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Abstrakt: 

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit přínos a komplikace chirurgické léčby 

refrakterní epilepsie. Kritériem pro výběr pacientů bylo podstoupení předoperačního 

dlouhodobého monitoringu. Informace od šesti pacientů byly získány 2-3 roky po operaci 

pomocí narativního rozhovoru a dotazníku QOLIE 89, který hodnotí kvalitu života. 

Zatímco informace získané dotazníkem sloužily pouze pro doplnění a porovnání výsledků, 

rozhovor byl analyzován metodou zakotvené teorie. 

U pěti z šesti pacientů bylo celkové hodnocení dotazníku QOLIE 89 v normě, což 

se s výsledky získaných rozhovorů neshodovalo. Porovnáním rizik a komplikací s 

přínosem operace byla chirurgická léčba refrakterní epilepsie u sledované skupiny 

prozatím hodnocena jako problematická. Pacienti očekávali pozitivnější přínos léčby a 

zlepšení kvality života. 

Klíčová slova: epilepsie, chirurgická léčba, ošetřovatelská péče, kvalita života 

 

Abstract: 

 The aim of this thesis was to evaluate the benefits and complications of surgical 

treatment of refractory epilepsy. The criterion for the selection of patients was undergoing 

preoperative long-term monitoring. Information were obtained from six patients after 2-3 

years r of surgery using the narrative interview and questionnaire QOLIE 89, which 

evaluates the quality of life. The interview was analyzed using grounded theory while the 

information obtained from questionnaire were used only as supplement and comparison of 

the results. 

 Overall evaluation of questionnaire QOLIE 89 was in standard in five of six 

patients which is against the results obtained in interviews. Comparing risks and 

complications with benefits of surgical treatment of refractory epilepsy in the observed 

group was evaluate as problematic. Patients expected more positive benefit of the 

treatment and improving the quality of life. 

Keyword: epilepsy, surgical treatment, nursing care, quality of live  
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Úvod 
 

Epilepsie je historicky známé onemocnění a v povědomí lidí existuje již několik 

staletí. Popisuje ji jak vybraná literatura pro odborníky, lékaře i nelékařský zdravotnický 

personál, tak i běžně dostupné časopisy s medicínskou nebo psychologickou tématikou. 

Proto není neznámá pro běžnou lidskou populaci a i laici tak vědí, co si pod touto 

diagnózou představit, objeví-li se v denním tisku, ve zprávách, či v rádiu. 

Někteří z nás jsme se mohli s epileptickým záchvatem setkat na ulici, v tramvaji, nebo 

společenské akci. A i přes to, že nepatří k onemocněním vzácným a infekčním, při střetu 

s ním mají lidé tendenci odvracet tvář, panikařit a volit útěk místo pomoci. 

Projevy tohoto onemocnění přichází náhle, někdy nevědomky i pro samotného 

nemocného, a pokud není okolí a známí dostatečně informováno vede první reakce 

k panice. I mně je tento první panický pocit znám a to jsem se již v té době řadila ke 

skupině informovaných zdravotních sester.  

K volbě výběru tohoto tématu jsem se rozhodla, nejen kvůli této středoškolské 

zkušenosti, ale i díky třem letům praxe na Neurochirurgické klinice Ústřední vojenské 

nemocnice a fakultní nemocnice Praha, kde jsem se s tímto onemocněním mnohokrát 

setkala. Na základě této praxe a zkušeností jsem měla možnost onemocnění hlouběji 

poznat a problematika se mi zalíbila natolik, že jsem se rozhodla získané informace 

prezentovat na konferenci ve Frymburku v roce 2011.  

Téma přednášky neslo název Komplikace dvoudobé chirurgické léčby epilepsie a 

mělo za úkol zaznamenat a vyhodnotit komplikace způsobené touto operací. Pacienti byli 

rozděleni do dvou skupin, podle roku provedení výkonu, a dále seřazeni podle věku. Jejich 

výsledky byly porovnány v tabulce. 

Po dvou letech se k tomuto tématu se zájmem vracím s cílem zaznamenat a 

porovnat stav těchto pacientů, zhodnotit jejich sociální, pracovní a rodinnou úroveň, 

pohovořit s nimi a zaznamenat, jaké změny se v jejich životě udály a jaký vliv na ně 

podstoupená operace měla. 

Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje 

onemocnění epilepsie, klinický obraz, diagnostiku a širokou léčbu. 

Druhá část práce, praktická část, se zabývá daným vzorkem pacientů, kteří byli operováni 

v Ústřední vojenské nemocnici a fakultní nemocnici Praha. S nemocnými po jejich 

souhlasu byly provedeny rozhovory a rozdány dotazníky QOLIE 89. Informace získané 
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rozhovorem s pacienty byly přepsány do přepisů, analyzovány metodou zakotvené teorie a 

porovnány s výsledky dotazníku QOLIE 89. V závěru diplomové práce jsou uvedeny 

doporučené postupy a návrhy zlepšení péče o pacienty s epilepsií.  

  



    

3 
 

1. EPILEPSIE 

1.1 Historické souvislosti 

Již od starověku, z dob našich předků, existují záznamy o epileptickém záchvatu. 

Jeden z prvních, nepochybných popisů lze nalézt v Hippokratově spisu „O svaté nemoci“. 

Příznaky nemoci ve spise chybí, ale objevovala se již doporučení, podle kterého by měl 

pacient „Den trávit bděním a noc spánkem. Pokud je tento zvyk porušen, není to dobré“ 

(Brázdil, 2011). 

Aura je poprvé popsána Galénem a brzy poté, ještě počátkem 2. století n. l., Soranus uvádí 

dlouhý seznam příznaků, které předchází vzniku epileptického záchvatu. 

Johanes Marcus Marci, významný pražský lékař a děkan Karlovy univerzity v 17. století, 

je jeden z prvních, kdo do klinického obrazu záchvatu přiřadil i parciálními záchvaty a 

celou komplexní symptomatologii 

V roce 1822 se v anglosaské literatuře objevuje popis typických automatismů. Jen o 

pár let později v roce 1931, Richard Bright diagnostikuje automatismy u pacienta 

postiženého záchvaty (Brázdil, 2006). 

Od těch dob je epilepsie popisována čím dál častěji, stává se námětem pro mnohé 

dizertační práce, zkoumá se její vznik, průběh a následky. „Jako zlomový bod v historii lze 

považovat vznik Mezinárodní kvalifikace epilepsií a epileptických syndromů z roku 1989, 

která definitivně rozdělila fokální epilepsie podle postižení mozkových laloků" (Brázdil, 

2006, s. 12). 

Historie moderní epileptochirurgie je stará více než 100 let a její vývoj připomíná 

sinusoidu. O epileptochirurgii v moderním slova smyslu je možno hovořit až od druhé 

poloviny 19. století. Zřejmě první promyšlený epileptochirurgický zákrok provedl 

neurochirurg Victor Horsley a neurolog sir John Huglins Jackson u pacienta s poúrazovou 

epilepsií v roce 1886 v Londýně. V průběhu 20. století se operační postupy dramaticky 

vyvíjí a se stoupajícím využívání zobrazovacích metod, funkčních a elektrofyziologických 

metod roste počet pacientů indikovaných k epileptochirurgickým výkonům (Brázdil, 

2011). 
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1.2 Definice epilepsie 

Pojem epilepsie pochází z řeckého slova „epilepsao“ s významem „být zachvácen“ 

(Dbalý, 2004).  

„Z hlediska etiologie patří epilepsie mezi onemocnění multifaktoriální. V různé 

míře se uplatňují faktory endogenní a exogenní (Vlček, 2010). 

„Epilepsie je stav charakterizovaný opakujícími se záchvaty přechodné mozkové 

dysfunkce způsobené nadměrnými výboji mozkových neuronů, kdy buď ložiskově, nebo 

generalizovaně dochází k současné depolarizaci“ (Martínková, 2007,s. 143). 

Epilepsie je nečastější ze všech závažných neurologických onemocnění a to jak u 

dospělých tak dětských pacientů.“ V České republice, v současnosti žije kolem 70 000 

pacientů s aktivní epilepsií. „Vzhledem ke své závažnosti, ale i četnosti tak představuje 

významný zdravotnický i sociální problém v každé společnosti“ (Brázdil, 2011, s. 478). 

Temporální epilepsie (TLE) je nejčastějším typem fokální epilepsie u dospělých 

pacientů. Temporální epilepsie je klasifikována jako lokalizačně vázaný epileptický 

syndrom a je obvykle rozdělována na mediální temporální epilepsii (MTLE) a laterální 

neokortikální epilepsii (NTLE). Mezi sebou se liší v symptomatologii, léčbě a etiologii 

záchvatů. MTLE s mesiální temporální sklerózou je chirurgicky nejlépe léčený typ 

epilepsie a výsledky neurochirurgické terapie jednoznačně převyšují dlouhodobou 

farmakologickou léčbu. Po chirurgické léčbě dochází v 70 % případů k dlouhodobému 

odstranění epileptických záchvatů (Malíková, 2011). 

Extratemporální epilepsie tvoří skupinu, která se v mnoha ohledech od temporální 

epilepsie liší. Nejčastější příčiny extratemporální epilepsie jsou nádory a kortikální 

dysgeneze. Pojem "dvojí patologie" znamená působení dvou nebo více odlišných lézí - 

obvykle meziální temporální sklerózy a kortikální dysplázie.  

