Kurz: Čeština pro zahraniční lékaře / lékařky
Téma: Denní dekurz 2
a) Diskutujte.
1. Vysvětlete význam slova diagnóza?
2. Jak by se měl chovat lékař k pacientovi při vysvětlování diagnózy?
3. Jaké etické zásady by měl lékař dodržovat?
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
č. chor.: 8765-1-2013
Základní diagnóza: Fractura extr. sup. l. sin. S52.50
Příjem: 16.11.2013
Datum vizity: 17.11.2013 07.05 hod
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. USG vyšetření břicha vyloučilo nitrobřišní poranění. Téhož dne
provedena osteosyntéza zlomeniny v C.A.
Dieta: 3
Vizita:
Subjektivně: bolesti levého zápěstí pooperační, tlumeny analgetiky. Jiné potíže neguje.
Objektivně: při vědomí, orientována, spolupracuje. Afebrilní. Hlava a šíje orietn. neurol. bpn.
Dýchání čisté, ASP. Břicho bez zn. NPB. DK bez zn. TEN. Hematom na předním okraji
pánve vlevo v počínající resorbci.
St. loc.: L zápěstí s přiměřeným poopoeračním otokem, operační rána klidná, prsty bez
parestézií.
Medikace:
analgetika:
Veral 1 amp 1-0-1 i.m.
Dolsin 50mg i.m. při bolesti, max. á 6 hod (1-1-1-1), dr. Bolíto
Ibalgin 1-1-1 tbl.
Fraxiparine 0.3 1-0-0 s.c.
Indikace:
elevace a chladit L zápěstí a L bok
Převaz – Betadine liq., ortéza
RHB – začít procvičovat prsty
MUDr. Dušan Bolíto

c) Co znamenají tyto pojmy a zkratky? Přiřaďte správné ekvivalenty.
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dezinfekční prostředek
vyzdvižení
operační metoda pro fixaci komplikovaných zlomenin
pocit mravenčení
místní projevy
zhodnocení průběhu a závěry
dolní končetiny bez známek trombembolické nemoci
celková anestezie
bez horečky
sonografické vyšetření

d) Odpovězte na otázky.
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Co vyloučilo USG vyšetření břicha?
Kdy byla provedena osteosyntéza zlomeniny?
Jak se pacientka cítila subjektivně po operaci?
Jak vypadala poraněná ruka objektivně?
Kde se vytvořil hematom?
Jaká analgetika byla pacientce předepsána a v jakém dávkování?
Jaký léčebný postup byl doporučen pro rehabilitaci?

e) Objasněte svému kolegovi-lékaři zdravotní stav pacientky Ivy Peťové, stanovenou
medikaci a indikaci.
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