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ÚVOD 
Téma pro svoji absolventskou práci jsem si vybrala akutní stavy v gastroenterologii. 

Tato oblast ve zdravotnictví je velmi obsáhlá a náročná. 

Už třetím rokem pracuji na interním oddělení a s problematikou akutních stavů v 

gastroenterologii se setkávám velmi často. Díky naší pracovní organizaci ve spolupráci s 

ambulancemi a jednotkou (MOJIP) mám možnost stav klienta a jeho změny sledovat od 

začátku až do konce. 

Díky vyspělé technologii v oblasti gastroenterologie jsem měla možnost sledovat 

postupy vyšetření. Se souhlasem klienta a vedoucího ambulantní jednotky jsem byla 

svědkem samotného vyšetření. U různých metod diagnostiky onemocnění a stavů lze 

provést i léčebný zákrok zachraňující život. U akutních stavů by měli klienti být monitorováni 

celých dvacet čtyři hodin. U klienta je sledováno vše od hlavy až k patě, několikrát denně je 

odebírán biologický materiál.  

Musím podotknout jak práce sester a lékařů je u akutních stavů, kde je klient 

ohrožen na životě, velmi náročná. Sestra musí klienta motivovat a pomoci vyhledat 

úlevovou polohu. Zdravotnický personál to nemá lehké ani při sdělování diagnóz. Lékaři a 

sestry společně informují klienta o všech možných řešení léčby a pomocných jednotkách. 

Pokouším se zajistit podporu rodin a blízkých osob.  

Ve své práci bych se chtěla zaměřit na nejčastější akutní stavy gastroenterologie, 

jejich diagnostiku, léčebné procesy. Při shromažďování praktické části bych chtěla poukázat 

na vznik těchto stavů. Také bych chtěla prohloubit své znalosti v této oblasti. 
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1 CÍLE ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 

1.1. Hlavní cíl 

Vyhledat dostupné informace o akutních stavech v gastroenterologii a upozornit na 

jejich diagnostiku, léčbu a edukaci klientů. 

1.2. Dílčí cíle 

Upozornit na dostupnou, rychlou a včasnou diagnostiku. Poukázat, že i malé 

symptomy považující se za obvyklé mohou být život ohrožující. Poukázat na stále se častěji 

vyskytující rakoviny ZT. Shromáždit a zpracovat potřebný materiál k soupisu kazuistik. 

Doplnit si své znalosti v této oblasti.  
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2 ANATOMIE ZAŽÍVACÍHO TRAKTU  
Trávicí ústrojí je soustava orgánů. Tato soustava se zúčastňuje příjmu, zpracování a 

vylučování potravy. 

2.1. Dutina ústní (cavitas oris, cavum oris) 

Dutina ústní je počátkem trávicí soustavy člověka. Skládá se ze zubů, jazyka a 

slinných žláz. Zuby (dentes) jsou tvarově rozlišeny na řezáky (dentes incisivi), špičáky 

(dentes canini), třenové zuby (dd. preamolares) a stoličky (dd. morales). Zuby se uplatňují 

při fonaci a kousání. Jazyk (lingua) je orgán z příčně pruhované svaloviny nacházející se v 

dutině ústní. Na jeho povrchu jsou chemoreceptory tzv. chuťové pohárky, umožňující nám 

vnímat chuť jídla. Chuťové buňky vnímají 4 základní chuti: sladkou, slanou, kyselou a 

hořkou. Díky chuťovým buňkám pak vnímáme jejich chuť. Slinné žlázy (glandulae salivarie) 

ústí do dutiny ústní. Jsou to žlázy exokrinní vylučující sliny. Sliny obsahují vodu, enzym 

ptyalin, který rozkládá škrob a mucin. Společně vytvářejí hlen zajišťující spojení potravy a 

vazkost slin.  

Slinné žlázy mají tři velké párové žlázy: příušní (gl. parotis), podjazyková  

(gl. sublingualis), podčelistní (gl. submandibularis). 

V dutině ústní se nacházejí další menší nepárové žlázy. Jsou uložené v podslizničním 

vazivu. 

2.2. Hltan ( pharynx) 

Hltan je společná část dýchací a trávicí soustavy. Tvoří přechod mezi dutinou ústní, 

jícnem a hrtanem. Potrava by měla vždy procházet do hltanu přes hrtanovou příklopku. 

Hrtanová příklopka se po každém polknutí zavře a zamezí soustu vstup do hrtanu. V 

opačném případě by totiž mohlo vdechnutí sousta mít smrtelné následky.  

Hltan má tyto části: nosohltan (nasopharynx), ústní část hltanu (oropharynx), 

hrtanová část (laryngopharynx). 

2.3. Jícen (oesophagus) 

Jícen je přibližně 25 – 32 centimetrů dlouhá trubice, o průměru cca 2,5 centimetrů Je 

tvořen vícevrstevným dlaždicovým epitelem a drobnými mucinózními žlázkami. Svalovina 

jícnu je z části příčně pruhovaná a část tvoří svalovina hladká, která vyvolává rytmické 

pohyby (peristaltika) posouvající potravu do žaludku. 
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2.4. Žaludek ( ventrikulus, gaster) 

Žaludek je rozšířená část trávicí trubice o objemu 1 – 2 litry. Nachází se pod levou 

brániční klenbou. Za 24 hodin se vytvoří 1 – 1,5 litru žaludeční šťávy. Je to bezbarvá, čirá, 

kyselá tekutina. V žaludku probíhá chemické trávení za účasti kyseliny chlorovodíkové a 

enzymů pepsinu, chymozinua částečně lipázy. Funkcí kyseliny chlorovodíkové je ničení 

bakterií, nabobtnání bílkovin, aktivace pepsinu. Chymozin sráží mléčnou bílkovinu, vyskytuje 

se především u kojenců. Lipáza slabě štěpí tuky na glycerol a mastné kyseliny. Stěny žaludku 

jsou chráněny vrstvou hlenu (mucinu), jejímž porušením vznikají žaludeční vředy.  

Žaludek se dělí na: česlo (kardie), dno (fundus), tělo (korpus), velké zakřivení 

(kurvatura major), malé zakřivení (kurvatura minor), vrátník (pylorus). 

2.5. Tenké střevo (intestinum tonue) 

Je část trávicí trubice o průměru 3 centimetrů a délce 3 – 6 metrů. Dochází zde ke 

konečnému natrávení potravy a vstřebávání většiny živin. Jeho povrch je zvětšen pomocí 

klků, což jsou útvary vysoké kolem 1mm, které vyčnívají do prostoru střeva. V tenkém 

střevě probíhá chemické trávení pomocí tří různých šťáv : střevní šťávy, šťávy slinivky břišní 

a žluč. Střevní šťáva je produkována žlázkami tenkého střeva a obsahuje erepsin (rozkládá 

bílkoviny), lipázy (rozkládá tuky), amylázu (rozkládá cukry). 

Dělí se na: dvanáctník (duodenum) – 25 cm dlouhý, lačník (jejunum), kyčelník 

(ileum). 