Rychlé šíření záchvatovité aktivity v mozku způsobuje, že záchvaty jsou často křečovité a 

vznikají v takových částí, které bývají obtížněji lokalizována. Toto epileptogenní zóna, 

která by měla být odstraněna, může být uvnitř nebo v blízkosti funkčně důležitých 

oblastech, což vyžaduje pečlivé funkční vyhodnocení  

Zaměření ložiska je samotným klinickým vyšetřením obtížné, ale moderní zobrazovací 

metody nyní často umožňují přesné vymezení této epileptogenní oblasti (Epilepsy, 2013). 
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1.3 Klasifikace epilepsií 

Klasické schéma, které zavedla Mezinárodní liga epilepsie (ILAE 1981, revize 

2009), rozděluje záchvaty na parciální a generalizované (Procházka, 2010). 

 

 

Obrázek č. 1 Rozdělení a typy epileptických záchvatů (Seizure types & classification, 

Epilepsy) 

 

1.3.1 Parciální epileptický záchvat 

Parciální epileptický záchvat je takový, u něhož počáteční klinické projevy a/nebo 

EEG změny svědčí pro začátek záchvatu v jedné mozkové hemisféře.  

Primárně je dále klasifikován dle toho, zda v průběhu záchvatu došlo k poruše vědomí či 

nikoli (Brázdil, 2011). 

 

A) parciální záchvat simplexní (SPS) - vědomí porušeno nebylo 

B) parciální záchvat komplexní (CPS) - vědomí porušeno bylo 

 

ad A) SPS: probíhají bez amnézie. Nemocný je v záchvatu orientován, odpovídá 

adekvátně, jeho pozornost není narušena a průběh záchvatu si pamatuje.  

• Záchvaty motorické (tonické či klonické) postihují většinou jen část pravé či levé 

poloviny těla, vycházejí z ložiska gyrus precentralis kontralaterální hemisféry. Pokud 

je záchvat omezen jen na jeden segment končetiny, ložisko zůstává na místě. Pokud 

PARCIÁLNÍ ZÁCHVAT GENERALIZOVANÝ ZÁCHVAT 
 

KOMPLEXNÍ 

SEKUNDÁRNĚ 
GENERALIZOVANÝ ZÁCHVAT 

SIMPLEXNÍ 

ABSENCE  TONICKÝ 
ZÁCHVAT 

KLONICKÝ 
ZÁCHVAT 

MYOKLONICKÝ 
ZÁCHVAT 

TONICKO-
KLONICKÝ 
ZÁCHVAT 

ATONICKÝ 
ZÁCHVAT 
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však postupuje gyrem po mozkové kůře, jedná se o jacksonskou motorickou 

epilepsií. 

• Záchvaty somatosenzorické, senzorické vznikají iritací korových smyslových 

analyzátorů a působí příslušné pseudohalucinace nebo iluze. 

• Autonomní - zvracení, bledost, nucení na stolici, pocení, piloerekce, mydriáza, 

inkontinence. 

• Záchvaty psychické mají původ v limbických a neokortikálních strukturách 

ovlivňující úsudek, prožitek a hodnocení reality. Nemocní prožívají snové stavy, 

iluze viděného či slyšeného, nebo naopak derealizace a depersonalizace, kdy důvěrně 

známe slyšené a viděné, je jim na jednou cizí.  

 

ad B) CPS: je vždy přítomna porucha vědomí s následnou amnézií (Seidl, 2008). 

U pacientů se mohou objevit během záchvatů komplexní parciální změny chování - 

automatismy. 

• Automatismy - více či méně koordinovaná, apraktická nebo dyspraktická, bezděčná 

motorická aktivita vyskytující se ve stavu zastření vědomí. Záchvat je následován 

amnézií na danou událost. Z hlediska symptomatologie se rozlišují oroalimentární 

(žvýkání, polykání), mimické (vyjadřující emocionální stav-obvykle strach), 

gestikulační, ambulatorní, řečové. 

 

SPS i CPS se mohou vyvinout do sekundárně generalizovaného tonicko-klonického 

záchvatu (GTCS). 

GTCS má několik fází (některé mohou chybět): 

1. Prodromy - porucha nálady, chování, emotivity může trvat až několik dní. 

2. Aura - typicky souvisí s epileptickým ložiskem. Záchvat je buď prostý fokální, 

halucinace, iluze nebo se jedná o přechodnou kvalitativní poruchu vědomí spojenou 

se změnou chování. Při vlastním záchvatu je nemocný pohledem nepřítomen, je 

zmatený a stereotypně provádí určité automatismy. V obličeji bývá neadekvátní 

emoce - úzkost, strach, ale i smích. Záchvat trvá většinou 30 vteřin do 3 minut. Do 

15 minut po záchvatu většinou odezní jak zpomalení, tak i zmatenost (Seidl, 2008). 

3. Vlastní záchvat má projevy motorické (tonicko-klonické křeče), senzitivní, porucha 

vědomí s následnou amnézií 
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4. Postparoxysmální období bývá spojeno s únavou, bolestí hlavy, zmateností i 

s příznaky agresivity. 

 

1.3.2 Generalizované záchvaty  

Jsou takové, u nichž první klinické změny naznačují počáteční zapojení obou 

hemisfér. Vědomí může být narušeno podle typu generalizovaného záchvatu a tato porucha 

může být počátečním projevem. 

Záchvaty se dále dělí na absence, záchvaty myoklonické, tonické, klonické, 

tonicko-klonické a atonické. Uvedené dělení záchvatů je nejrozšířenější, ale má i své 

kritiky. Nevýhodou je, že zohledňuje nejen příznaky záchvatů, ale i elektrofyziologii 

(EEG) obraz, bez kterého někdy není možné rozhodnout, zda je záchvat parciální nebo 

generalizovaný. 

• Absence - Typickým rysem nástupu absence je její náhlý vznik, projevující se 

přerušením probíhajících aktivit (řeč, žvýkání), prázdným strnulým pohledem, někdy 

krátkým stočením očí vzhůru. Pacient nereaguje na okolí, nebo zareaguje až s latencí. 

Záchvaty trvají několik sekund až půl minuty. Skončí většinou stejně rychle, jak 

začaly. 

• Myoklonické záchvaty - Jsou náhlé, krátké kontrakce, které mohou být omezeny na 

obličej, trup, jednu nebo více končetin, jednotlivé svaly či skupinu svalů. Mohou se 

opakovat v sériích nebo izolovaně, být akcentovány volním pohybem. 

• Tonické záchvaty - Pevná, násilná svalová kontrakce, která fixuje končetiny v určité 

poloze (Brázdil, 2011). 

• Klonické záchvaty - Jedná se o sérii opakovaných více či méně generalizovaných 

kontrakcí kosterního svalstva a často i bránice, mezi nimiž nastává krátce svalová 

atonie. Porucha vědomí je rovněž přítomna (Moráň, 2007). 

• Tonicko-klonické - Záchvat začíná bez aury a trvá přibližně 2 minuty. Začíná 

ztrátou vědomí s pádem k zemi. Tento pád může být provázen výkřikem, kdy 

dochází ke křečovitému stahu svalstva hrudníku i krku, nebo zvracením. Následuje 

tonická fáze - křeč svalstva, zaťaté pěsti, horní končetiny v semiflexi, dolní 

končetiny v extenzi, počátečná bledost je vystřídána cyanózou, jelikož pacient 

nedýchá křečí dýchacího svalstva. Toto stadium trvá 10-20 sekund. Poté nastupuje 

fáze klonická, projevující se záškuby celého těla, hlavně končetin, které mohou vést 

k zevním poraněním nebo pokousání jazyka, pěnou u úst, mydriatickými 
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nereagujícími zornicemi. Tato část záchvatu trvá 1-3 minuty. Křeče končí, zůstává 

hluboké bezvědomí, velmi povrchní dýchání až zástava dechu s prohlubující 

cyanózou, nebo pacient usíná na minuty až hodiny (Jedlička, 2005). 

• Atonické - Atonické záchvaty jsou provázeny ztrátou svalového tonu, která je 

omezena pouze na určitou oblast (šíjové svalstvo s náhlým poklesem hlavy), nebo je 

generalizované (náhlý pád). Vzhledem k rychlému začátku záchvatu s okamžitou 

ztrátou vědomí hrozí nebezpečí četných úrazů. Tyto záchvaty se projevují zejména u 

dětí (Nevšímalová, 2005). 

Časté epileptické záchvaty vedou ke změnám osobnosti, narůstá ulpívavost, hašteřivost a 

objevuje se bradypsychimus (Seidl, 2008). 
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2. DIAGNOSTIKA EPILEPSIÍ 

2.1 Specifika odběru anamnézy u neurologických nemocných 

Diagnostika epilepsie je založena převážně na pečlivém odběru anamnézy od 

pacienta. Je opakována nejen na různých stupních systému, ale také je stále zpřesňována 

při kontrolách v rámci jednotlivých ambulantních návštěv. Údaje mají být získávány nejen 

od pacienta, ale také svědků epileptického záchvatu, od rodiny a příbuzných. 

