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OA: 6/2014 OHCA, arytmogenní kardiomyopatie, ICD
hypokalémie – idiopatická
kachexie (157 cm/41 kg, BMI 16,5) – idiopatická
4/2018 – 10/2018 5x hospitalizace na neurochirurgii pro subdurální 

hematom, 4x evakuace, etiol. nezjištěna
GA: 2015 s.c. 38+2, chlapec 2700 g, GDM

8/2018 potrat a revize
RA: otec † 72 let, alkoholik, matka † 70 let ca ledvin, sestra zdravá, obě max 

50 kg
PSA: na MD, žije s manželem a jeho rodinou

Pacientka 38 let, grav. hebd. 34+5 přijata 
7/2019 na G-P kliniku pro cholestázu



16.7. přijata pro cholestázu
mírná elevace TK
ALT 0,52→2,19 μkat/l, AST 0,52→1,85 μkat/l, ALP 1,64→4,91 μkat/l, Bil 25,8 

μmol/l, Plt 254→202→146.109/l, albumin 18 g/l
a.s.c. pro HELLP sy v epidurální anestezii (risk vs. benefit, bez katetru), chlapec 

2180 g
po výkonu na JIP parestézie HKK, hučení v uších, vertigo a cefalea, diplopie, třes 

- neurologické konzilium a CT hlavy 
17.7. op. revize pro hemoperitoneum 1500 ml, Hb 38 g/l, Plt 65.109/l, TT 34 °C, 
překlad ad RES
18.7. hemodynamická stabilizace, extubace, překlad ad JIP G-P kliniky
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• přechodně psychoterapie, ta ale přerušena v těhotenství pro nedostatek času

• náročné soužití s partnerem, „psychiatricky nemocný, někdy agresivní“

• „…máme divokou domácnost, někdy létá nábytek, partner je hodně 

temperamentní, ale jinak hodný chlap…nikdy mě neudeřil, to ne, ale je to 

náročné…chápu ho, když má ty psychické problémy a je na dně, tak se moc 

neovládne…nikdy to ale nepřekročilo únosnou mez…“

• partner nezaměstnaný, tchán je z Afghánistánu, mají handicapovanou dceru, o 

kterou pečuje tchýně

Psychiatrické konzilium 25.7.
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Pounder 1997

• Palestinec (30 let, 151 cm, 44 kg, BMI 19) – ztráta vědomí při výslechu 
izraelskou armádou

• Po 72 hodinách smrt mozku

• Výslech 12 hodin, 12 epizod třesení s tělem

• Pitevní nález: rozsáhlé hematomy ramenou a přední strany hrudníku
• unilat. akutní subdurální hematom, DAI
• bilaterální retinální krvácení

• Závěr: edém mozku v důsledku poranění typu whiplash bez zevního 
traumatu hlavy  

 





2012, EU-28

• 21% žen po 15.roce věku zažilo 

fyzické/sexuální násilí od partnera

• 7% žen bylo někdy v životě znásilněno 

partnerem

• 8-10% těhotných žen pravidelně 

zažívá fyzické násilí 

• u 42% žen, které otěhotnění v násilném 

vztahu násilí pokračuje
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• 40% je před porodem hospitalizováno

• Dvojnásobná pravděpodobnost sekce



Syndrom týrané ženy
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• Oznámení = eskalace násilí

• Sekundární viktimizace v průběhu 
lékařského ošetření, trestního řízení a 
policejního vyšetřování

• Při posledním incidentu vyhledalo 
lékařskou pomoc 32% žen, z toho 50% 
navštívilo urgentní příjmy, policii 
kontaktuje okolo 10% žen

• Intervenční centra v každém kraji (
www.rosacentrum.cz), linka 116 006

http://www.rosacentrum.cz/
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Take home message

• Ne každý neurologický příznak nutně souvisí s podáním neuroaxiální anestézie

• Pozor na nálepku “idiopatické”

• Fyzické násilí na ženách není vzácné, má závažné zdravotní důsledky a může 

skončit smrtí

• Významný socio-ekonomický problém nejen zdravotnictví, ale celé společnosti

• Trestní zákoník § 367 Nepřekažení trestného činu (těžkého ublížení na zdraví         

§ 145, znásilnění § 185), § 368 Neoznámení trestného činu (těžkého ublížení na 

zdraví § 145)



Děkuji za pozornost.
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