Dvanáctník je první část tenkého střeva. Navazuje na vrátník žaludku. Šťáva slinivky 

břišní ústí do střeva ve dvanácterníku a je složena z trypsinu (štěpícího bílkoviny), lipázy a 

amylázy. Žluč vzniká v játrech, skladuje a zahušťuje se ve žlučníku a do tenkého střeva ústí 

ve dvanácterníku. Žluč obsahuje žlučová barviva (bilirubin, biliverdin) a soli žlučových kyselin 

zajišťujících emulgaci tuků. 

Lačník je nejdelší úsek tenkého střeva a trávicí trubice vůbec. Tvoří kličky volně 

umístěné v dutině břišní mezi okolními orgány. Je zavěšen na závěsu (mesenterium) a 

přechází v kyčelník. 

Kyčelník má jako poslední část tenkého střeva zvláštní postavení v procesu 

vstřebávání živin. Tzv. terminální ileum má funkci vstřebávat B12 vitamín a žlučové kyseliny. 
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2.6. Tlusté střevo (intestinum crassum) 

Tlusté střevo je dlouhé 1,5 metru a tlusté 5 – 7 cm, v dutině břišní je uloženo jako 

obrácené písmeno ,,U“. Slouží k zahušťování potravy, probíhá zde vstřebávání zbylé vody, 

soli a vitamínů. Nachází se také v něm bohaté bakteriální osídlení. Díky symbiotickým 

bakteriím zde probíhají kvasné a hnilobné procesy (vzniká methan, amoniak) a také některé 

vitamíny – K, B12. Tlusté střevo se plní 4 – 8 hodin po příjmu potravy a vyprazdňuje se 

zhruba po 18 hodinách.  

Tlusté střevo se dělí na: slepé střevo (ceakum) a červovitý přívěsek (appendix 

vermiformis), tračník – vzestupný (colon ascendes), příčný (colon transversum), sestupný 

(colon descendens), esovitá klička (colon sigmoideus). 

2.7. Konečník 

Poslední část trávicího ústrojí je zakončena řitním otvorem, jímž se při defekaci 

dostává stolice z těla. Stolici tvoří nestrávené zbytky potravy, odloupané buňky epitelů, 

voda, anorganické látky, produkty rozkladu žlučových barviv, odumřelé bakterie a produkty 

jejich metabolismu. 

2.8. Slinivka břišní (pancreas) 

Pancreas je polodlouhlý orgán o délce 14 – 18 cm, uložený svou nejširší částí v ohbí 

dvanáctníku. Je to žláza s obojí sekrecí vnější i vnitřní.  

Anatomicky dělíme slinivku na tři části: hlavu (caput pancreatis), tělo (corpus 

pancreatis) ocas (cauda pancreatis) dosahující ke slezině. 

Pankreatický vývod ústí společně se žlučovodem na Vaterské papile do duodena. 

Slinivka se skládá z lalůčků (tubulů), vyúsťujících trubičkami do hlavního vývodu. Tyto lalůčky 

zajišťují vnější sekreci a tvoří trávicí šťávu obsahující trypsin, amylázu, lipázu a anorganické 

soli. Vnitřní sekreci, produkci hormonů regulujících hladinu cukru v krvi (inzulín, glukagon), 

zajišťují Langerhansovy ostrůvky. Tyto ostrůvky zabírají 2 – 3 % hmotnosti slinivky. Její 

onemocnění – cukrovka, záněty, nádory jsou velmi časté. 
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2.9. Játra (hepar) 

Játra váží asi jako mozek, přibližně 1,5 kg. Jsou nejteplejším orgánem  

(40 až 41 °C) lidského těla díky množstvím metabolických procesů. Jsou uložena v pravém 

podžebří a skládají se ze dvou menších laloků. Tyto laloky jsou spojeny v jaterní stopce 

(brance), kudy do jater vstupují vrátnicová žíla a jaterní tepna, vystupuje jaterní žíla a 

žlučovod. Základní a stavební funkční jednotkou jater je jaterní lalůček. Játra jsou zásobním 

orgánem a hlavním metabolickým centrem organismu. Dále plní funkci detoxikační, 

termoregulační, rozpadají se zde erytrocyty a vzniká zde žluč.  

Játra mají dvojí krevní přítok: vrátnicová žíla (přivádějící krev ze žaludku, střev  

a sleziny), jaterní tepna : truncus coeliacus (zásobující játra kyslíkem – vychází z aorty). 

Z jater odchází krev jaterními žílami do dolní duté žíly. 

2.10. Žlučník (vesica fellea) 

Žlučník je vakovitý orgán hruškovitého tvaru uložený na spodině jater, sloužící ke 

skladování a úpravě žluči, která vzniká v játrech. Může přechovávat 30 – 50 ml žluči, 

koncentrovanou cestou absorbce vody. Voda se vstřebává v důsledku osmotického 

gradientu, vznikajícího činností sodíkové pumpy. Spolu se žlučovými vývody je žlučník 

součástí žlučových cest. Jeho vývod (ductus cystikus) ústí do společného žlučovodu (ductus 

choledochus), jímž se nezbytný k životu ani k trávení potravy, avšak jejímu trávení 

napomáhá. 

Stěna žlučníku je složena ze tří vrstev: sliznice (vybíhá z četné řasy, které jsou 

pokryté na povrchu vrstvou cylindrického epitelu majícím sekreční a resorpční funkci), 

svalovina (snopce hladké svaloviny jsou uspořádané spirálovitě, mezi snopci jsou sítě 

elektrických vláken), obal (přirůstající k játrům). 

2.11. Pobřišnice (peritoneum) 

Pokrývá orgány a dutinu břišní. Vytváří tekutinu, která zmírňuje tření mezi orgány 

trávicí soustavy nacházející se v dutině břišní. 
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3 VYŠETŘOVACÍ METODY V GASTROENTEROLOGII 

3.1. Anamnéza 

Klient popisuje své potíže a lékař doplňujícími otázkami zjišťuje podrobnosti. Lékař 

zjišťuje zda ho něco bolí, zda zvrací, hubne, má chuť k jídlu, potíže se stolicí nebo 

nadýmáním. Ptá se na příměsi ve zvratcích i stolici, na jejich barvu, nezvyklý zápach a 

konzistenci. Zeptá se klienta na prodělané nemoci, na choroby vyskytující se v rodině a na 

užívání léků. 

3.2. Fyzikální vyšetření 

Břicho pacienta lze prohmatat i proklepat, poslechnout. Pohmatem zjišťuje velikost 

jater, tekutinu v dutině břišní. Zkoumá bolestivá místa, zhodnotí barvu kůže, stav jazyka a 

očí. Lékař provede vyšetření konečníku. V poloze v kleče se složenými lokty lékař prohmatá 

rektum prstem v rukavici.  