Neurologická anamnéza obsahuje: Věk, pohlaví, pravo/levorukost, zaměstnání, průběh 

současných obtíží, otázky neurologického screeningu, osobní anamnézu, farmakologickou 

anamnézu, rodinnou anamnézu, sociální anamnézu (Fuller, 2008). 

V anamnéze zjišťujeme: 

• pre- a perinatální inzulty a další psychomotorický vývoj 

• úrazy hlavy 

• meningitidy, encefalitidy, febrilní i afebrilní záchvaty v dětství 

• školní prospěch, dosažené vzdělání, rodinou a profesní situaci, koníčky 

• vztah skutečností k výskytu, frekvenci a tíži záchvatů 

• užívání pravidelné medikace 

 

V anamnéze epileptických záchvatů zjišťujeme: 

• dobu prvního záchvatu 

• přítomnost a povahu aury 

• provokující faktory a situaci (návštěva diskoték, požívání alkoholu a drog, spánkový 

režim, asociální chování) 

• vývoj frekvence, tíže a trvání záchvatů 

• změny jejich charakteru a reakci na léčbu 

 

Pokud nemocný udává více než jeden typ záchvatů, je třeba zaznamenat tyto informace o 

každém záchvatu zvlášť (Vojtěch, 2005). 

Je důležité zeptat se na první a nejhorší záchvat, u pacienta po záchvatu sledovat vědomí, 

postiktální a interiktální příznaky, potíže s pamětí.  
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2.2 Neurologické vyšetření 

Neurologické - fyzikální vyšetření je prováděno způsobem pro každého neurologa 

individuálním. Po krátkém časovém odstupu od posledního záchvatu můžeme nalézt 

většinou drobné postiktální neurologické příznaky, které se při minulých vyšetření 

nevyskytovaly. Například dysfagické projevy, parézy, atd.). Při delším časovém odstupu 

pátráme jednak po permanentním neurologickém ložiskovém nálezu, jednak po příznacích 

vedlejších účinků AED (např. nystagmus, dystaxe atd.). Zapomenout nelze na zjištění 

známek stigmatizace či vrozených chorob, vyšetření habitu, tvaru, velikosti a asymetrie 

hlavy a končetin, na vyšetření kůže a v neposlední řadě na vyšetření očí- fundus a perimetr 

(Vojtěch, 2005). 

2.3 Diferenciální diagnostika 

„Adekvátní diagnostika, diferenciální diagnostika a léčba psychických poruch u 

nemocných s epilepsií je pro kvalitu jejich života obdobně významná jako kompenzace 

epileptických záchvatů“ (Weiss, 2011, s. 15). 

U 26 zkoumaných pacientů s epilepsií bylo oproti členům standardizační skupiny 

nalezeno vyšší zastoupení symptomů hypochondrie, deprese, konverzní hysterie, 

psychastenie, schizofrenie, hypomanie a sociální introverze (Weiss, 2011). 

„Obecně platí, že nesprávně diagnostikovná epilepsie v případě, že se jedná o 

synkopální stavy (především kardiální etiologie) může vést k závažnému poškození 

pacienta. Naopak opožděná diagnóza epilepsie v naprosté většině k ohrožení nevede“ 

(Adamčová, 2005, s. 229). 

Nejčastější diferenciálně-diagnostické situace: 

• neepileptické psychogenní záchvaty 

• cévní mozkové příhody 

• migrény 

• metabolické choroby 

• roztroušená skleróza 

• nemoci extrapyramidové, psychiatrické a spánkové (Vojtěch, 2005) 

Nesmíme zapomenout, že záchvat nemusí být nutně příčinou kómatu, ale někdy je jen 

průvodním projevem jiné afekce, která kóma a záchvat vyvolá současně (Mumenthaler, 

2008). 
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2.4 Zobrazovací diagnostické metody 

Úkolem zobrazovacích metod je pomoci určit etiologii epilepsie a pro pacienty 

s epilepsií má velký význam. 

2.4.1 Elektroencefalograf (EEG) 

Elektrická aktivita mozku vzniká synchronizací činnosti neuronů kůry mozku, 

především membránových potenciálů synaptodendritických struktur. Zásadně do této 

činnosti zasahuje thalamus. Tuto aktivitu snímáme pomocí elektrod umístěných na 

povrchu lebky. Potenciály rozepsané v čase dávají křivku, kterou nazýváme 

elektroencefalograf (Vojtěch, 2005). 

Význam EEG: 

EEG hodnotí funkční aktivitu mozkových struktur, detekuje ložiskovou poruchu 

(nedokáže ale zjistit její anatomickou povahu), hodnotí difúzní poruchu u zánětlivých nebo 

metabolických afekcí a má velký význam při diagnostice epilepsie. EEG však neurčí 

etiologii procesu, ukazuje jen projekci poruch biopotenciálů na povrch lebky. Je omezené 

prostorově a časově a užívá se k: 

1. Krátkodobému sledování akutních stavů (stavy bezvědomí, epileptické stavy, 

infekce CNS, traumata CNS, metabolická onemocnění CNS, intoxikace, tumory). 

2. Dlouhodobé sledování a hodnocení vývoje grafu v čase – spánková laboratoř. 

 

Rozložení elektrod: 

Určení polohy jednotlivých elektrod vychází ze standardních referenčních bodů na 

lebce, vzdálenosti mezi elektrodami jsou proporcionální vůči rozměrům lebky a jejímu 

tvaru. Systém označení „10-20F“ se skládá z písmene, které označuje oblast (F-frontální) a 

číslice, která označuje postavení elektrody vůči středové čáře. Dnes se užívají elektrody 

připevněné na speciální čepici (Weberžinek, 2005). 

Vyšetření standardního EEG trvá 20 minut. Během této doby je pacient bdělý, má 

přiložené elektrody na kůži, leží, je uvolněný a má zavřené oči. Během vyšetření pacient 

na pokyn lékaře opakovaně otevře a zavře oči a dále 4 minuty provádí hyperventilaci ústy. 

Lékař na EEG křivce hodnotí: frekvenci, amplitudu, tvar vlny, seskupení vln, výskyt vln 

v prostoru, výskyt vln v čase, synchronie a symetrie vln, reaktivita na podněty. EEG je 

velmi citlivá metoda na zevní a vnitřní vlivy. 

Záznam mohou ovlivnit zevní vlivy: oční, sluchové, senzitivní, trauma léky, nebo vnitřní 

vlivy - struktura, výboj, metabolické faktory, bdělost, spánek. 
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Záměrně může lékař během vyšetření využít aktivační metody: 

1. Hyperventilaci nosem a ústy po dobu 4 minut, s dvouminutovou pauzou. 

2. Fotostimulaci - stroboskopem umístěným před obličejem pacienta. 

3. Apnoe - pacient zadrží dech a v této periodě sledujeme změnu křivky. 

4. Spánková deprivace - EEG je snímáno po částečně probdělé noci. 

Klasické EEG je pro svoji neagresivnost, bezbolestnost, jednoduchost a snadnou 

opakovatelnost důležitým pomocným vyšetřením v diagnostice onemocnění mozku. 

Nezastupitelnou roli hraje zejména v epileptologii (Waberžinek, 2005). 

2.4.2 Video elektroencefalograf (video EEG) 

Během video-EEG monitorování pacient nosí EEG snímač a videokamery zajistí 

trvalé on-line sledování. EEG a video signály jsou přenášeny do centrály na video monitor. 

EEG signál a video jsou zároveň zaznamenány na videokazetě. EEG mohou být 

zaznamenány na papíře či uložený na disku.  

Záznam se provádí po dlouhou dobu, často několik dní. Lékař obvykle prohlíží videa a 

EEG snímky vedle sebe na rozdělené obrazovce. Tímto způsobem může přesně vidět jak je 

chování během záchvatů závislé na elektrické aktivitě mozku (Video EEG, 2011). 

Video-EEG může být provedeno ambulantně nebo během hospitalizace. Je však 

bezpečnější, pokud je nemocný v nemocnici pod přísným dohledem lékaře, který je 

schopen záchvaty zmírnit nebo zastavit. 

Pacient se může během vyšetření pohybovat a provádět běžné činnosti. Doporučuje se 

účast člena rodiny, přítele nebo někoho, kdo pozoroval pacienta během záchvatu 

v minulosti. Mnohdy se využívá hyperventilace nebo optické stimulace, které způsobují 

klinické a diagnostické změny (Video - EEG monitoring, 2004). 

 

Účelem video - EEG je odpovědět na následující otázky: 

• Jsou patologické epizody epileptické záchvaty? 

• Pokud ne, co je to? 

• Pokud ano, jaký typ epilepsie to je? 

• Pokud jsou záchvaty fokální, odkud a kde vznikají (Video EEG, 2013)? 

 
2.4.3 Magnetická rezonance (MR) 

Magnetická rezonance (MR) je neuroradiologická metoda, jejíž interpretace je 

v neurochirurgii zásadní a nenahraditelná. Za základní vyšetření považujeme T1 a T2 
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vážený obraz doplněný o T1 s kontrastní látkou ve všech třech rovinách. MR nám 

poskytuje takové informace, že před operací víme, o jaký druh patologie se jedná, můžeme 

odhadnout prognózu, zvolit správný postup a přístup (Kozler, 2007). Nespornou výhodou 

je skutečnost, že během vyšetření není pacient vystaven ionizujícímu záření. Nemohou 

však být vyšetřováni pacienti s kardiostimulátory, s implantáty z magnetických materiálů 

nebo klaustrofobici. K vyšetření je nutná delší doba, což je další nevýhoda (Ambler, 2006). 

