Kurz: Čeština pro zahraniční lékaře / lékařky
Téma: Denní dekurz 1
a) Diskutujte.
1.
2.
3.
4.

Jaké informace obsahuje denní dekurz?
Pro koho jsou tyto informace důležité?
Kdo hodnotí stav pacienta?
Kdo informuje pacienta o jeho stavu?

b) Přečtěte si následující denní dekurz.
Nemocnice České Budějovice, a. s.
Odd. úrazové a plastické chirurgie
B. Němcové 54, 370 01 České Budějovice

DENNÍ DEKURZ
Pacient: Iva PEŤOVÁ
735607/0006 111
Základní diagnóza: Fractura extr. sup. l. sin. S52.50
Příjem: 16.11.2013
Datum vizity: 16.11.2013 17.05 hod

č. chor.: 8765-1-2013

Diagnózy:
Fractura part. dist. antebrachii l. sin. commin. disl. S52.50
Contusio pelvis l. sin.
Epikrýza: 16.11.2013 přijata po pádu z kola pro dislokovanou tříštivou zlomeninu zápěstí
vlevo k operační terapii.
Dieta: NPO do operace, pak 3
Vizita:
Subjektivně: bolesti levého zápěstí, v klidu a ve fixaci menší. Nauseu nemá.
Objektivně: při vědomí, orientována, spolupracuje. Hlava a šíje orietn. neurol. bpn. Dýchání
čisté, ASP. Břicho bez zn. NPB. St. loc.: otok levého zápěstí, prsty bez parestézií, prozatímní
fixace vyhovuje. Hematom na předním okraji lopaty pánevní vlevo.
Medikace:
analgetika:
Veral 1 amp 1-0-1 i.m.
Ibalgin 1-1-1 tbl.
Fraxiparine 0.3 1-0-0 s.c.
Indikace:
STATIM: laboratorní předoperační vyšetření – krevní obraz, biochemie, moč + sediment,
hemokoagulační vyšetření
EKG a interní předoperační vyšetření
elevace a chladit L zápěstí a L bok
před operací: USG břicha k vyloučení nitrobřišního traumatu
po operaci: objednat k rekto/kolonoskopii

MUDr. Dušan Bolíto

c) Co znamenají tyto zkratky?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fractura extr. sup. l. sin. S52.50
Fractura part. dist. antebrachii l. sin. commin. disl. S52.50
Contusio pelvis l. sin.
NPO do operace
ASP
Břicho bez zn. NPB
Orietn. neurol. bpn.

d) Odpovězte na otázky.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jak se jmenuje pacientka?
Kdy byla přijata do nemocnice?
Proč byla přijata do nemocnice?
Jak se pacientka cítila subjektivně?
Jaké objektivní potíže měla pacientka?
Jaké léky jí byly předepsány?
Proč jí byly předepsány tyto léky, na jaké potíže?
Jaká předoperační a pooperační vyšetření musela pacientka podstoupit?

e) Informujte pacientku Ivu Peťovou o jejím zdravotním stavu.Vysvětlete jí, jaká
předoperační a pooperační vyšetření ji čekají, proč jí byla předepsána analgetika a
v jakém dávkování.
řešení
c)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zlomenina dolní části vřetenní kosti vlevo
Tříštivá zlomenina distální části předloktí vlevo
Kontuze (pohmoždění) pánve
Do operace nepřijímat nic ústy.
Akce srdeční přítomně přítomna.
Břicho bez známek náhlé příhody břišní
Orientačně neurologické vyšetření:bez patologického nálezu