3.3. Vyšetření krve 

Pro první orientaci stačí vyšetřit krevní obraz a základní biochemii. Chudokrevnost 

signalizuje krevní ztráty, zvýšený počet bílých krvinek svědčí o zánětu, podobně jako zvýšená 

sedimentace erytrocytů. CRP odliší bakteriální zánět od virového. Můžeme odebrat i 

prokalcitonin. V biochemickém vyšetření jsou důležité tzv. jaterní testy - indikují poruchu 

jater nebo žlučových cest. Jiné enzymy poukazují na problémy slinivky břišní. Zvýšené 

hladiny krevního cukru a cholesterolu ovlivňují nejen trávicí trakt, ale i celý organismus. V 

krvi lze sledovat i tumorové markery, ukazující na možnost nádorového bujení. Vyšetření 

hladin protilátek se používá nejen v diagnostice infekcí, ale i při nesnášenlivosti lepku.  

3.4. Ultrazvuk (monografie, ultrasono) 

Vyšetření se provádí ambulantně nebo akutně v nemocnici po přípravě. Klient od 

půlnoci nesmí jíst, pít, kouřit a žvýkat. Sondou přejíždí lékař po břiše a na monitoru se mu 

zobrazují na řezech orgány břicha. Natáčením sklonu sondy získá optimální obraz. V břišní 

dutině jsou nejlépe přístupné tzv. parenchymové orgány - játra, žlučník, slezina, ledviny a 

slinivka. Přestože je průchod ultrazvuku omezen střevním plynem, dá se probádat i stěna 

žaludku a tenkého a tlustého střeva.  
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Vidíme jejich pohyb a dají se posoudit i tkáně v okolí. Při endosonografii zavádí lékař 

speciální sondu do tělních dutin a trubic. Toto vyšetření odhalí podrobnosti v jejich těsném 

sousedství, není běžné, a provádí jej proto jen některá oddělení. 

3.5. Endoskopie 

Při endoskopii sleduje lékař trávicí trubici zevnitř kamerou. Při esofagoskopii a 

gastroskopii je trubice zavedena ústy do jícnu, žaludku a dvanácterníku; při koloskopii se 

zavádí do konečníku a výše do tlustého střeva. Z hlediska pacienta to nejsou vyšetření 

příjemná, zato jsou ale velmi užitečná. Spojují totiž v sobě nejen přímou diagnostiku, ale i 

možnost odběru materiálu pro mikroskopické a biochemické vyšetření a dokonce mohou 

léčit a nahradit operaci. Příprava pro gastroskopii stačí být nalačno, pro kolonoskopii se 

navíc střevo vyprazdňuje projímavými roztoky Yal, Fortrans. Před samotným vyšetřením lze 

podat látky tlumící napětí a bolest.  

3.6. Rentgenové metody 

Trávicí trubice není sama o sobě pro rentgenové paprsky dobře viditelná, proto se 

používá suspenze síranu barnatého. Při vyšetření sleduje lékař průchod látky na obrazovce 

rentgenového přístroje. Lékař může vidět zúžení a rozšíření trubice, výchlipky a polypy či 

pohyb svaloviny, tzv. peristaltika. Pro lepší zobrazení sliznice, používá se metoda dvojího 

kontrastu. Jedním kontrastem je malé množství baryové suspenze, druhým kontrastem je 

plyn, který dostaneme do trubice buď polknutím malého množství granulátu uvolňujícího 

CO2 nebo na opačném konci insuflací rektální rourkou. K dokonalému uvolnění střevní 

stěny je navíc podáno nitrožilně spasmolytikum Buscopan. Nejsložitější je vyšetření tenkého 

střeva, suspenzi je totiž nutno dopravit nasogastrickou sondou až za dvanácterník. 

3.7. ERCP (endoskopická retrográdní cholecystopankreatikografie) 

Žlučové a pankreatické vývodné cesty lze zobrazit touto kombinací endoskopické a 

rentgenové metody. Lze při ERCP udělat výkon na Vaterské papile. Odstranit pomocí košíčku 

kameny žlučové. Dnes máme šetrnější vyš. metodu bez závažných komplikací MRCP. Toto 

vyšetření probíhá pomocí MR.  

3.8. CT (počítačová tomografie) 

Rentgenový přístroj obchází tělo po kruhové nebo po spirální dráze, záření projde 

tělem, dopadne na protilehlá čidla a počítač konstruuje obraz roviny objektu. Sada vrstev 
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vzniklých při CT sumaci eliminuje a orgány se zobrazí mnohem podrobněji. Navíc je možné 

výsledky dále počítačově zpracovávat. Klient přichází nalačno, před vyšetřením vypije roztok 

kontrastní látky, aby byla trávicí trubice lépe viditelná. Další kontrastní látku dostane během 

vyšetření do žíly, proto je nutná i příprava protialergickými léky. Pro vyšetření tlustého 

střeva je důležité vyprázdnit se projímadlem. CT se nejvíce využívá v diagnostice nádorů a 

jiných ložiskových změn. 

3.9. MR (magnetická rezonance) 

Využívá chování jader atomů v silném magnetickém poli, klient není vystaven 

ionizujícímu záření. Zobrazení měkkých tkání je ještě podrobnější než při CT, diagnostické 

využití je obdobné. 

3.10. Vyšetření stolice 

V mikrobiologické laboratoři ze stolice vykultivují bakteriálního původce střevní 

infekce i případné parazity. Biochemické metody odhalí i malé množství krve ve stolici. Toto 

skryté (okultní) krvácení je významným příznakem karcinomu tlustého střeva a u rizikových 

skupin obyvatelstva se provádí plošně. 

3.11. Scintigrafie 

Gama kamera sleduje průchod potravy značené radionuklidem trávicí trubicí, a tak 

odhalí poruchy její hybnosti. Obdobně se dá sledovat cesta radionuklidů žlučovým stromem. 

Statické vyšetření odhalí změny ve stavbě jater. 

3.12. PET (pozitronová emisní tomografie) 

Využívá rovněž látky značené radioaktivními izotopy, které však neemitují gama-

záření, ale pozitron. Důsledky jeho působení na okolí snímá speciální kamera. Je možná i 

kombinace s CT a MR, výsledky jsou pozoruhodné.  

3.13. Speciální vyšetření jícnu 

Manometrie jícnu sleduje tlakové změny v průběhu jícnu, pH-metrie slouží ke 

stanovení reakce prostředí v jícnu. Obě tyto metody se užívají u nemocných s jícnovým 

reflexem (návratem potravy) a provádějí se na specializovaných pracovištích. 
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3.14. Biopsie 

Jaterní biopsie se provádí silnou dutou jehlou zavedenou v místním znecitlivění přes 

mezižebří do jater. Tkáň se odebírá necíleně nebo cíleně z ložiska pod ultrazvukovou 

kontrolou. Z tenkého střeva se odebírá vzorek tkáně Crosbyho kapslí. V tenkém střevě si 

kapsle nasaje kousek sliznice a nožíkem jej odřízne. 
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4 AKUTNÍ KRVÁCENÍ DO ZAŽÍVACÍHO TRAKTU 

4.1. Krvácení do horní části TT 

Nejčastější příčinou akutního krvácení do horních partií ZT jsou vředové léze 

duodena a žaludku. Příčinami jsou nejčastěji vředová nemoc dvanáctníku, zastoupení v 

etiologii má také vředová nemoc žaludku i krvácení ze žaludečních erozí. Další známou 

příčinou způsobující krvácení je užívání léků, především gastropatie z nesteroidních 

antirevmatik.  