2.4.4 Funkční magnetická rezonance (fMR)  

Funkční magnetická rezonance slouží k vizualizaci anatomických struktur mozku 

zapojených do mechanizmů vnímání, řízení motoriky a myšlení. Od standardní magnetické 

rezonance se liší schopností detekovat dynamické změny signálu způsobené lokálním 

kolísáním poměru oxyhemoglobinu a deoxyhemoglobinu v závislosti na neuronální 

aktivitě (Rosina, 2006). 

2.4.5 Pozitronová emisní tomografie (PET) 

Pozitronová emisní tomografie (PET) je neinvazivní vyšetřovací metoda založená 

na detekci záření pocházející z radiofarmaka podaného pacientovi. V současnosti se 

k zobrazování PET využívá mechanismu metabolismu glukózy ve tkáních. K tomuto účelu 

se nemocnému aplikuje intravenózně radiofarmakum, tj. radionuklid navázaný na 

vhodném nosiči. PET lze mimo jiné provádět s řadou jiných preparátů a zobrazit tak různé 

funkční pochody. Radiační zátěž je při PET minimální, užití však široké. V neurologii ji 

využíváme k lokalizaci epileptologického ložiska před případným neurochirurgickým 

zákrokem (Charvát, 2006). 

2.4.6 Single photon emission computed tomography (SPECT) 

„SPECT je využíván k lokalizaci a lateralizaci epileptogenních ložisek, zvláště pro 

zhodnocení fokální epilepsie před chirurgickým zákrokem ve spojení s invazivními 

technikami (snímání EEG ze zanořených elektrod)“ (Seidl, 2004, s. 135). 

SPECT je metoda, kdy při aplikaci gama zářičů (jodu nebo technecia) vzniká 

jednofotonové záření, které bývá ve tkáních konstantní až po několik hodin. Vyšetření 

bývá indikováno při sledování celkového mozkového prokrvení nebo poruše lokálního 

prokrvení CNS při patologických procesech - demence, TIA, epilepsie apod.) (Petrovický, 

2008). U temporální epilepsie je v období mezi záchvaty popisována mírná hypoperfuze. 

Klasickým nálezem při záchvatu je perfuze zvýšená v mediální části temporálního laloku, 

která se někdy šíří do stejnosměrného frontálního laloku a bazálních ganglií. U 

temporálních epilepsií je vyšetření SPECTem postačující a není třeba invazivního EEG se 

zanořenými elektrodami. V komplexnějších případech přispívá SPECT v záchvatu 
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k vytvoření hypotézy o jeho původu a šíření a napomáhá tak správnému umístění EEG 

elektrod. 

Chování epileptických ložisek v jiné lokalizaci, např. frontálně, je obdobné. 

Frontálně se vyskytuje zvýšená perfuze, navíc bývá přítomna i v bazálních gangliích, 

talamu a mozečku zatímco kontralaterálně je přítomna hypoperfuze (Seidl, 2004). 

2.4.7 SISCOM 

SISCOM – Subtrakční iktální SPECT koregistrovaný s MR (Vojtěch, 2010) je 

zobrazovací technika vyhodnocování regionálního průtoku krve mozkem (rCBF). V rámci 

předoperační diagnostiky je indikována u dětských i dospělých pacientů s 

farmakorezistentní ohniskovou epilepsií. Aplikace radioaktivní látky během záchvatu, 

umožňují zobrazení rozdílů v rCBF mezi iktální a interiktální neuronální aktivací. 

Mozková hyperperfuze  prokazuje výskyt  epileptogenní zóny u 40-86% pacientů. V 

případě úspěšných výsledků mnohdy SISCOM mění prvotní úvahy o umístění 

epileptogenní zóny nebo zastupuje sledování záchvatů pomocí invazivní video-EEG (video 

- EEG). Zřídka, jsou zjištění mezi invazivním vEEG a SISCOM disharmonické 

(SISCOM). 

Využívá funkční informace získané ze SPECT, která je levnější než PET a je 

možné ji provádět i iktálně, simultánně s anatomickou informací MRI (Dbalý, 2004). 

Metody se dá využít jak předoperačně, tak pooperačně při přenosu dat na moderní 

navigační systémy (Náhlovský, 2006).  

2.4.8 WADA test 

„Wada test se používá zejména v rámci předoperačního hodnocení nemocných 

indikovaných k resekčním výkonům na jednom spánkovém laloku“ (Preiss, 2006, s. 39). 

Největší význam spočívá ve zjištění, zda u konkrétního nemocného je pro zachování 

paměťových a řečových funkcí dominantně důležitá pravá nebo levá hemisféra. Vyšetření 

probíhá tak, že do vnitřní karotické tepny se vstříkne látka, obvykle amobarbital sodný. 

Podstatou testu je předpoklad, že pacient k řeči a k zapamatování předkládaného materiálu, 

během aplikace látky, využívá pouze farmakologicky nevyřazenou hemisféru. Test 

vyžaduje úzkou spolupráci neuropsychologa, neurologa, radiologa a EEG laboranta. 

Kromě určení lateralizace řeči a predikce mnestických problémů umožňuje též predikci 

lateralizace epileptogenní zóny a predikci výsledků operace, tj. frekvence záchvatů po 

operaci. Je možné, že vyšetření bude nahrazeno fMRI , i když má oproti ní tu výhodu, že 
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Wadův test modeluje situaci, jaká bude po operaci, včetně pooperační paměťové 

výkonnosti (Preiss, 2006).  

2.4.9 Invazivní monitoring 

Hluboké elektrody 

"Intrakraniálně aplikované elektrody jsou široce využívanou metodou ve všech 

epileptochirurgických centrech" (Náhlovský, 2006 s. 543). Volba metody je dána 

zkušenostmi chirurga nebo epileptologa s danou metodou. Ve světě se stále provádí 

intraoperační elektorkortikografie (ECoG), i když řada faktorů limitujících výtěžnost této 

metody její užívání stále více snižuje. 

 
Povrchové elektody 

Invazivní elektrody jsou platinové nebo stříbrné elektrody zapuštěné v různé 

vzdálenosti od sebe (10-15mm) ve flexibilním silikonovém pruhu (stripu) nebo mřížky 

(gridu) s větším počtem elektrod (intrakraniální zavedení až 64). Tyto elektrody mohou být 

aplikovány nad chirurgicky exponovaným kortexem podle potřeby vyšetření. Dále jsou 

elektrody spojeny jemnými platinovými drátky s EEG přístrojem (Náhlovský, 2006). 
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Obrázek č. 1 Stripy [Mohapl, Milan. elektronická pošta] 
 

 

 
 
Obrázek č. 2 Gridy [Mohapl, Milan. elektronická pošta] 
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3. LÉČBA 

Terapie epilepsie prodělala v posledních dvou dekádách zásadní vývoj, díky 

kterému se prognóza onemocnění stala poměrně příznivější, než tomu bývalo dříve. 

Zároveň s tímto pokrokem se však léčba stává pro lékaře čím dál náročnější. Významnou 

úlohu sehrálo postupné zavedení antiepileptik (AED) do běžné klinické praxe, a současné 

prosazení operační léčby epilepsie jako plnohodnotné alternativy k postupům 

konzervativním. Současná péče o pacienty s epilepsií vyžaduje komplexní a racionální 

přístup a individuální léčbu. V této kapitole se budeme věnovat popisu rozsáhlé léčby 

epilepsie standardními i méně používanými metodami. 

3.1 Konzervativní léčba 

3.1.1 Antiepileptika (AED-antiepileptic drugs) 

 „Je třeba mít neustále na mysli, že optimální péče o pacienty s epilepsií vyžaduje 

od zdravotnického personálu racionální, vysoce komplexní, a především lidský 

přístup“(Brázdil, 2011, s. 16). Od začátku je nutno si uvědomit, že před námi stojí 

konkrétní nemocný se svými obavami, nadějemi, konkrétní společenskou rolí a životními 

cíli.  

Zásady racionální terapie: 

• Zahájit léčbu až po nabytí jistoty a etiopatogenetické podstatě záchvatů. 

Je chybou léčit „na slepo“, tedy léčit jakékoli záchvatovité onemocnění 

antiepileptikem bez dostatečného vyšetření. Pouze výjimečně, po kompletním 

vyšetření s negativními výsledky a přetrvávajícím podezření na epileptickou 

patogenezi záchvatů, lze nasadit léčbu širokospektrým antiepileptikem v odpovídající 

dávce. 

• Léčbu zahájit monoterapií 1. volby. 

Nasazení léku v nízkých dávkách a jejich postupné navyšování („start low and go 

slow“). V případě chybějícího efektu zvyšujeme do maximální tolerované dávky. 

Obecně platí, že iniciální monoterapie vede ke kompletnímu vymizení záchvatů až u 

poloviny nemocných. 

