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 Anamnéza

Polymorbídna pacientka vo veku 68 rokov

Hlavné dg.: 

CHRI (5 štádium)- t.č. dialyzačná liečba 3 krát
týždenne 4 hodiny

Diabetická nefropathia

DM typ II. na inzulíne

Cysta v hornej tretine pravej obličky, 3 cysty v
ľavej obličke

Anémia stredne ťažkého stupňa

Hyperurikémia
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 Anamnéza

Alergie: 0

Abúzy: 0

 Osobná anamnéza

Pacientka je vydatá, žije v rodinnom dome so

svojím manželom, žije aktívnym životom
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 Katamnéza

Polymorbídna pacientka bola dispenzarizovaná

na nefrologickej ambulancie od roku 2010 s

kreatinínom 193 µmol/l

Pravidelné kontroly do apríla roku 2012, potom

liečba prerušená

Počas ambulantnej ličby nastavená na liečbu

Ketosterilom, erytropoetínom, diétne

opatrenia, ktoré nedodržiavala
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 Analýza a interpretácia údajov

KAZUISTIKA

2010 august 2010 
november

2011 marec 2011 
december

2012 apríl

193 207

163

311

249

15,7 12 22 15
1,4 1,3 1,7 1,62

Laboratórne hodnoty 
(august 2010- apríl 2012)

kreatinín urea fosfor



Katamnéza

Pacientka po roku prichádza vo februári 2013 na

ambulanciu so zhoršeným zdravotným stavom

Počas prestávky- neužívala lieky, mäso jedávala

1 krát týždenne

Nastavená opäť na liečbu- nedodržiava
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Katamnéza

Počas kontrol sledovaná výrazná progresia retencie

(viď. graf), pacientke opakovane navrhované

zaradenie do dialyzačného programu

Liečbu HD odmieta, pri pokuse o dohovorenie

neúspešný aj manžel, až po zakročení brata

odoslaná do UNM na zavedenie Perm- cath- VJI 1.

dx.

Na prvú HD prichádza 9.9. 2013 s kreatinínom 964

µmol/l, ureou 33 mmol/l a fosforom 2,64 mmol/l.
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 Analýza a interpretácia údajov
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2013 február 2013 apríl 2013 máj 2013 september

378
449,1

628,4

964

13,8 18,1 22,1 33,31,52 1,6 1,87 2,64

Laboratórne hodnoty 
(február 2013- september 2013)

kreatinín urea fosfor



Katamnéza

Od 9.9. 2013 pacientka pravidelne dialyzovaná v

našom stredisku

Liečba-

Ketosteril, Erytropoetín, Vigantol, Renvela, Luso

press- lieky doma neužíva, býva jej zle

V decembri 2013 chcela prerušiť HD liečbu, lebo

sa cítila dobre- opäť zasahoval brat pacientky

Dialýza výrazne kolíše COK aj Kt/V, nízke

prietoky do 200 ml/min.
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Katamnéza

Zmena kanyly nie je možná- pacientka

odmieta, návrh na našitie fistuly tiež odmieta

Spolupráca veľmi ťažká- edukácia neefektívna

aj po snahe viacerých sestier

Pacientka si myslí, že liečba je len dočasná aj

napriek viacerým rozhovorom s lekárom

Počas HD plačlivá, keď má prísť na HD má pocit

akoby ju viezli do koncentračného

tábora, počas terapii viackrát prosba o zaslanie

na chirurgiu aby jej vybrali kanylu.
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Katamnéza

Návrh na psychologické vyšetrenie výrazne

odmietla

V apríli 2014 prerušila liečbu HD aj napriek

dohováraniu lekárov, sestier i rodinných

príslušníkov

12.4. 2014 podpísala reverz a posledný krát

absolvovala HD terapiu

Na preplach kanyly a pravidelne odbery chodila

1 krát týždenne.

29.4 2014 sa vracia vo veľmi zlom stave a je

opäť zaradená do dialyzačného programu.
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 Analýza a interpretácia údajov
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2013 október 2014 január 2014 apríl

644

926,1

750

15,1 30,5 24,61,61 1,54 1,99

Laboratórne hodnoty 
(od zahájenia liečby až po samovoľné 

prerušenie liečby)

kreatinín urea fosfor



 Analýza a interpretácia údajov
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17.4.2014 29.4.2014 2014 máj

1099,5

1321

751,3

40,4 49,5 21,72,72 3,15 1,56

Laboratórne hodnoty 
Od prerušenia do opätovného 

zaradenia dialyzačného programu

kreatinín urea fosfor



Katamnéza

Po viacerých terapiách opäť dochádza k úprave

laboratórnych hodnôt a aj k zlepšeniu

zdravotného stavu

Pacientka po zlepšení zdravotného stavu

súhlasila aj s našitím fistuly

Pravidelne užíva lieky a dodržiava liečebný

režim.
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Súčasný stav

Po našití AV fistuly sa jej psychický zdravotný

stav zhoršil

Odmieta užívať lieky aj antikoagulanciá

Pacientka opäť uvažuje nad prerušením

dialyzačnej liečby aj opakovaných edukáciách a

pohovoroch s lekármi.
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Ďakujem za pozornosť 