Klinický obraz: je třeba stanovit tíži krácení a velikost krevních ztrát 

� pokles TK systolického o 20 mmHg a tepů o 20 za minutu je ztráta asi 

20% objemu krve 

� pokles TK systolického pod 100 mmHg a zvýšení tepů nad 100 za 

minutu svědčí o velkých ztrátách a hrozícím hemoragickém šoku  

� pokles hladiny hemoglobinu o 20 g/l udává těžké krvácení.  

Diagnostika: je důležité pečlivě odebrat anamnézu, udělat fyzikální vyšetření a vyšetření 

PER RECTUM. Dále provést endoskopické vyšetření jeli stav nemocného stabilizován. 

Odebrat laboratoř a to KO+diff., APTT, Quick, Na,K,Cl, Ureu a Kreatinin… Lze také provést 

endoskopii diagnostickou.  

Terapie: hospitalizace na oddělení JIP, stabilizovat nemocného tzn. doplnit krevní ztráty, 

monitorovat nemocného, farmakoterapeuticky ovlivnit srdeční a plicní funkce. 

Zajistit centrální žilní vstup a PMK ke sledování diurézy.  

Léky: aplikace léků je založena na 3 mechanismech účinku  

1. suprese tvorby a sekrece žaludeční kyseliny solné a stabilizace koagula 

2. redukce arteriálního krevního toku 

3. ovlivnění fibrinolytické aktivity a tím stabilizace koagula 

Léky suprimující HCL: existují dvě skupiny supresorů produkce žaludeční kyseliny solné- 

inhibitory proteinové pumpy a blokátory histaminového receptoru. 

Chirurgická terapie:  

1. masivní krvácení, které nebylo endoskopickou terapií ovlivněno 

2. rekurentní krvácení, které se objevilo ještě za hospitalizace  
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3. nutnost podávat více než 3 konzervy ERY- masy 

4. odmítnutí endoskopické terapie pacientem 

4.2. Krvácení do dolní části TT 

Krvácení do dolní části TT je lokalizováno od Treitzova ligamenta. Bývá častou akutní 

příhodou špatně diagnostikovanou. Častými komplikacemi jsou příměsi stolice.  

Specifické zdroje krvácení a jejich terapie:  

Vaskulární anomálie  

- nejčastější zdroj spolu s divertikly, angiodysplazie, hemeroidy, teleagiektázie, 

arteriovenózní malformace, arterioenterické píštěle 

1. Hemeroidy 

- jsou málo kdy spojené s hemodynamickou nestabilitou 

- vnitřní hemeroidy lze ošetřit endoskopicky vložením gumových kroužků  

- lze použít i alternativní metody jako laserová terapie, fotokoagulace, sklerotizace 

- hemeroidy se dají řešit i operativně. 

2. Divertikly: 

- vznikají špatným stravováním, s malým obsahem vlákniny 

- jsou výchlipky sliznice a podslizniční vrstvy tenkého střeva nad orgán  

3. Polypy: 

- jsou výchlipky sliznice a podslizniční vrstvy dovnitř orgánu  

Diagnostika: kolonoskopie, enteroskopie, angiografie 

Léčba: lze při vyšetření zastavit krvácení, monitorace klienty na MOJIP 

4.3. Krvácení z jícnových varixů  

Bývají častou komplikací Cirhózi jater, zvýšením portálního tlaku.  

Klinický obraz: hemateméza, meléna, při masivním krvácení známky hemoragického šoku. 

Diagnostika: endoskopie 

Terapie: hospitalizace na JIP, zavedení CŽK, podání erymasy,  monitorace 24 hodin, 

endoskopická zástava krvácení.  



 

 - 17 - 
 

5 TUPÁ PORANĚNÍ BŘICHA  
Jsou obzvláště častá u dětí. Při mechanickém tlaku totiž dochází přímo k nárazu na 

orgány. Dospělí mají silnější tukovou vrstvu a stěnu břišní, jimiž je náraz brzděn.  

Etiologie: autohavárie, sport, lyžování, bojové sporty. 

5.1.  Poranění jater  

Poranění jater bývá spojeno s polytraumaty. Poranění jater mohou být dvojí. První 

minimální poranění – klient neudává symptomy, 

druhé poranění – dochází ke změně jaterní struktury, roztržení tkáně s fatálním krvácením 

až smrtí. 

Klinický obraz: při těžkém poranění upadá člověk do hemoragického šoku, dochází k velkým 

ztrátám krve.  

Diagnostika: obrazem šoku je – hypotenze, tachykardie, anemický syndrom.  

- vyš. per rektum kde je často vyklenut Douglasův prostor 

- vyš. břicha – stěna je napjatá, palpační bolest se objevuje v pravém hypochondriu 

- nejlépe určené diagnózy jsou po MR, CT, 3D ultrazvukovém vyšetření, ERCP, angiografie, 

odběry krve - KO diferenciál, jaterní testy, Bilirubin, Amylázy v S-U, CB, Albumin, ionty, ABR, 

urea, kreatinin, APTT, Quick, D- dimerech. 

Léčba: chirurgické ošetření (resekce, sutura), endoskopická léčba, vložení stentů při 

angiografii.  

5.2. Poranění slinivky břišní  

Poranění slinivky břišní je velmi časté. Klient je pak ovlivněn na celý život 

onemocněním. Při polytraumatu bývá součástí poranění se slinivkou břišní také žaludek, 

břišní aorta, slezina, játra a duodenum. Pankreas je nejčastěji poraněn nárazem na těla a 

trny obratlů.  

Klinický obraz: nesnesitelná bolest v zádech, zvracení, hemoragický šok.  

Diagnostika: CT, MR, ERCP, ultrasonografie, laboratorní vyš.  

Terapie: poranění řeší chirurg operací, endoskopicky zavedení stentu. 
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5.3. Poranění ostatních orgánů  

Mezi poranění ostatních orgánů patří poranění žaludku, duodena, tenkého a 

tlustého střeva. Tenké a tlusté střevo bývají často poškozeny na několika místech. Při 

ruptuře tlustého střeva hrozí peritonitida a zároveň sepse a šok.  



 

 - 19 - 
 

6 PERFORACE ORGÁNŮ ZAŽÍVACÍHO TRAKTU  

6.1. Perforace jícnu  

Perforace jícnu může být vědomě (sebepoškozováním), nevědomě (polknutí cizího 

tělesa, náhodná příměs v potravě), iatrogenně (komplikace při endoskopii) nebo jiným 

mechanismem (střelným nebo bodným poraněním). Může nastat perforace při zvracení po 

nadměrné konzumaci potravin a tekutin tzv. Boerhaaveův syndrom. 

Klinický obraz: nejčastější příznaky  

� subjektivní – bolest, dysfagie 

� objektivní – tachykardie, podkožní emfyzém, vzestup teploty, známky plynů v 

měkkých tkáních, tekutina v dutině pleurální, pneumotorax.  