• Při neúspěchu prvního léku jeho výměna za jiné antiepileptikum v monoterapii. 

• Při přetrvávání záchvatů zahájení kombinované léčby, přidáním nového 

antiepileptika ke stávajícímu léku, tzv. přídatné (add-on) terapii. 
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Za racionální léčbu se považuje maximální kombinace třech AED, žádoucí je přitom 

kombinace léků s různými farmakodynamickými účinky. Protože se k add-on terapii 

uchylujeme u pacientů více či méně rezistentních na dvě antiepileptika, je logické, že 

úspěšnost tohoto postupu bude nižší. Přesto je možné i touto terapií dosáhnout u 

významné části pacientů velmi dobrých výsledků a kontroly onemocnění. 

• Včasné odhalení farmakorezistence a posouzení vhodnosti léčby operační. 

Za farmakorezistentního by měl být pacient považován tehdy, jestliže u něj nejpozději 

do dvou let od zahájení léčby není dosaženo uspokojivé kompenzace záchvatů při 

použití nejméně dvou správně volených antiepileptik podávaných v MTD (Brázdil, 

2011). 

3.1.2 Komplexní léčba a režimová opatření 

 

Tabulka č.1 Doporučená farmakologická léčba záchvatů (Ginsberk, 2010. Mumenthaler, 

2004. Vojtěch, 2010) 

Komplexní péče o pacienty s epilepsií je přístup, který vnímá nemocného v celé jeho 

lidské integritě.  

K řešení problémů, které epilepsie jedinci přináší, využívá: 

• medicínské možnosti - farmakoterapie, epileptochirurgie, stimulační léčba 

• jiné intervence: poradenství, psychosociální podporu, rehabilitaci, pomoc při 

hledání a udržení zaměstnání 

Cílem je život bez záchvatů, s co nejmenšími nežádoucími účinky, kdy jedinec může 

využít všech svých schopností a žít bez větších omezení podle svých představ. Člověk 

s epilepsií a jeho blízcí mají být s onemocněním důkladně seznámeni, včetně všech 

Typ záchvatů Léky 1. Léky 2. volby * 

Fokální/parciální a/nebo 
sekundárně generalizované 
tonicko-klonické 

CBZ, GBP, LEV, 

LTG, VPA, TPM 

ESL, LCM, 

PGB, ZNS 

Primárně generalizované tonicko-
klonické 

LTG, VPA, TPM LEV 

Absence ETS, LTG, VPA TPM 

 

Myoklonické LTG, VPA BZD, LEV 
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možností prevence, rizik a zisku léčby, režimových opatření a v neposlední řadě první 

pomoci, Tak jako pro všechny lidi je i pro pacienty s epilepsií důležitá nezávislost, 

zachovaná schopnost studovat, pracovat, být členem kolektivu, navazovat vztahy, zakládat 

rodiny, zvládnout různé životní role. 

V České republice trpí epilepsií cca 70 000 jedinců. Péče o ně představuje závažný 

zdravotní-ekonomický problém. Aktuálně je takto nemocným pacientům poskytována 

zdravotní péče na všech úrovních, od praktických lékařů, přes ambulantní neurology a 

neurologická oddělení, až ke specializovaným epileptologickým pracovištím. Dále je 

poskytovaná péče psychologická a sociální. 

Evropská sekce mezinárodních epileptologických organizací usilovalo o 

standardizaci a harmonizaci péče o lidi s epilepsií v Evropě. Jedním z výsledku je 

Písemné evropské prohlášení o epilepsii (Written Declaration on Epilepsy), které dalo 

podnět Ministerstvu zdravotnictví ČR pro vznik metodického pokynu publikovanému ve 

Věstníku MZ ČR a v souladu s novým zákonem o zdravotnických službách č. 372/2011 

Sb. stanoví podmínky pro poskytování zdravotní péče v centrech vysoce specializované 

péče, komplexních centrech pro epileptologii a chirurgickou léčbu epilepsie. Základem je 

multidisciplinární tým, odpovídající přístrojové vybavení, návaznost na další klinické 

obory, spolupráce s pracovišti vědeckovýzkumnými, a to jak v České republice, tak na 

celoevropské úrovni (Zárubová, 2012). 

Cílem komplexní léčby o pacienty s epilepsií je příznivé ovlivnění nejen projevů 

záchvatovitých ale i psychických a sociálních. V širším slova smyslu začíná léčba o 

pacienty již při prvním kontaktu pacienta s neurologem. Diagnostiku často stěžuje 

nepředvídatelnost, přechodnost a mnohdy zákeřnost epileptických záchvatů, nadměrné 

množství vyšetření a s tím spojený strach a nejistota. To všechno vede k vývoji úzkosti, 

z které se může vyvinout generalizovaná úzkostná porucha Poměrně škodlivou roli hraje i 

negativní výsledek všech provedených vyšetření a logicky také neopatrné vyjadřování 

pochybností, či bezradnost terapeuta. 

Je proto nutné pacienta seznámit s diferenciální diagnostikou, stejně jako 

s průběhem a smyslem plánovaných vyšetření, s poměrně příznivou prognózou a s nutností 

dobré spolupráce pacienta s lékařem (Brázdil, 2011). 

3.1.3 Ketogenní dieta 

Jedná se o dietu s vysokým obsahem tuků, přiměřeným množstvím bílkovin a 

omezeným množstvím sacharidů. Principem je udržení organismu v ketóze, kdy tělo 

pacienta využívá ketolátky jako náhradní zdroj energie.  
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Půst se užíval k léčbě epilepsie už ve starověku. Ketogenní  dieta se začala zavádět ve 20. 

letech minulého století, tj. již před 90lety, k léčbě některých typů farmakorezistentní 

epilepsie. V současnosti se spekuluje o jejím využití v léčbě některých dalších, zejména 

neurologických onemocnění (Brožová). Panují různé názory o tom, pro jakou věkovou 

kategorii je dieta vhodná. Nejčastěji je dieta indikována u malých dětí, protože dětský 

mozek dobře reaguje na ketózu. Stejně tak dobře může být zahájena u dospívajících či 

dospělých. Přesný mechanismus působení prozatím nebyl zcela objasněn, nicméně starší i 

současné klinické studie potvrzují její antiepileptogenní efekt. V případě příznivého efektu, 

je přibližně po dvou až třech letech od zahájení, pacient převeden zpět na normální stravu. 

Kromě pozitivních výsledků, které dieta přináší, má i své nežádoucí účinky, a to jak akutní 

(nejčastěji dehydratace, hypoglykémie a gastrointestinální) obtíže, tak chronické (renální, 

metabolické aj.). Dieta je také poměrně náročná na přípravu a tolerance ze strany pacienta 

není vždy dobrá (Recová, 2011). 

3.2 Chirurgická léčba epilepsie 

3.2.1 Epileptochirurgické resekční zákroky 

Epileptochirurgické zákroky můžeme rozdělit na dvě základní skupiny - výkony kurativní 

a výkony paliativní.  

Mezi kurativní zákroky, jejichž cílem je odstranění epileptických záchvatů, a 

tudíž úplné vyléčení pacienta, řadíme především zákroky resekční (anteromediální 

temporální resekce – AMTR, selektivní amygdalohipokampektomie – AHE, rozšířená 

lezionektomie, fokální kortikální resekce) a hemisférektomie.  

Výkony paliativní mají primárně za úkol snížit počet záchvatů či odstranit 

záchvaty, které pacienta nejvíce ohrožují na životě. Nelze tedy od nich očekávat úplné 

vyléčení. Mezi paliativní výkony se řadí různé typy stimulací (vagová - vagus nerve 

stimulation, VNS) nebo hluboká mozková (deep brain stimulation, DBS), kalosotomie a 

mnohočetné subpiální transsekce (multiple subpial transections, MST) (Vojtěch, 2010). 

3.2.2 Stimulační chirurgická léčba 

Vagová stimulace 

Stimulace vagového nervu (VNS) je nová nemedikamentózní forma léčby 

farmakorezistentní epilepsie a klinické zkušenosti zařazují tuto metodu již mezi rutinně 

užívané způsoby terapie (Dbalý, 2004). 

Elektrická stimulace kmene nervus vagus působí centripetálně prostřednictvím 

polysynaptických spojení. Vagová viscerální spojení mají difúzní projekci v řadě regionů 
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CNS a aktivace těchto projekcí ovlivňuje neuronální excitabilitu.VNS má okamžité, tak 

dlouhodobé protizáchvatovité účinky. V experimentálním modelu snižuje VNS 

frekvenci interiktálních epileptických grafoelementů a zkracuje dobu trvání záchvatu. 

Technika aplikace: Vagový stimulátor se skládá z generátoru elektrických impulsů o váze 

65g a rozměrech 55 x 13 mm, který se implantuje do podkoží levé subklavikulární krajiny. 

Generátor je napájen lithiovou baterií s životností kolem pěti až dvanácti let. Ke generátoru 

je připojena vlastní elektroda vagového stimulátoru s helikálními kontakty obtočenými 

kolem bloudivého nervu. Součástí celého systému je zevní programovací magnet a zevní 

magnet pro manuální kontrolu aktivace. 

