
  

Spolupráce s mobilním hospicem 
(kazuistika)

MUDr. Zdeněk Pluháček, ml.    všeobecný praktický lékař
 6.10.2022 Břeclav



  

Umírající pacient
● Imobilní
● Bolestivý
● Nervózní
● Depresivní
● Úzkostný
● S kogn. deficitem…



  

Kazuistika 1
Datum: pátek 27.05.2022
NO: Volá dcera- ptá se ohledně maminky paní YYYYYY ( bude propuštěna z 
nemocnice) na nějaký příspěvek na "Židli- gramofon" používanou na záchodě. 
Tel. xxxxxxxx
SMS: (xxxxxxxxxx) Dobrý den, tzv. toaletní křeslo (gramofon) zdravotní 
pojišťovna nehradí, můžete koupit bez předpisu lékaře cena cca 3000,-Kč. S 
pozdravem MUDr. Z. Pluháček ml.



  

Kazuistika 1
Pacientka žena, 88 let

Dg. souhrn
Recidivující kolapsové stavy s křečem i končetin vs. arytmogenní etiologie
Tachyfibrilace síní. verze na SR 29.3.2022
- ECHO 3/22: LK bez poruchy kinetiky, EF LK v normě, bez významné chlopenní či zkratové vady
- paroxysmální fibrilace síní v anamnéze
Covid-19 pozitivní PCR 28.3.2022, klinicky infekt HCD
Nefropatie se středně těžkou retencí N-látek
Arteriální hypertenze,Chronická žilní insuficience
Dyslipidémie,Hyperurikémie, Cholecystolithiasis, St.p. embolizaci plicnice l.dx. ve středním laloku 9/2020, 
St.p. implantaci CKP po subkapitální fraktuře krčku femuru vlevo 2015
St.p. operaci cervixu uteri 2007 pro krvácení, St.p. CMP s levostrannou hemiparézou v regresi 2007
St.p. TEP kolene l.dx. 2008, I.sin. 2009



  

Kazuistika 1
Datum: čtvrtek 02.06.2022 
volá v 12:23 vnučka paní XXXXX, babička má leukemii, je z ní ležák, 
chcou ji propustit domů, ale doma se o ni nedkážou postarat
Dop.: vnučka zavolá do nemocnice zpět, aby oš. lékařka zařídila LDN, 
event. pokud by to neklaplo, zařídíme LDN po naší linii



  

Kazuistika 1
Datum: čtvrtek 02.06.2022
Zdenek Pluhacek <doktor@pluhacek.com>

Email: komu: Vrchní sestra Korandová 
Dobrý den, přeposílám informace o potřebné paní, o které jsme spolu mluvili, jedná se o paní YYYYYYY dneska jsem 
mluvil s LDN Valtice, místo aktuálně nemají, ale paní vedou ode dneška v pořadníku, kontakt na vnučku mají, ozvou se, až 
bude místo. Vnučka paní XXXXXXX, tel 730176124, žije s paní YYYYYYY. Budou potřebovat pomoci s pečovatelskými 
věcmi; sestřičku z charity předepsanou mají, s pozdravem dr Pluháček ml.

---------- Forwarded message ---------

Date: čt 2. 6. 2022 v 13:05
Subject: Prosba o radu To: <doktor@pluhacek.com>
Dobrý den, dnes jsem Vám volala o radu ohledně paní YYYYYYYY Volala jsem tedy zpátky do nemocnice a řekla vše jak 
jste mi poradil a bohužel po konzultaci s lékařkou nám bylo sděleno, že jsme to měli řešit dříve. Přitom nám až dnes chvíli 
před tím než jsem vám volala oznámili, že nám ji vezou domů. Babička bude mít i cévku a my nejsme vůbec nachystaní na 
nic a nevíme ani co jak. Napsali nám pouze sestru s Charity. XXXXXXXXX

mailto:doktor@pluhacek.com


  