Diagnostika: klinické vyšetření, poslech plic, RTG, MR, CT, ultrasonografie, gastroskopie, 

odběry KO, CRP, urea, kreatinin, glykémie, Na, K, Cl, ABR.  

Terapie: hospitalizace na JIP, klient ihned má zakázáno NPO, okamžitě zavedeme NSG 

sondu, aplikujeme léky i.v., provedeme pleurální drenáž, perforace se řeší chirurg 

operativně dle klinického stavu klienta a radiologického obrazu.  

6.2. Perforace žaludku  

Perforace žaludku bývá spojena s vředovou chorobou.  

Perforace je průnik obsahu dutého orgánu do volné dutiny břišní (závažný stav). 

Penetrace je průnik vředu do okolí, má 3 stupně:  

1. proniká stěnou orgánu, avšak nepřesáhne její tloušťku  

2. proniká skrze stěnu a přesáhne její tloušťku a naléhá na jiný orgán  

3. proniká do sousedního orgánu a způsobuje v něm defekt 

Klinický obraz: má náhlý začátek s prudkou až šokující bolestí v nadbřišku 

- nauzea, zvracení, peristaltika oslabená, břicho je prknovitě stažené 

- puls je slabý, zrychlený. 

Diagnostika: laboratorní vyš. – KO + diff., CRP, Na, K, Cl, urea, kreatinin, glykémie, 

ABR, amylázy S-U., myosoubor, RTG – nativ břicha, monografie, CT 

Léčba: NPO, nazogastrická intubace, CŽK, podání krystaloidů, monitorace vitálních funkcí, 

tlumení bolesti, ATB, Omeprazol i.v., stabilizace vnitřního prostředí, chirurgické řešení.  
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6.3. Perforace střev 

Nejčastější perforací je perforace střev. Vzniká velkým tlakem ve střevě nebo z 

poškození střeva. Při velkém tlaku se mnohonásobně zvětší obsah střev, stěna střeva 

nevydrží a praskne. Může způsobit infekci například: břišním tyfem. 

Střevo může také být poškozeno parazitem například: škrkavka dětská parazitující v 

tenkém střevě. 

Etiologie: vzniká s jinými onemocněními – Crohnovou chorobou, divertikulózou, břišním 

tyfem 

- k perforaci také může dojít při diagnostických vyš. – laparoskopie, kolonoskopie 

- může být i součástí polytraumatu, také při polknutí nějakého ostrého předmětu, bodnou 

nebo střelnou ránou. 

Klinický obraz : nesnesitelné bolesti, klient upadá do septického šoku je neprodleně 

ohrožen na životě.  

Diagnostika: RTG – nativní snímek břicha, CT, kolonoskopie, laboratorní vyš. CRP, ionty, 

ABR, urea a kreatinin, amylázy, jaterní testy, koagulace, krevní skupina. 

Léčba: chirurgický zákrok, hospitalizace na JIP, doplnění tekutin, ATB, NPO, CŽK, monitorace 

24 hodin, sledování TT, sledování drénů. 
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7 CIZÍ TĚLESA V HORNÍ ČÁSTI TT 
Je poměrně častý gastroenterologický problém. Nejvíce bývají ohroženi malé děti, 

starší osoby s poruchou zraku a s polykáním, lidé mentálně postižení a drogově závislí.  

Některé předměty lze vyjmout endoskopicky, ovšem závisí na výšce umístění v jícnu 

nebo oblasti farynxu. 

7.1.  Hypofarynx 

Nachází se mezi trávicím a dýchacím ústrojím proto je rizikovou oblastí. 

Léčba: Heimlichův manévr, tracheotomie, hospitalizace na JIP.  

7.2. Jícen 

Zde nejčastěji uvíznou spolknutá tělesa. Mezi nejčastější tělesa zaklíněná v jícnu patří 

– špendlíky, hřebíky, šrouby, části hraček, alkalická baterie, rtuťová baterie, zubní protéza. 

Klinický obraz: retrosternální bolest, tlak, říhání, škytavka, dyspnoe. 

Diagnostika: RTG, CT. 

Terapie: endoskopická extrakce, sledovat spontánní odchod. 

7.3.  Žaludek 

Většina těles, která projdou do zažívacího traktu jsou oválného tvaru. Těžší je, když 

předmět uvízne v pylorickém kanálu nebo před místy patologických zúženin.V žaludku se 

mohou nacházet tzv. bezoáry. Jsou složeny z rostlinných zbytků (fytobezoáry), chlupů 

(trichobezoáry), tkanin, hub. 

Klinický obraz: pocit křečových bolestí v epigastriu, zvracení. 

Diagnostika: RTG břicha, endoskopie. 

Terapie: vyndání tělesa endoskopickou cestou, laser, acetylcistein, papain, tekutá dieta. 
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8 KAUSTICKÁ PORANĚNÍ JÍCNU A ŽALUDKU  
Jsou poranění způsobená vlivem silných zásad nebo kyselin na stěnu jícnu nebo 

žaludku. Většinou lidé vypijí chemikálie omylem nebo se sebevražedným úmyslem. 

Etiologie: nejčastěji je poleptání louhem sodným, louhem draselným, amoniakem. 

Kyselinou solnou, kyselinou sírovou, lysolem, vodním sklem, sublimátem, formalinem. 

Klotzova klasifikace: 4 stádia poškození 

1. postižen epitel, nehrozí nekróza 

2. poleptána sliznice, sval – jizvy jen povrchové 

3. poleptána sliznice i pojiva, vzniká vazivová stenóza 

4. poleptána a znekrotizována celá stěna jícnu 

Klinický obraz: palčivé bolesti v krku a ústech, zvracení, horečka, stridor, dušnost, může 

nastat selhání ledvin, jater, šok. 

Diagnostika: anamnéza, změny kolem úst i v nich, RTG báriovou kaší po stabilizaci pacienta, 

abdominální ultrazvuk, endoskopické vyšetření. 

Při diagnostice pomocí endoskopie dělíme poškození do 3 stadií, 2 a 3 stadium má 

podskupiny: 

1 – erytém 

2.1 – sliznice fragilní, hemoragie, superficiální vředy, eroze, bělavé povlaky 

2.2 – 2.1 + obvodové vředy a hluboké  

3.1 – menší oblast nekrózy, černobílá diskolorace sliznice, hluboké vředy 

3.2 – rozsáhlé nekrózy sliznice'' (KELNER, P. a kol. Vnitřní lékařství II. Praha: Informatorium 

spol. s.r.o, 2001). 

Terapie: aplikace kortikosteroidů (mohou způsobit infekčních komplikací), ATB (použití jen u 

cílených agens, nekrotických tkáních), zavedení flexibilní sondy (k nutriční podpoře i 

prevence časné okulzi jícnu, ponecháme ji 2 týdny a po RTG snímku vyndáme), podáváme 

parenterální výživu později i enterální, z léků se používá sucralfat, H2 – blokátory, inhibitory 

vodíkové pumpy. Klient musí být hospitalizován na JIP, ARO, monitoring klienta 24 hod. I s 

bilancemi tekutin, zavedení CŽK. 
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9 NÁDORY ZT 

9.1. Žaludku 

Žaludek může být napaden chorobami zánětlivými, vředovými ale i nádorovými.  