Aplikace vagového stimulátoru se provádí v celkové endotracheální anestezii a pod ATB 

clonou. Poloha nemocného je na zádech s lehkým podložením levého ramene. Pro převahu 

kardiodepresivních vláken v pravém bloudivém nervu se aplikace provádí vždy pouze na 

levé straně! Celá operace trvá ve zkušených rukou kolem 1 - 1,5 hodiny a nemocný je 

schopen chůze a samoobsluhy několik hodin po operačním výkonu. Morbidita operace je 

malá a procento komplikací nízké (Dbalý, 2004). 

Komplikace vagové stimulace: infekce, Hornerův syndrom, jednostranná paréza n. 

facialis, kardiální komplikace, dysfunkce elektrod. 

 

Obrázek č. 3 Vagová stimulace [Mayo clinic, 2013] 
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3.2.3 Resekční chirurgická léčba epilepsie 

Operační léčba farmakorezistentní epilepsie je v současné době považována za 

plnohodnotný a vysoce efektivní postup v terapii pacientů s daným onemocněním. 

Jednoznačně nejlepších operačních výsledků je dosahováno u pacientů s epilepsií 

temporálního laloku, jsou však operováni i pacienti s extratemporální epilepsií. Tyto 

operace jsou však pro svoji náročnější předoperační diagnostiku, nižší účinnost a vyšší 

riziko komplikací prováděny méně často. Se stále intenzivnějším zaváděním pokročilých 

zobrazovacích metod (včetně funkční MR) a dnes již rutinní peroperační stereotaktickou 

navigaci lze očekávat další minimalizaci existujícího operačního rizika (Brázdil, 2011). 

V případě, že se u pacienta jedná o zjevně refrakterní epilepsii, měl by být 

chirurgický zákrok zvažován co nejdříve. Doba dvou let od zahájení léčby farmaky je 

většinou dostatečná na potvrzení rezistence. U většiny dospělých pacientů může být doba i 

kratší. Ve výjimečných případech může být epileptochirurgie život zachraňující výkon, 

např. u refrakterního status epilepticus. V praxi však většina pacientů, např s MTLE, 

dospěje k chirurgickému výkonu někdy až za několik desítek let. Důvodem je především 

neinformovanost o možnosti chirurgického řešení jak mezi pacienty, tak mezi lékaři. 

Důvodem je zkreslený názor na operační a pooperační rizika, což je nyní mnohými 

randomizovanými klinickými studiemi vyvráceno (Brázdil, 2011). 

 

Základní indikační kritéria 

Pro indikaci epileptochirurgické léčby jsou významné následující faktory:  

1. Diagnostika farmakorezistentí epilepsie 

2. Očekávané zvýšení kvality života při potlačení záchvatů 

3. Případná rizika operace nepřevyšují její pravděpodobný přínos 

4. Pozitivní motivace nemocného, u dětí jejich rodičů (Brázdil, 2011) 

Indikace operace musí být podložena informovaným souhlasem pacienta, což je pacientův 

souhlas s operací na základě objektivních informací podaných lékařem o možnostech a 

rizicích léčby jeho onemocnění (Sameš, 2005). 

Kontraindikace 

1. Souběžná progresivní závažná onemocnění, včetně neurodegenerativních a 

neurometabolických. 

2. Chybějící motivace nemocného nebo jeho špatná spolupráce, vylučující provedení 

nezbytného předoperačního epileptologického vyšetření a zajištění adekvátní 

pooperační péče (Vojtěch, 2010). 
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3.3 Princip dvojdobé chirurgické léčby refrakterní epilepsie 

V této kapitole je znázorněn postup dvojdobé chirurgické léčby tak, jak je aplikována 

v ÚVN na Neurochirurgické klinice. Pro lepší představu o zákroku je ponechán i výčet 

invazivních vstupů.  

1. Doba - naložení elektrod  

• Vyšetření epileptologem, předoperační vyšetření: monitoring epileptických záchvatů 

+ EEG,  

• Kraniotomie 

• Subdurální zavedení elektrod (gridy, stripy) na povrch mozkové kůry 

• Péče na NCHK-JIP 

• Invazivní vstupy po operaci: SD/RD, PŽK, PMK 

• Překlad na neurologii FN Motol, nebo Nemocnice Na Františku  

• Monitoring (eventuálně vyvolání) záchvatů v EEG laboratoři  

• Vyhodnocení nálezu místa vzniku epilepsie, plánování operace 

• Převoz do ÚVN Praha na NCHK - JIP 

 

2. Doba - extrakce elektrod, resekce epileptického ložiska 

• Předoperační příprava 

• Kraniotomie 

• Extrakce elektrod 

• Resekce epileptického ložiska 

• Péče na NCHK-JIP →standardní oddělení NCHK  

• Vstupy: SD, PŽK, PMK 
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4 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE 

Ošetřovatelská péče u pacientů s epilepsií je po mnoha stránkách velmi náročná a 

vyžaduje velmi profesionální a odborný přístup. Žádná kniha ošetřovatelství není přímo 

zaměřená na ošetřovatelskou péči o pacienty s epilepsií a ani péče není u nás v ÚVN Praha 

standardizovaná. V této kapitole proto vycházím z vlastních zkušeností a praxe na 

Neurochirugické klinice ÚVN, odborných článků a ošetřovatelských knih, které popisují 

péči psychologickou, psychiatrickou a všeobecně ošetřovatelskou.  

Hospitalizace pacienta s epilepsií přináší ošetřovatelskému personálu nelehký úkol, jak se 

o nemocného správně postarat. K monitoraci hrozících záchvatů, k prevenci mimořádných 

událostí a správné informovanosti o následné péči, režimu a vyšetření, je zapotřebí 

spolupráce celého ošetřujícího týmu. 

4.1 Ošetřovatelská péče o pacienta s epilepsií 

Velký počet nemocných, u kterých je epilepsie uspokojivě kompenzována, je dobře 

pracovně a sociálně zadaptována, v kognitivních a emočních zkouškách u nich nejsou 

zachyceny žádné podstatnější deficity a v ošetřovatelské péči mnoho rozdílů nenalezneme. 

Druhá skupina pacientů, u nichž se nemoc nedaří zvládnout, může mít závažné kognitivní 

poruchy, poruchy paměti, učení a psychické potíže, jako jsou deprese, dysforie, 

zvýšená anxiozita, osobnostní zvláštnosti aj. (Preiss, 2006). Změny jsou ireverzibilní. 

Lze je pozorovat v období klidu - bez záchvatu, ale i  během probíhajícího záchvatu. 

„V okamžiku, kdy se objeví manifestní záchvat, člověk není schopen provádět jakoukoli 

běžnou aktivitu a je tedy v dané chvíli výrazně nebo zcela disabilní" (Pfeiffer, 2007). 

A v tomto případě musíme obzvlášť obezřetně ošetřovatelský plán sestavovat a plnit  

Tyto neuropsychologické poruchy osobnosti, myšlení a emocí nám po ošetřovatelské 

stránce navozují složité plánování péče, realizaci a plnění cílů. U pacientů, kteří trpí výše 

popsanými poruchami v ojedinělých případech, kdy můžou být až agresivní, volíme takové 

ošetřovatelské postupy, které jsou snadno aplikované do ošetřovatelského procesu a 

zároveň neporušují práva lidská a pacientská. 

V ÚVN je pacient umístěn před plánovaným výkonem na standardní oddělení. Pokud jeho 

stav vyžaduje kontinuální pozorování pro hrozící nebo probíhající záchvat, je jeho péče 

zajištěna na JIP Neurochirurgie. 

Každý pacient je podroben důkladnému rozhovoru, je s ním sepsána příjmová anamnéza a 

je mu nastíněn průběh vyšetření a léčby.  
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Pacient uložen na pokoj poblíž sesterny je důkladně seznámen se signalizačním zařízením 

a poučen o tom, za jakých okolností jej má použít. Zdravotní sestra pacientovi vysvětlí řád 

oddělení, seznámí s prostory oddělení a pacienty na jeho pokoji. V některých případech, po 

souhlasu pacienta-epileptika, je dobré požádat o pomoc pacienty na pokoji, aby v případě 

neočekávaného epileptického záchvatu přivolali pomoc. 

Na začátku hospitalizace má pacient (nebo zdravotní sestra) za úkol sepisovat záchvaty, 

které u něj proběhly do záznamové karty. Někdy s vyplněnou kartou záchvatů přicházejí 

již z domova. Karta je lékařem vyhodnocena a na základě dalších vyšetření je pro pacienta 

volena ta nejlepší péče lékařská, i ošetřovatelská. 

Každému pacientovi je ošetřovatelský plán připraven individuálně. Existuje několik 

stěžejních psychologických zásad, které jsou pro hospitalizované epileptiky důležité. 

Tyto zásady jsou sepsány na základě vlastních zkušeností, pozorování a studia citovaných 

knih psychologie a psychiatrie. 

Psychologické zásady ošetřovatelské péče u hospitalizovaných epileptiků: 

1. Poznávat osobnost nemocného. 

2. Vytvářet pozitivní vztah mezi postiženým a zdravotnickým personálem, přistupovat 

individuálně. 

3. Poskytovat dostatek informací a odbornou pomoc při zvládání náročné situace. 

4. K nemocnému se chovat profesionálně, taktně, tolerantně, s porozuměním a úctou. 

5. Komunikaci směřovat k získání důvěry a vytvoření příznivého emočního klimatu, 

nevyhýbat se nepříjemným tématům, oslovovat jménem (Zacharová, 2007). 

