
 

 

 

                                        Ludmila Tisovská , FN Ostrava 



 Incidence 1:2O00 až 1:4000,obě pohlaví postižená stejně 

 Prenatálně – asi u 10 - 40% polyhydramnion  

 Porucha diferenciace primární embryonální střevní 

trubice v jícen a průdušnici  

 Atrézie jícnu bývá sdružena až z 50% s dalšími vadami 

v takzvané VACTERL asociaci (Vertebral,Anorectal 10%, 

Cardiovascular  25%, Tracheal, Esophageal, Renal 10%, 

Limb malformations) .  

    V 10% bývají malformace mnohočetné. 

 Pravděpodobnější  příčinou  těchto  poruch  jsou zevní 

vlivy  než genetické poruchy. 

     

 



 

dle E. C. Vogta (I–III): 
typ I: krátký horní i dolní segment, slepě končící                  2% 

typ II: horní i dolní slepý vak bez ezofagotracheální píštěle 9% 

typ IIIa: horní ezofagotracheální píštěl, dolní slepý vak       2% 

typ IIIb: dolní ezofagotracheální píštěl, horní slepý vak     85% 

typ IIIc: horní a dolní ezofagotracheální píštěl                      2% 

dle R. E. Grosse (A–E/H) 



 OA: z 1.gr, porod spont.záhlavím v 39.t. gestace, 

nekříšen, PH 3200g/PD49cm, Apgar 10,10,10  

 Výrazné slinění, v DÚ odsátý vazký hlen  

 Podezření na  atrézii jícnu, při pokusu o zavedení 

gastrické sondy (8 F) – naráží na odpor  

 RTG jícnu s  kontrastní látkou (Visipaque) 

 Potvrzení diagnózy atrézie jícnuVogt 3b (slepě končí 

v úrovni Th ) 

 Chirurgické konsilium -   úprava  atrézie  není  

urgentní  výkon, důležité  je zhodnotit celkový stav 

dítěte, přítomnost přidružených  anomálií 

 

 

 

 

 

 





Derivační sonda – aktivní sání,  časté 
odsávání z DÚ a nosu (nebezpečí 
aspirace) 

Smolka +, močení +  

UVC , art.ketétr 

Zánětlivé markery – negat, lehká 
koagulopatie (PA) 

Anesteziologické konsilium 
(premedikace 0) 

Zajištění informovaných souhlasů rodičů 

3.den - operace (3 hod) 

 

 

 

 



 Operační dg: Atresia oesophagi Vogt III.b 

 Operační výkon: oesophago-oesophago anastomosis 

end to end. 

   Po operaci: 

 UPV – péče o DDC 

 Hrudní drén – l. dx. – aktivní sání 

 Chirurgická sonda (označit u úst)   

 VF po dobu 6-ti hodin co ½ hod, pak co 2 hod 

 TT – rektální čidlo 

 Zaveden močový katétr – retence moči 

 Přísné sledování  bilance tekutin (důležitá restrikce 

tekutin v rámci pooperační péče u atrézie jícnu) 

 

 

 

 



Ošetřovatelský problém (celkem 15) 

 ošetřovatelský cíl/ intervence 

1. Riziko zhoršení zdravotního stavu nov. 

2. Riziko infekce/sepse 

3. Porucha dýchání – nedostatečnost 

4. Porucha příjmu potravy 

5. Porucha vyprazdňování 

6. Riziko bolesti, dyskomfort 

7. Riziko poruchy tkáňové integrity kůže - hodnotící 

škála Neonatal skin condition score NSCS 

(suchost, zarudnutí, poškození/exkoriace) 

 

 





 1.den – elevace CRP -  zajištění ATB 

 3.den – atelektáza horního laloku plic dx  

 5.den – kontrolní SP -  extubace, nebulizace O²,     

                  art.katetr/ex, NGS /ex 

 8.den – hrudní drén/ex 

  9.den – iniciace živení s dobrou tolerancí, stolice + 

 10.den – močový katetr/ex, saje ze stříkačky 

 17.den – zhojení operační rány, rehabilitace 

 20.den – plný enterální příjem, CŽK /ex, překlad na IM stanici 

Při neklidu tachypnoe, zatahuje sternum, inspir. stridor 

 Moč.infekt na intermediární stanici - ATB 

 34.den – dimise, plné kojení 

 

  

 



Kvalitu života ovlivňují  u části pacientů 

obtíže spojené se zhoršenou motilitou 

jícnu - GER, dysfagie, striktura, atd.  

  srůsty v oblasti operační rány  

Zkracování pravé strany trupu – asymetrie, 

predilekce hlavy vlevo 

Snížená pohyblivost pravé lopatky 

Hypotonie břišní stěny, snížená peristaltika 



Lehká masáž okolí jizvy – uvolnění 

Polohování - body schéma  

Protahování a centrování do lopatky 

Trakce – (ramena dolů od uší) – zlepšení 

chrčení, zlepšení při polykání 

Důležitý oční kontakt – černobílá hračka 

Rolling a podpora peristaltiky – aktivace 

břišní stěny 

 

 

 

 







            Centrování lopatky 

Trakce  (ramena dolů od uší)  



 Chronicky přetrvávající zahlenění a kašel,  

   recid.bronchitidy a 1x bronchopneumonie l.dx  

 4x akutní tubulo-intersticiální nefritidy  

(Klebsiela pneumonie ESBL)  

 Hydronephrosis congenita billateral. 

 Vezikoureterální reflux III.st.l.dx, V.st.l.sin 

 PMV – norma, matka fyzioterapeut 

 Dispenzarizace: gastroenterologická  

                               nefrologická  

 Doporučeno chirurgické konsilium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 měsíců – pasáž jícnem –v úrovni bifurkace, 

patrný únik k.l.do tracheobronchiálního stromu 

vpravo – šíře píštěle 5mm  

 Koopův test – negativní 

 Bronchoskopie- ve stř.třetině trachey píštěl 

5mm 

 Operace – fistula tracheooesophagealis šíře 5mm  

 Dimise - po 25 dnech  

 9 měsíců – reinplantace a remodulace levého 

ureteru v Olomouci 

 11 měsíců – 5.ataka akutní tubulo-intersticiální 

nefritidy (10  Klebsiela pneumonie ESBL) 

 



                  1.rok mého života 



pohlaví měsíc VVV další vady 

46,XX ? Atrézie ilea a céka - 

46,XY únor Atrézie ilea - 

46,XY leden Vogt IIIb hydronefroza 

46,XY prosinec Vogt IIIb - 

46,XY prosinec gastroschiza - 

46,XX prosinec  Atrézie anu - 

46,XX červen gastroschiza - 

46,XX září Vogt IIIb - 

46,XX červenec Vogt IIIb  Srdeční vada 

46,XY červenec pylorostenoza - 

46,XY duben pylorostenoza - 
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