Rizikové faktory: kancerogeny v potravě - při uzení se tvoří nitrosaminy, nitrosamidy, 

polyciklické aromatické uhlovodíky v cigaretovém kouři nebo výfukových plynech 

automobilů, v mase upravovaném pečením, smažením i grilováním. Dále nám napomáhají 

ke vzniku plísně v potravinách, nadbytek soli, málo čerstvého ovoce a zeleniny. Důležitým 

faktorem jsou genetické predispozice. Vznik rakoviny žaludku také ovlivňuje infekce 

Helicobacterem pylori, který způsobuje gastritidu s peptickými vředy a také polypy. 

Nejčastěji jsou rakovinou postiženi jedinci s krevní skupinou A.  

Příznaky : neurčité bolesti v nadbřišku, ztráta chuti k jídlu, zvracení, ztráta na váze, slabost a 

únava – může trvat i 4 měsíce, jedním z příznaků také může být problém z polykáním při 

karcinomu kardie, v jiných případech může mít stejné příznaky jako u žaludečního vředu, v 

horším případě dochází ke zvracení krve, krvi ve stolici, meléna. 

Diagnostika: gastroskopie, histologické vyšetření vzorku získaného při biopsii a z krve, 

ultrazvuk, rentgen, CT. 

Léčba: operace, chemoterapie  

Operace – totální gastrektomie 

 - úplné odstranění žaludku, lze nahradit pseudorezervoárem, 3-5 anastomóz, šití střev až na 

jícen. 

Gastroenteroanastomóza 

- napojení žaludku na tenké střevo, paliativní výkon, zmenšuje příznaky a rozvoj karcinomu.  

Resekce na gaster 

1. dle MUDr. Billrotha I. 

2\3 nebo 3\4 žaludku se vyresekuje 

výhodou je jedna anastomóza end to end 

2. dle MUDr. Billrotha II. 

2\3, 3\4, 4\5 žaludku se vyresekuje 

nevýhodou je hojení 3 - 6 sutur; end to side 
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9.1.1. Maligní nádory 

Mezi maligní nádory patří carcinomy, vzácně sarcomy. 

9.1.2. Benigní nádory 

Bývají vzácné, polypy – izolované či vícečetné, myomy. 

9.2.  Duodena 

Benigní: adenom, polyp, liom, papilom, hemangiom, gastrinom. 

Maligní: carcinom, sarkom. 

Příznaky: krvácení, obstrukce žlučových cest 

Diagnostika: anamnéza, endoskopie s biopsií, endosono, ERCP, kontrastní RTG, ultrazvuk, 

CT. 

Terapie: operace, resekce.  
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10  CÍLE VYŠETŘOVACÍCH METOD V GASTROENTEROLOGII 
Hlavním cílem vyšetřovacích metod v gastroenterologii je včasné rozpoznání 

onemocnění. Jednou z nejdůležitějších vyšetřovacích metod je anamnéza klienta. Pomocí 

vyš. metod můžeme rozpoznat jakékoli onemocnění. Při většině diagnostik lze uskutečnit 

odstranění problému s kterým klient přichází. Cílem je také snížit statistiky chorob, jejich 

postupů a konců. Díky vlivům okolního prostředí jsou onemocnění GIT stále častější. Dochází 

ke zdokonalování technik a postupů v diagnostice u onemocnění v zažívacím traktu. Většina 

nemocnic i klinik mají svojí gastroenterologii. Některé vyšetřovací metody nejsou pro klienty 

nějak náročné. Pomocí vyšetření lze zachránit životy mnoha nemocným. 
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11 KAZUISTIKA 

11.1. Kazuistika 

Pacient: J.S 

Věk: 61 let 

ANAMNÉZA : 

RA: matka zemřela na rakovinu žaludku v 67 letech, otec žije – 84 let běžné nemoci, DM II. 

typu na dietě, sestra – 58 let 2x po polypektomii, 

OA: běžná dětská onemocnění, od roku 2000 zjištěna hypertenze sledována PL, operace 0, 

kloubní 0, 

FA: Lussopres 20 mg 1-0-0,  

SA, PA: úřednice, nesportuje, kouří 20 cigaret denně, alkohol občas 

AA: neguje 

GA: hormonální léčba 0, 2000 menopauza, 1 – porod. 

Nynější onemocnění: týden bolest v epigastriu po jídle, nechutenství, od včera bolest 

zvětšuje při zvracení krev, kávová stolice. Rodina zavolala RZP, přivezena na MOJIP. 

17:00 přivezena na MOJIP 

TK – 100\50 mmHg, P – 95\min., D – 17\min., TT – 36,7 °C 

• orientovaná, bledá, opocená, spolupracuje 

Hlava: zornice 0, jazyk suchý 

Krk: fyziologický 

Hrudník: dýchání čisté, AS zrychlená, sinusový rytmus, o.o 

Břicho: v epigastriu bolestivé, prohmatné, játra a slezina nehmatné 

DK: bez otoků, TEN 0 

Per rectum: kávová sedlina, meléna, ampula beze změn 

• braunyla 2x, EKG, monitorig vitálních funkcí, odbrěry krve, doplnění tekutin i.v., 

zajištění krev. derivátů, zavedení PMK 

• odběry: hemoglobin 70 mmol\l, anémie (objednány z vitální indikace ERY 4x) 

• 17:45 provedeno akutní gastro gastroenterologem ve službě – zjištěn akutní 

krvácející vřed, pomocí endoskopu zastaveno krvácení 
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Léčba: podání ERY, Remestyp 3 amp. v 50ml\FR – 4ml\hod 

ATB á 6hod., Pamba i.v á 8h., Kanavit i.v á 12 hod., Helicid 80 mg do 50\FR – 4ml\hod. 

Další postup: opatření protišokové, USG, klid na lůžku, parenterální výživa, NSG sonda, 

kontrolní GFS.  

• Klientka stabilizována, doplněny krevní ztráty, přeložení na standardní oddělení, 

poučena o dietě a dalším postupu. 

11.2. Kazuistika  

Pacient: H.V. 

Věk: 87 let 

ANAMNÉZA:  

RA: 0 

OA: od roku 1996 Parkinson, 2x porody, hormonální léčba 0, DM II typu na INZ, ICHS DK, 

2004 slabá mozková mrtvice 

FA: Novomix 28-0-0j, Sortis 2O mg 0-0-1, ANP 100 mg 0-1-0, Zorem 5 mg 1-0-0, Tizercin 1-0-

0, Rispen 1 mg 1\2-0-0, Nakom mitte 1\2-1\2-0 

SA, PA: zemědělkyně, statek, nepije, kuřák  

AA: 0 

Nynější onemocnění: přivezena po půlnoci pro febrilie a celkové zhoršení stavu. 