6. U těžkých depresí je hlavní úkol sestry zabránit spáchání sebevraždy, dozor při 

podávání léků, vyhledávání příčin potencionální nespavosti (Marková, 2006). 

7. Nemocného trpělivě vyslechnout, projevit pochopení a porozumění bez litování, 

rozhovor vést s přiměřenou mírou optimismu. 

8. Uplatňovat nedirektivní přístup - přátelský vztah a empatii. 

9. Vytvořit vhodné podmínky k rozvoji osobnosti nemocného. 

10. Přístup k problémovým nemocným je potřeba zvládat na profesionální úrovni. 

11. Vhodnou motivací podporovat aktivity nemocného (Zacharová, 2007). 

Pilíře ošetřovatelské péče 

• Specifická péče o pacienty s epilepsií 

• Prevence pádu  

• Sledování bolesti 
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• Sledování febrilií (↑ náchylnost) 

• Sledování epileptických záchvatů 

• Trpělivý přístup (zpomalené psychomotorické tempo) 

• Individuální přístup, psychická podpora, spolupráce s rodinou 

 

Kromě těchto zásad musíme dbát na dostatečnou informovanost nemocného o: 

1. Domácím řádu a chodu oddělení. 

2. Právech pacientů. 

3. Signalizačním zařízení, jeho funkci s jak jej používat. 

4. Dodržování lékařských a sesterských léčebných doporučení. 

5. Poučit pacienta o rizicích a prevenci pádu, režimových opatřeních. 

 

3.2 Neurorehabilitace 

Většina neurologických onemocnění zanechává dlouhodobé nebo trvalé následky 

(disabilitu) různého rozsahu. Neurorehabilitaci zmiňuji ve své práci z důvodu komplikací, 

které resekční výkon způsobil. U zkoumaného vzorku 10 pacientů se u třetiny nemocných 

projevila pooperační expresivní afázie a poruchy hybnosti typu plegie nebo parézy. 

„Z etických a zdravotně - politických důvodů je základním požadavkem, aby 

pacientu dosáhli po ukončení akutní lékařské péče co nejlepší kvality života a 

soběstačnosti, která by jim umožnila opět najít své místo ve společnosti" (Lipperová - 

Grunerová, 2005, s. 241). 

 Akutní zdravotní péče funguje v ČR na výborné úrovni. Co však chybí, je následná 

včasná neurorehabilitace. Právě ta pak často rozhoduje, za jak dlouho a zda vůbec se 

pacient s neurologickým onemocněním vrátí do normálního života. Podle lékařů by měla 

rehabilitace začít okamžitě – od prvního dne, kdy to zdravotní stav pacienta dovolí. Na 

neurorehabilitaci by se měl podílet profesionální rehabilitační tým. Do něj patří lékaři, 

fyzioterapeuti, ergoterapeuti, kliničtí logopedi, neuropsychologové, speciální pedagogové, 

protetici, zdravotní sestry a ošetřující personál. Takto komplexní systém však v České 

republice doposud neexistuje. Přitom v okolních zemích Evropské unie je již zcela běžný 

(Světové novinky z oblasti neurorehabilitace, 2012). 
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3.3 Neuropsychologické vyšetření 

Neuropsychologické vyšetření je součástí komplexního vyšetření pacientů s epilepsií 

temporálního laloku ve všech Centrech pro epilepsie, zejména v rámci předoperačního 

programu u farmakorezistentních pacientů. Jeho hlavním cíle je zhodnocení aktuální 

úrovně mnestických schopností a kognitivní úrovně z hlediska kvantitativního a 

interpretace výsledků z hlediska kvalitativního (Brázdil, 2006). 

Neuropsychologické vyšetření je indikováno: 

• Při snaze o zjištění a vymezení epileptogenní zóny nebo oblasti dysfunkcí 

• Při diferenciální diagnostice epileptických a neepileptických záchvatů 

• Jako součást posudkové činnosti (Vojtěch, 2010). 

 

Neuropsychologické vyšetření je ve FN Motol součástí komplexního předoperačního 

vyšetření u farmakorezistentních pacientů s epilepsií, cílem je zhodnocení celkové 

kognitivní úrovně, úrovně mnestických (paměťových), exekutivních, parietálních a 

okcipitálních schopností. Po operaci se hodnotí (1 rok, 2 roky, 5 let po operaci) vliv 

resekce na kognitivní schopnosti v porovnání s předoperačním vyšetřením. 

V rámci neuropsychologického vyšetření jsou pacientům předkládány tyto testy: 

1. Celkovou úroveň kognitivních schopností  

• komplexní test kognitivních schopností WAIS III. 

2. Mnestické schopnosti  

• bezprostřední verbální vybavení - subtest Opakování čísel z testu WAIS III 

• oddálené verbální vybavení a schopnost učení - test AVLT (tzv. Paměťový test 

učení) 

• bezprostřední vizuální vybavení - vybavení Rey-Osterriethovy komplexní 

figury po 5 minutách 

• oddálené vizuální vybavení - vybavení rey-Osterriethovy komplexní figury po 

30 minutách 

3. Exekutivní schopnosti  

• verbální fluence - tzv. "NKP" - po 1 minutě říkat slova na N, K, P 

• design fluence - Během 2 minut nakreslit co nejvíce obrazců, které se skládají z 

5 rovných čar a nesmí se opakovat. 

4. Schopnost konstrukce 

• obkreslení Rey-Osterriethovy figury 
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5. Okcipitální schopnosti  

• subtest Doplňování obrázků z WAIS III. 

6. Mapování dalších parietálních schopností 

• testuje se schopnost čtení, psaní, počítání, stereognoze 

 

K neuropsychologickému vyšetření patří i hodnocení osobnosti - na základě podrobného 

anamnestického rozhovoru, dále dotazníku osobnosti EPQ-R (Eysenck), dotazník na 

zjišťování míry depresivity BDI (Beck), projektivní kresebné techniky kresba postavy 

(Figure Drawing Test) a kresba stromu (Baum Test). Případně další projektivní metoda - 

ROR (tzv. Rorschachova metoda) a Dotazník stylů a poruch osobnosti (PSSI) (Fišerová, 

2013). 

 

Cílem komplexní péče o pacienty je příznivé ovlivnění nejen záchvatovitých projevů ale i 

dalších problémů psychických, somatických a sociálních. 

Psychologické vyšetření je indikováno: 

• Na počátku a/nebo v průběhu onemocnění dle rozhodnutí ošetřujícího neurologa 

• Při subjektivních nebo klinicky patrných změnách intelektu či paměti 

• Při poruchách pozornosti a soustředění, emotivity, chování a sociability 

Případné psychologické problémy by měly být sledovány i nejbližším okolím nemocného. 

Na tyto vyšetření může navazovat vyšetření psychiatrická (Vojtěch, 2010). 

.  
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5. METODIKA KVALITATIVNÍHO VÝZKUMU 

Cílem kvalitativního výzkumu je zjistit přínos a komplikace chirurgické léčby 

refrakterní epilepsie. 

U vybrané skupiny pacientů (viz 5.2 Zkoumaný vzorek pacientů) jsou po operaci 

sledovány změny epileptických záchvatů, pokles nebo navýšení psychického a fyzického 

zdraví a také to, jak se pacienti zvládnou zapojit do života. Tyto informace jsou získány 

pomocí narativního rozhovoru a dotazníku QOLIE 89, který se zabývá úrovní kvality 

života. Narativní rozhovor je analyzován metodou zakotvené teorie, což je metoda 

kvalitativního výzkumu. Dotazník QOLIE 89 slouží pouze k doplnění informací a 

porovnání výsledků. 

Samozřejmostí je naprosté zachování anonymity pacientů i jejich rodinných 

příslušníků a přátel. Přepisy rozhovorů nejsou v diplomové práci uvedeny, jsou využity 

pouze informace a citace pro výzkum podstatné. S kompletními přepisy rozhovorů má 

právo manipulovat pouze autor této diplomové práce. Takto zněla dohoda mezi mnou 

a dotazovanými pacienty, kterou stvrdili ústním souhlasem. Výzkum probíhal v březnu a 

dubnu roku 2013. 

5.1 Základní výzkumná otázka 

Několikaletá praxe na Neurochirurgické klinice a ošetřovatelská péče o nemocné 

s epilepsií ve mně vzbudila zájem o problematiku epileptochirurgie. Nyní, v odstupu 

několika let mne zajímá, jak se daří pacientům, kteří byli operováni u nás v ÚVN a 

Vojenské fakultní nemocnici Praha (dále jen ÚVN Praha). Tak vznikla moje Základní 

výzkumná otázka. Specifické výzkumné otázky (SVO) jsou jejím větvením. Tučně 

zvýrazněné SVO jsou ty, které vznikly v průběhu analýzy informací. 

 

Základní výzkumná otázka (ZVO):  

ZVO: Jak se pacientům žije po operaci epileptického ložiska? 
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Specifická výzkumná otázka (SVO): 

SVO1: Splnila se pooperační očekávání pacientů?  

