CD hnisavý výpotek

•• skybalaskybala•• skybalaskybala

•• segmentální resekce + segmentální resekce + 
anastomoza end to endanastomoza end to end



Pooperační péčePooperační péče
• léčba bolesti 
• poloha
• prevence infekce
• péče o drény 

�� monitorace na JIPmonitorace na JIP

�� odstranění skybal Yalem odstranění skybal Yalem 

�� parenterální výživaparenterální výživa�� parenterální výživaparenterální výživa

�� následující dny obnova peristaltikynásledující dny obnova peristaltiky



�� vertikalizace v Jewett vertikalizace v Jewett 

Rehabilitace a realimentace  4. den po resekci 
sipping + bujón 

6. den tekutá strava

vertikalizace v Jewett vertikalizace v Jewett 
ortézeortéze

�� podpažní berlepodpažní berle

�� t.č. hospitalizace na t.č. hospitalizace na 
rehabilitačním oddělenírehabilitačním oddělení

�� bezezbytková stravabezezbytková strava�� bezezbytková stravabezezbytková strava

�� přechod na normální  přechod na normální  
stravustravu



Multidisciplinární péčeMultidisciplinární péče

�� KUCHKUCH

�� CHKCHK

�� RTGRTG

�� OKMOKM

�� RHORHO

�� ProtetikaProtetika
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