0:30 pátek - přivezena na interní oddělení, klientka není schopna komunikace (hlášeno na 

soud k určení opatrovníka). 

TK – 110\60, P – 65\min., D – 25\min., TT – 39,9 °C, 

• opocená, reakce na podněty, GCS – 9 bodů, střední porucha vědomí 

Hlava: jazyk povleklý 

Krk: zarudlý 

Hrudník: dýchání vpravo i vlevo oslabené, na poslech je slyšet sípání a vrzoty, AS 

normální. 

 

Břicho: klidné, prohmatné  

DK : bez otoků, TEN 0 
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Per Rectum: stolice na rukavici tmavě hnědá až černá, s příměsí krve. 

• braunyla, PMK, odběry krve – vysoké D-dimery 4520 mg\l, hemoglobin 116 mmol\l, 

CRP 198 mg\l. 

• Proveden RTG plic, zjištěna Pneumonie, odeslána kultivace moče, sputa, stolice, 

výtěru z krku, nosu. Klientka objednána na scintigrafii plic. 

Léčiva : nasazeny mukolytika ACC i.v., 

• ATB – Ciplox 200 mg i.v, 

• Fragmin 2500 j s.c. po 12 hod., 

• Perfalgan při TT nad 38,5 °C max. 4X denně, 

• INH – FR 3ml, Mucosolvan 2 ml, Atrovent 2 ml, Ventolin 0,5 ml 4x denně, 

• Isolayt 1000 ml s 1 amp MGSO4 10%, 2x FR 500 každá s 10 ml KCL 7,45%. 

22: 40 pátek večer  

• klientka přebalována a zjištěna krev ve stolici, hlášeno lékaři a vysazen ANP. 

14:00 sobota 

• klientka přestává reagovat na podněty, objevuje se stále více krve z konečníku, 

klientka odesílána RLP ke konzultaci s nativním snímkem břicha na CHIR, tam 

vyhodnoceno, že je vše v pořádku, klientka léčena jako doposud. 

11:00 neděle 

• zavedena NSG sonda, najednou vytéká 500 ml krve, stálé krvácení z konečníku, 

zdokumentováno, napíchnuta druhá braunyla zelená, klientka dostává Pambu i.v., 

odebrán KO, hemoglobin klesá na 106 mmol\l, opět odeslána ke konzultaci na CHIR, 

tam klientce provedli snímek plic zkonstatovali, že pneumonie není, v konečníku je 

stolice, poztrácená dokumentace 

• klientka vrácena na interní oddělení, napojena na monitor, zjištěna FIS 

• TK – 160\100 mmHg, P – 160\min, SaTO2 86% - klientce bolus podána 1 amp. 

Digoxinu O,25 mg, 1 amp. Sedacoronu, FIS neustupuje. Do 250 ml G 5% přidány ještě 

2 amp. Sedacoronu na 2 hodiny.  

• Klientka se souhlasem rodiny přeložena na FNKV CHIR. 
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11.3. Kazuistika  

Pacient: J.B 

Věk: 79 let - muž 

ANAMNÉZA:  

RA: matka 86 v letech zemřela na stáří, otec 85 let zemřel na IM, sourozenec 0, rakovina v 

rodině ano 

OA: běžná dětská onemocnění, hypertenze od 78 let, doposud bez obtíží, odeslán PL ke 

kardioverzi pro nový záchyt FIS 

FA: Metformin 850 mg 1-0-1, Tenaxum 0-0-1  

SA, Pa: ředitel loděnice, žije v panelákovým bytě, pije občas, kuřák 0. 

AA: neguje 

Nynější onemocnění: poslán PL ke kardioverzi na MOJIP.  

10:30 - klient připraven k výkonu, (braunyla, PMK, monitorován, RES- vozík připraven, 

připraveno k intubaci a krátkodobé anestezii).  

10:35 provedena kardioverze – kardiálně stabilní, z konečníku vytéká 1,5 l krve, provedena 

akutní kolonoskopie, zjištěn sarkom střeva asi 20 cm velký 

• klient dostává krevní deriváty k doplnění, je monitorován, sledována bilance á 1 

hod., sdělení diagnózy lékařem snáší klient bez problémů, hned se ptá na další 

postup a léčbu 

• Domluven překlad do nemocnice Pod Petřínem k další léčbě. Předpokládá se 

operace a chemoterapie.  
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12 DISKUZE 
Svoje téma práce jsem si zvolila, jelikož se setkávám na oddělení s mnoha klienty s 

těmito onemocněními. Bohužel ne všichni klienti přicházejí včas. 

Nejtěžším dílem mé práce bylo sestavit anatomii trávicího traktu tak, aby byla moje 

vlastní. V teoretické části jsem se snažila objasnit vyšetřovací metody. Měla jsem možnost u 

některých z nich být a sledovat různé reakce klientů. Několika vyšetřeními jsem si prošla i já 

sama. Myslím si, že dnešní postupy vyšetřování jsou velice šetrné. Informovanost klientů je 

velmi kompletní. Měla jsem problém i s onemocněními samotnými. Doufám, že si mi 

podařilo seskupit nejčastější akutní onemocnění v zažívacím traktu.  

Svou práci jsem se snažila konzultovat s odborníky a spolupracovníky. Díky sbírání 

materiálu, dat a informací jsme společně s kolegy objevily spoustu nedostatků v 

ošetřovatelské péči o klienty. Pokusily jsme se tyto nedostatky ihned doplnit. Naučila jsem 

se všímat si na klientech mnohem více gest, mimiky a chování klienta.  

V praktické části jsem uvedla 3 kazuistiky klientů, které jsem ošetřovala. Měla jsem 

možnost být společně s nimi u vyšetřování a nahlídnutí do podrobné dokumentace. Klienti 

byli informováni i s rodinami velice pečlivě o onemocněních i dalších postupech. Setkala 

jsem se u jednoho klienta v kazuistice 11.2, že byla 2x za sebou neodborně vyšetřena na 

CHIR v jiné nemocnici a byla odmítnuta. S tímto jednáním jsem se ještě nesetkala. Byli jsme 

rádi, když klientku přijali k hospitalizaci na CHIR. JIP FNKV.  

Při léčbě klientů a práce u nás v nemocnici, jsem si uvědomila, že máme skvělý 

kolektiv a lékaře, kteří za námi stojí a snaží se klientům pomoct. Neřeknou si: ,, Klient je 

starý léčit ho nebudeme.'' S touto větou jsem se při studiu a praxích na jiných odděleních i v 

nemocnicích setkala. Myslím si, že při velké podpoře rodiny a psychického stavu klienta má 

právo na život člověk v každém věku.  

Při svých službách jsem se snažila o komplexní ošetřovatelskou péči, dostatečnou 

komunikaci s klientem, s rodinou. Plnila jsem ordinace lékařů a spolupracovala s nimi. 
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ZÁVĚR  
Mým hlavním cílem bylo vyhledat dostupné informace o akutních stavech v 

gastroenterologii. Upozornit na jejich diagnostiku, léčbu a edukaci klientů. V teoretické části 

jsem se věnovala anatomii, vyšetřovacím metodám a samotným onemocněním. Jsem si 

vědoma, že v zažívacím traktu je mnohem více onemocnění, proto jsem si vybrala ty 

nejčastější, s kterýma se setkáváme. 

