téma | problematika bércového vředu – kazuistika

Bércový vřed s kombinovanou etiologií
Kazuistika

Hana Vlhová, vedoucí sestra ambulance pro léčbu chronických ran, Nemocnice v Bílovci

Sedmdesátiletá diabetička na PAD, v dobrém celkovém stavu, warfarinizovaná z důvodu insuficience mitrální chlopně, bez
další významné anamnézy. Poprvé přišla
do naší ambulance 15. 2. 2006 po neúspěšných intervencích nejprve praktického, pak kožního lékaře. Chronický defekt
nad vnitřním kotníkem pravé nohy byl již
4 roky léčen mastmi typu Triamciolon,
Bactroban, Framycoin aj. (obr. 1)
Spodina byla výrazně povleklá, středně
secernovala, okraje ohraničené, rozsah se
stále zvětšoval. Ihned jsme odebrali otiskové preparáty na mikrobiologické vyšetření. Výhodou této techniky je zachycení
patogenů z celé plochy rány. Do výsledků stěrů jsme 2krát denně měnili záložky
s Betadinem, okraje rány jsme chránili Menalindem pastou a vzdálenější okolí jsme
potírali přípravkem Oleogel (panenský olivový olej sycený ozónem, který podporuje
regeneraci buněk, působí antimikrobiálně
a dezodorizačně). V den přijetí bylo provedeno dopplerometrické vyšetření, které
prokázalo změny ve smyslu posttrombotického syndromu (obliterace v povrchovém žilním systému) a významnou stenózu arteria tibialis anterior. Ostatní perfúze
byla přiměřená. Pacientce jsme domluvili angiografické vyšetření s následnou rekanalizací (PTA – perkutánní transluminální angioplastika) obturované tibiální arterie
v Ostravě-Vítkovicích na 20. 2. 2006. Ihned
po dopplerometrii jsme přiložili řádnou
bandáž s využitím speciálních materiálů,
které brání vzniku strangulací zajištěním
optimálního rozložení tlaku bandáže (Haftan – obinadlo z pěnového polyuretanu,
které se používá pod kompresivní obvazy
a syntetickou vatu Cellony). Hned druhý
den hospitalizace pacientka začala užívat
Wobenzym v dávce 3x5 drg. Tento kombinovaný enzymový přípravek s rutinem
se nám velice osvědčuje jako systémová
podpora hojení chronických ran. Působí
proti zánětu a svým reologickým efektem
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zlepšuje mikrocirkulaci. Přispívá k odstranění chronických otoků venózního a lymfatického původu, které pravidelně komplikují nehojící se rány. Zlepšená perfúze tkání
s sebou nese i ústup bolestí. Komplexní
léčbu doplňovala od počátku také rehabilitace – vioforterapie (magnetostimulace,
která dodává energii na povrch buněčných
membrán a podporuje tak jejich průchodnost, a tím urychluje látkovou výměnu s následnou detoxikací na buněčné úrovni).

Vývoj hojení
V kultivaci z rány byl prokázán zlatý stafylokok a pseudomonáda. Vzhledem k přítomnosti zlatého stafylokoka jsme začali
přikládat záložky s dezinfekčním roztokem
Octenisept. V průběhu hospitalizace pacientka dostala 10krát infúzi s Prostavasinem (vazodilatační přípravek s obsahem
prostaglandinu E1), dalších 5 pak ambulantně po propuštění. Stav defektu se i po
propuštění (9. 3. 2006) velmi příznivě vyvíjel (obr. 2). Spodina se vyčistila, granulace sílily a od okrajů se začal vyvíjet nový
epitel. Na kontroly docházela každých
14 dní, v mezidobí prováděla převazy
doma každý čtvrtý den. Při druhé kontrole 4. 4. 2006 bylo patrné mírné zhoršení v okolí defektu. Objevilo se zarudnutí
s drobnými puchýřky, proto jsme na okolí aplikovali po 10 dní Locoid 0,1% krém.
Spodinu defektu jsme kryli Atraumanem
Ag, okraje jsme opět chránili Menalindem
a vzdálené okolí Oleogelem. Dále se rána
kontinuálně zlepšovala. Při poslední kontrole 14. 5. 2006 (obr. 3) jsme zaznamenali podstatné zmenšení defektu, spodina
byla převážně čistá, okraje vitální se sílícím epitelem. Poškození zasahovalo pouze epidermis a ve dvou drobných ložiscích
také dermis. Okolí bylo zcela klidné. Můžeme říci, že komplexním diagnostickým
a léčebným přístupem se nám během
3 měsíců podařilo dosáhnout významného zlepšení defektu (obr. 3), který paObr. 2

cientku trápil 4 roky. Pro úspěch léčby byl
ale také nezbytný její aktivní přístup. Od
počátku jsme pacientku cíleně edukovali
a objasnili jsme jí význam její spolupráce na
ošetřování rány. Vysvětlovali jsme jí význam
všech diagnostických a léčebných výkonů
i použitých prostředků. Informovali jsme
ji také o možnostech využití nehrazených
léků a materiálů. Pacientka si nejprve koupila malé balení Wobenzymu po 200 drg,
a když viděla rychle nastupující zlepšení,
bez problémů zakoupila i velké balení po
800 drg. Hradila si také Oleogel, Menalind, Haftan, Cellonu a krátkotažná elastická obinadla. S efektem léčby byla velice
spokojená a svědomitě s pomocí rodiny
prováděla doma převazy a bandáže mezi
kontrolami u nás.
Tuto situaci vídáme velmi často. Pozitivní zvrat v léčbě, ke kterému pacient přispěje i svojí finanční investicí, jej významně
motivuje k mnohem aktivnější spolupráci
na celkové péči o ránu. Naše zkušenosti ukazují, že pokud pacientovi řádně vysvětlíme podstatu a význam léčebného
prostředku, který si má uhradit, není u převážné většiny jeho zakoupení problém. Je
velkou chybou soudit „podle kabátu“, že
pacient by na léčbu neměl a informaci mu
neposkytnout. Nemáme právo sami předem rozhodovat za pacienta, co a kolik by
mohl či chtěl do svého zdraví investovat.
Na podkladu naší kvalitní a nestranné informace se musí rozhodnout on sám.

Závěr
Popisovaná tříměsíční léčba, která zahrnovala 22 dní hospitalizace, byla jistě nákladná. Pokud bychom ovšem srovnali
její cenu s náklady na čtyři roky „levnější léčby“, potvrdilo by se nám ono známé
úsloví –„nejsme tak bohatí, abychom si
mohli kupovat levné věci!“ Škoda jen, že
podobné kazuistiky osloví většinou hlavně zdravotníky a nikoliv zástupce zdra•
votních pojišťoven.
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