
Abstrakt:   

Účel:  

Cílem první části práce bylo zmapovat trend růstu počtu CT vyšetření mozku u pacientů s malým 

traumatem hlavy („minor head injury“) v ústavní pohotovostní službě a zjistit, zda má objektivní 

příčiny.  

Cílem druhé části práce bylo zmapování informovanosti pacientů o CT vyšetření, o jeho rizicích, 

zdroji jejich informací a posoudit efekt podání informací o CT vyšetření v tištěné podobě. 

 

Metoda:  

V první části práce jsme vytěžili data z radiologického modulu nemocničního informačního systému 

pro vyhledání CT vyšetření mozku u pacientů s malým traumatem hlavy, zjištění jejich vstupních 

charakteristik a nálezu na CT vyšetření. Další data pocházela ze statistik nemocnice, Ústavu 

zdravotnických informací a statistiky a Českého statistického úřadu. Trendy regresních křivek jsme 

porovnali F-testem, korelaci trendů jsme vyjádřili pomocí Spearmanova korelačního koeficientu. 

Druhá část práce byla založena na dotazníku pro pacienty podstupující plánované CT vyšetření trupu. 

Dotazník zahrnoval demografické údaje a dále položky zjišťující informovanost pacientů o rizicích 

radiační zátěže, nitrožilního podání kontrastní látky, zdroje jejich informací a strachu z vyšetření. Na 

druhé stránce byla vytištěna Zungova škála úzkosti. Na třetí straně byly pacientům prezentovány 

informace o vyšetření včetně jeho rizik v textové podobě. Poslední stránka zjišťovala, jak se změnilo 

povědomí o radiační zátěži a rizicích CT vyšetření a zda u pacientů nedošlo ke zvýšení úzkosti. 

Závěrečné otázky se vztahovaly k preferencím pacientů ohledně komunikace výsledku vyšetření. 

Z dat jsme počítali korelace jednotlivých parametrů pomocí Kendallova tau-b (τ). χ2 test jsme použili 

pro kontingenční tabulky a Mann-Whitneyův test pro porovnání dat mezi dvěma skupinami. 

 

 



Výsledky:  

Mezi rokem 2000 a 2015 došlo k více jak pětinásobnému nárůstu počtu sledovaných CT vyšetření 

hlavy z 124 na 679 (p<0,0001). U pacientů jsme zaznamenali nárůst GCS z 13,2±2,7 na 14,9±0,5 

(p<0,0001), pokles těch, u kterých bylo CT vyšetření indikováno v souladu s NICE 2014 kritérii z 

72% na 20% (p<0,0001) a pokles potenciálně významných nálezů z 28% na 10% (p=0,0035). 

Významně se zvýšil poměr pacientů v ebrietě z 18% na 62% (p<0,0001). Ve sledovaném období klesl 

počet nemocničních lůžek z 1886 na 1490 (snížení o 21%, p<0,0001). Počet CT vyšetření mozku v 

pohotovostní službě vykazoval negativní korelaci s počtem nemocničních lůžek (r=-0,88, p<0,0001), 

počtem pacientů s negativním nálezem na CT (r=-0,74, p=0,0010) a počtem pacientů splňujících 

doporučení kritérií NICE 2014 (r=-0,90, p<0,0001). Naopak pozitivní korelaci jsme prokázali ve 

vztahu k počtu lůžek intenzivní péče (r=0,94, p<0,0001), k celkovému počtu CT vyšetření (r=0,98, 

p<0,0001), k počtu pacientů v ebrietě (r=0,94, p<0,0001) a k průměrné hodnotě GCS (r=0,92, 

p<0,0001). 

 

V dotazníkové části práce jsme zjistili, že v rámci hodnocení rizik CT vyšetření celkem 25 (10%) 

pacientů podceňovalo riziko radiační zátěže, 121 (46%) podceňovalo zvýšení rizika rozvoje 

sekundárního nádoru, 110 (42%) pacientů nedocenilo riziko funkčního postižení ledvin. Nejčastějším 

zdrojem informací byl doporučující lékař (67% pacientů). Drtivá většina pacientů (n = 227, 86%) 

nebyla upozorněna, že mohou pít do 1 hodiny před plánovaným vyšetřením. Pacienti uváděli daleko 

větší obavy z výsledku vyšetření než z CT vyšetření samotného nebo z injekce kontrastní látky (p 

<0,0001). Strach z CT vyšetření byl výraznější u mladších pacientů (τ = -0,22, p = 0,0003) a žen (τ = 

-0,17, p = 0,0009). Po přečtení informačního listu udávalo 195 (74%) pacientů větší strach z vyšetření 

(p <0,0001). Průměrné skóre úzkosti hodnocené Zungovou škálou úzkosti bylo 34 bodů 

(mezikvartilní rozpětí, 7 bodů). Většina pacientů připustila, že doba čekání na výsledek vyšetření je 

pro ně nepříjemná. 

 



Závěry:  

V první části naší práce jsme dokázali, že příčinou výrazného nárůstu počtu CT vyšetření mozku 

v ústavní pohotovostní službě není pouze jejich skutečná potřeba ze strany pacienta, která by měla 

být hlavní motivací k jejich provádění. Domníváme se, že důležitou roli v provádění tohoto vyšetření 

hrají i další faktory, kromě nedostatku nemocničních lůžek pro observaci pacientů i větší pocit 

bezpečí nebo ochrany proti případným soudním sporům v ovzduší málo předvídatelných soudních 

rozhodnutí.  

V druhé části naší práce jsme ukázali, že více jak polovina pacientů má nesprávné představy o 

radiační zátěži a celkově rizicích spojených s podstoupením CT vyšetření. Zjistili jsme, že pokud 

pacientům informace o CT vyšetření, jeho průběhu a rizicích dodáme v tištěné podobně, dojde ke 

zlepšení jejich znalostí, ale zvýší se i strach z vyšetření. Drtivá většina pacientů neobdržela instrukce, 

že před vyšetřením může přijímat tekutiny. Pacienti mají celkově větší obavy z výsledku vyšetření, 

než z rizik nebo průběhu samotného CT vyšetření. Zřejmě proto je i doba čekání na sdělení výsledku 

indikujícím lékařem naplněna úzkostí.  
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