Kazuistika 1
Datum: pátek 03.06.2022 
NO: do ordinace vnučka pacientky paní XXXXXXX, žádá vyš v bytě, donesla prop. zprávu z nemocnice, začátek vyš. v bytě v 
16:00
Subj.: nelze, somnolence
Ost.: TK: 137/75 TT: 36,5 SpO2: 95
Obj.: vyš. přítomni 3 členové rodiny pac. imobilní v posteli, somnolentní, ztížené dýchání, AS reg, dých alv čisté břicho pod 
niveau, kachexie, DKK bez otoků kůže s četnými podkožními hematomy na končetinách,
na L předloktí stržená kůže v náplasť. krytí bez prosaku pleny in situ
PZT: Léčebná ortopedická pomůcka - dg: R32, kód: 5007658: TENA SLIP PLUS MEDIUM, počet: 1, cena: 463,36, Inkontinence 
III. Stupně
Email: (XXXXXXX) Dobrý den, volal jsem do Hospice www.girasole.cz hned jak jsem přijel domů a ozvou se Vám v pondělí, 
aktuálně mají plno. Předal jsem jim tel. číslo na Vás. V případě úmrtí paní XXXXXX volejte prosím koronera LSPP Nemocnice 
Břeclav 519 315 111, děkuji. S pozdravem dr Pluháček ml.
Dop.: s rodinou domluvena paliativní péče, vysvětlena podstata mobilního hospice, souhlasí s umístěním do mobilního hospicu
všechny per os léky ex, ponechávám zatím Zibor 1x denně s.c. pošlu žádost o přijetí do hospice emailem, domlouvám Girasole v 
16:40
Dg: C959 Leukemie NS



  

Kazuistika 1
Datum: 07.07.2022 
NO: obdržel jsem zprávu od Mobilního hospice Girasole, 
pacientka zemřela 2. července 2022, ohledání koroner



  

Kazuistika 2

Pacient muž 64 let

Dg. souhrn: 
abusus alkoholu
ca interhepatálních žlučovodů
- 3/2020 sono břicha: hepatopatie a ztluštění stěny střeva dle sono , odeslán k došetření, 
provedena sigmoideoskopie, CT břicha, punkce jater
- v péči onkologie Břeclav od 5/2020
- paliativní terapie, od 5/3/2021 předán do péče hospicu Girasole
hyperurikemie
hypertenze II



  

Kazuistika 2
Datum: pátek 12.02.2021
NO: telefonuje do ordinace,doktorka z onkologické ambulance odmítá napsat 
léky distančně
nemá se tam jak dostat,v medikaci fentalis 50ucg / h á 3 dny
Předepsané léky: 0122600: FENTALIS 50MCG/H TDR EMP 5, počet 
balení: I,dávkování: á 3 dny
Dop.: předpis léků, nesu osobně do lékárny u Lva Husova, vyzvedne to tam 
pacientovi syn, pacient donese aktuální zprávu z onkologie či ji po někom pošle
Dg: C221 Karcinom intrahepatální žlučové cesty



  

Kazuistika 2
Datum: pátek 05.03.2021
NO:  pán je v péči hospicu Girasole, dcera poslala zprávy z nemocnice

Datum: středa 24.03.2021 
Subj.: dcera pacienta volá do ordinace, opakovaně, pacient zemřel asi kolem 3:00, volali na LSPP, 
aby přijeli ohledat, ale ti to nechali "pro praktika" ohledání v 7:00 během ordinační doby...
Obj.: při příjezdu pacient na lůžku hlavou ke dveřím, oblečen do svátečního obleku, bezdeší, AS 0, 
zornice na osvit nereagují, bělmo bez injekce
výrazná ztuhlost šíje i končetin , bez známek poranění na kůži, lividní mrtvolné skvrny na zádech
Dop.: pohřeb v zákonné lhůtě, pitvu neindikuji
Dg: C220 Karcinom jaterních buněk



  

Závěr

● Péče o umírajícího je náročná časově, psychicky, ekonomicky...

● Vysoká očekávání ze strany příbuzných a ze strany společnosti 
(„důstojné umírání“)

● Delegace péče o umírajícího na mobilní hospic je pro praktického lékaře 
výhodná, ve specifických případech nezbytná!
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