Dílčími cíli jsem chtěla upozornit na dostupnou, rychlou a včasnou diagnostiku. 

Poukázat na malé symptomy považující se za obvyklé, že mohou být život ohrožujícími. 

Poukázat na stále se vyskytující se rakoviny zažívacího traktu. Kasuistiky jsem zpracovala u 

klientů o které sem se starala a uvedla je v praktické části. Naučila a dozvěděla jsem se 

spoustu nových věcí. Na internetových stránkách najdeme mnoho pouček a vysvětlení 

k onemocněním a symptomům. Dnes má k internetu přístup každý z nás. 

Domnívám se, že jsem své cíle splnila. Byla bych ráda, aby má práce byla přínosem 

pro další studenty a zdravotnické pracovníky. A doufám, že napomohu svou prací k 

odbourání strachu z onemocnění trávicího traktu. 
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ZUSAMENNFASSUNG 
Für meine Arbeit habe ich das Tema ,,Die akuten Zustände in der Gastroenterologie‘‘ 

ausgewählt. Dieser Problematik begegnet man sehr oft.  

Das Hauptziel meiner Arbeit war, die erreichbaren Informationen über akuten 

Zuständen in Gastroenterologie herauszusuchen und auf ihre Diagnostik, Therapie und 

Edukation der Klienten aufmerksam zu machen.  

In dem theoretischen Teil habe ich mich der Anatomie, den 

Untersuchungsmethoden und den eizelnen Krankheiten zugewendet. 

Durch die Teilziele wollte ich auf die erreichbare, eilige und rechtzeitige Diagnostik 

aufmerksam machen und auf die winzigen Symptome hinweisen, die man für gewöhnlich 

hält und die auch lebensbedrohende sein könnten.  Ich wollte auch auf das steigende 

Vorkommen von Krebs des Verdauungsapparates hinweisen. 

Die Kasuistik habe ich über die Klienten erstellt, die ich gepflegt habe und die ich 

auch im praktischen Teil meiner Arbeit erwähnt habe. Viel Neues habe ich erfahren und 

gelernt. 

Ich glaube, dass ich meine Ziele erreicht habe. Es würde mich freuen, wenn meine 

Arbeit auch  für die nächsten Studenten förderlich wäre. Und zuletzt hoffe ich, dass meine 

Arbeit dabei helfen wird, Angst vor Erkrankungen des Verdauungsapparates zu vermindern. 



 

 - 33 - 
 

BIBLIOGRAFIE 
ADAMS, B., HAROLD, C. E. Sestra a akutní stavy od A do Z. Praha: Grada Publishing, 1999. 

488 s. ISBN 80-7169-893-8 

BUNGANIČ, I. a kol. Choroby žalúdka a dvanástnika. Olympus SK a. s. No. 4, srpen 1997. 249 

s. ISBN 978-80-89215-06-5 

COLUMBUS, spol. s.r.o, Nový atlas anatomie člověka. Praha, 2003. 239 s. ISBN 80-7249-154-

7  

DÍTĚ, P. et al. Akutní stavy v gastroenterologii. Praha: Galén, 2005. 314 s. ISBN 80- 7262-

305-2 

KELNER, P. a kol. Vnitřní lékařství II. Praha: Informatorium spol. s.r.o, 2001. 225 s. ISBN 80-

86073-76-9  

Internetové zdroje 

Trávicí soustava člověka – Wikipedie [online] [cit. 2010-21-6] 

URL:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1vic%C3%AD_soustava_%C4%8Dlov%C4

%9Bka> 

Digestive Enzymes|Natural Health and Wellness Website[online] [cit. 2011-24-3] 

URL: <http://www.vitallywell.net/digestive-enzymes.html> 

ENDOSKOPIE :: Veterinární klinika Brno [online] ©2009 [cit. 2011-24-3] 

URL: <http://www.veterinabrno.cz/products/endoskopie1/> 

GastroVinohrady-Atlas-Žaludek-Nádory - Tumor kardie [online] ©2009 [cit. 2011-24-3] 
URL: <http://www.gastrovinohrady.cz/atlas/zobraz/25> 

Gastroskopie | Medicína, nemoci, studium na 1. LF UK [online] ©2008 [cit. 2011-24-3] 
URL:< http://www.stefajir.cz/?q=gastroskopie> 

:» Jednotka intenzivní péče (lůžkové oddělení) «: [mnml.cz] [online] ©2005 - 2011 [cit. 2011-
24-3] 
URL: <http://www.mnml.cz/index.php?klic=id49cz-jednotka-intenzivni-pece-
luzkove-oddeleni> 



 

 - 34 - 
 

PŘÍLOHY 
Příloha č. 1: Odborné zkratky 

AA – alergická anamnéza    i.v. – intravenózní aplikace 

ABR – acidobazická rovnováha   JIP – jednotka intenzivní péče 

AS – akce srdeční     KO + diff. – krevní obraz+diferenciál 

ARO –anesteziologické resuscitační oddělení MOJIP – multioborová jednotka  

ATB – antibiotika     intenzivní péče 

MR – magnetická rezonance     MRCP – magnetická rezonance  

CRP – C-reactive protein     cholangiopankreatu 

CT – počítačová tomografie    NPO – nic per os (ústy) 

CŽK – centrální žilní katetr    NSG – nasogastrická sonda 

D – dechy      OA – osobní anamnéza 

EKG – elektrokardiograf    P – puls 

ERCP – endoskopická retrográdní    PMK – permanentní močový katétr 

cholangiopankreatografie    PŽK – permanentní žilní katétr 

ERY – červené krvinky    RA – rodinná anamnéza 

FA – farmakologická anamnéza   RES – vozík – resuscitační vozík 

FIS – fibrilace síní     RLP – rychlá lékařská pomoc 

FNKV – fakultní nemocnice Královské Vinohrady RTG – rentgen 

Fr – fyziologický roztok    SA, PA – sociální a pracovní anamnéza 

GA – gynekologická anamnéza   TEN – trombembolická nemoc 

GCS – glasgow coma scale    TK – krevní tlak 

GFS – gastrofibroskopie    TT – tělesná teplota 

G 5% - glukóza     USG – ultrasonografie 

CHIR – chirurgie     ZT, TT – zažívací, trávicí trakt 

INH – inhalace  
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Příloha č. 2: Anatomie 

 

Zdroj: www.vitallywell.net 
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Příloha č. 3: Endoskop 

 

Zdroj: www.veterinabrno.cz 
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Příloha č. 4: Nádor kardie (žaludek) 

 

Zdroj: www.gastrovinohrady.cz 

 

Zdroj: www.gastrovinohrady.cz 
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Příloha č. 5: Krvácení v jícnu a žaludku 

 

Zdroj: www.stefajir.cz 
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Příloha č. 6: Lůžko na oddělení JIP 

 

Zdroj: www.mnml.cz 