SVO2: Jak se po operaci změnil počet a průběh epileptických záchvatů?  

SVO3: Jak se po operaci změnila zdravotní úroveň pacienta? 

SVO4: Změnila po operaci farmakologická léčba? 

SVO5: Jak se nemocný po operaci zapojil do života? 

SVO6: Jaké změny se po operaci udály v  oblasti rodinné? 

SVO7: Jaké změny se po operaci udály v  oblasti pracovní? 

SVO8: Jaké změny se po operaci udály v oblasti sociální? 

SVO9: Jaké změny jste po operaci pocítil/a v kognitivních (poznávacích) oblastech? 

SVO10: Jak jste se po operaci změnil/a po emoční stránce? 

 

5.2 Zkoumaný vzorek 

Kritéria pro výběr respondentů: 

1. Pacienti operování v roce 2010-2011 v ÚVN Praha s diagnózou refrakterní epilepsii, 

které předcházela dlouhodobá kortikografická monitorace. 

2. Pacienti, které bylo možné kontaktovat a vyzvat ke spolupráci. 

3. Pacienti, kteří souhlasili s rozhovorem a následným zpracováním dat. 

V roce 2010-2011 bylo v ÚVN Praha operováno 10 pacientů s refrakterní epilepsií. 

Tři z celkového počtu pacientů nebylo možné opakovaně kontaktovat, jedna pacientka 

podstoupila pouze monitoring, čímž nemohla být do výzkumu zařazena. Zkoumaný 

vzorek tedy tvoří 6 pacientů. Klienty jsem telefonicky požádala o osobní setkání s nimi a 

 provedení rozhovoru. Ve dvou případech se rozhovoru zúčastnili blízcí příbuzní. Současně 

jsem je požádala o souhlas se záznamem rozhovoru na diktafon a uvedení získaných 

informací ve své diplomové práci.  

Identifikace pacientů: 

Pacientům jsou pro zachování anonymity přidělena čísla 1 – 6 

Pacient č. 1 (P1): žena, věk 47 let 

Pacient č. 2 (P2): žena, věk: 31 let 

Pacient č. 3 (P3): žena, věk: 39 let 

Pacient č. 4 (P4): muž, věk: 39 let 

Pacient č. 5 (P5): muž, věk: 32 let 

Pacient č. 6 (P6): žena, věk: 34 let 
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5.3 Metody sběru dat 

Pojem kvalitativní výzkum v sociálních vědách označuje metodu, která se zaměřuje 

na to, jak jednotlivci a skupiny nahlížejí, chápou a interpretují svět. Neužívá statistických 

metod a technik, čímž je v opozici k výzkumu kvantitativnímu. V praxi psychologického a 

sociologického výzkumu jsou oba přístupy nejčastěji doplňkem jeden druhého. 

5.3.1 Narativní rozhovor 

 „Výchozím bodem pro používání narativního rozhovoru je skepse vůči možnosti 

získat přístup ke zkušenosti jedince prostřednictvím schématu otázka – odpověď "(Hendl, 

2008, s. 176). 

 Při narativním rozhovoru není subjekt konfrontován se standardizovanými 

otázkami, nýbrž je povzbuzován ke zcela volnému vyprávění. Vychází se z předpokladu, 

že existují subjektivní významové struktury o určitých událostech, které se vyjeví při 

volném vyprávění, a naopak neprojeví při cíleném dotazování. V případě narativního 

rozhovoru určujeme předmět vyprávění a zároveň se hledá subjekt, v našem případě 

pacient, u něhož je jistota, že bude schopen vyprávět. Vlastní rozhovor se dělí na čtyři fáze: 

stimulace, vyprávění, kladení otázek pro vyjasnění nejasností, doplnění informací pomocí 

zobecňujících otázek (Hendl, 2008). 

Způsob vedení rozhovoru 

 „Není nutné zdůrazňovat, že vedení kvalitativního rozhovoru je uměním i vědou 

zároveň. Vyžaduje dovednost, citlivost, koncentraci, interpersonální porozumění a 

disciplínu" (Hendl, 2008, s. 166).  

Je nutné učinit řadu rozhodnutí ohledně obsahu otázek, jejich formy i pořadí. Dále uvážit 

délku rozhovoru. Tyto problémy se vyjasňují buď před rozhovorem, nebo až v jeho 

průběhu v závislosti na typu rozhovoru. Zvláštní pozornost je nutné věnovat začátku a 

konci rozhovoru. Na začátku dotazování je třeba zajistit souhlas se záznamem a prolomit 

případné psychické bariéry. Zároveň zakončení je jeho důležitou součástí, kdy při loučení 

můžeme získat další důležité informace.  

Způsob, jakým je otázka formulována, patří mezi nejdůležitější prvky, které určují, jak 

bude respondent odpovídat. Otázky v kvalitativním interview by měly být skutečně 

otevřené, neutrální, citlivé a jasné. Základní snahou při vymýšlení otázek je minimalizovat 

vnucování určitých odpovědí samou formulací otázky.  
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Rozhovor s pacienty se odehrával ve většině případů na neutrálním místě tiché 

kavárny. Ve dvou případech jsem však měla příležitost poznat pacienty v jejich domácím 

prostředím, což dokreslilo získané informace. 

V první fázi rozhovoru je nutné vzájemné seznámení a navození atmosféry. Snažila jsem 

se získat důvěru nemocného, načež jsem požádala o svolení, zapnout nahrávací zařízení. 

Dotazovanému jsem prezentovala téma a dílčí cíle výzkumu. Poté jsem ho vyzvala, aby 

začal vyprávět, například takto: "Chtěla bych Vás poprosit, abyste mi vyprávěl/a o 

onemocnění, kterým trpíte. Nejlepší bude, když začnete od doby, kdy jste měl/a první 

epileptický záchvat a pak mi vylíčíte všechno, co se postupně přihodilo až do dnešního dne. 

Nemusíte pospíchat, pro mne jsou důležité i podrobnosti". 

Po ukončení vyprávění jsem se snažila ozřejmit dosud nejasné otázky. V poslední 

fázi rozhovoru jsem položila dotazovanému zobecňující otázky, které se týkaly toho, o čem 

bylo vyprávění a zároveň těch témat, která nebyla zmíněna, ale jsou pro mě důležitá. 

Zobecňující otázky: 

Zobecňující otázky slouží k doplnění informací po skončení vyprávění pacienta. Při tvorbě 

otázek jsem vycházela z vlastních zkušeností ZVO a SVO. Tyto otázky jsem v průběhu 

získávání informací měnila, rozšiřovala nebo naopak některé z rozhovoru vypustila. 

Nepovažovala jsem za nutné otázky klást striktně za sebou.  

Zobecňující otázky: 

1. Kolik je Vám let? 

2. Kouříte? 

3. Konzumujete alkohol? Jak často a v jakém množství? 

4. Trpíte vysokým krevním tlakem? Léčíte se? 

5. Léčíte se ještě s jinými onemocněním? 

6. Dodržujete režimová opatření, vyhýbáte se rizikovým místům (diskotéky, zakouřené a 

hlučné místnosti, sledování televize)? 

7. Trpí někdo z vašich pokrevních příbuzných, prarodiče, rodiče nebo sourozenci, 

epilepsií? 

8. Jste ženatý/ vdaná, svobodný/ svobodná či rozvedený/ rozvedená? 

9. Jste schopen/ schopna plnit roli manžela/ ky nebo druha/ družky stejně jako v době 

před operací? 

10. Máte děti? Změnil se Váš názor na založení rodiny po operaci? 

11. Jste schopen/ schopna plnit roli otce/ matky stejně jako v době před operací? 
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12. Jste schopen/ schopna udržovat vztahy tak jako před operací? 

13. Navazujete nové vztahy? Navazujete je stejně dobře jako dříve? 

14. Jak dlouhá byla doba rekonvalescence po operaci, trpěl/a jste nějakým neurologickým 

deficitem? 

15. Jak zvládáte zátěž v obvyklých denních činnostech? 

16. Jak dlouho jste byl/ byla v pracovní neschopnosti? 

17. Setrval/ setrvala jste ve stejném zaměstnání? Ve stejné pozici? Ve stejném pracovním 

úvazku? 

18. Jak zvládáte zátěž v zaměstnání? 

19. Máte nějaké problémy se spánkem? 

20. Jste unavenější než dříve? 

21. Pociťujete na sobě nějaké potíže ve smyslu pamatovat si? 

22. Máte nějaké potíže se soustředěním? 

23. Jste citlivější nebo konfliktnější než dříve? 

24. Rozumíte situacím, ve kterých se ocitáte? 

25. Změnila se nějak Vaše schopnost řešit problémy? 

26. Učíte se stejně dobře jako dříve? 

27. Pociťujete na sobě nějaké potíže v oblasti plánování, rozhodování a organizování 

činností? 

28. Orientujete se dobře v prostoru a čase? 

29. Jak ovlivňují potíže, o kterých jsme mluvili/ y, Vaše další žití? 

 

Během dvou rozhovorů byli přítomni i rodinní příslušníci. I jich jsem se v průběhu 

rozhovoru ptala na jejich názor na operaci a posouzení zdravotního stavu pacienta.  

 

Rozhovor s členem rodiny  

Tato možnost je využita v případě: 

• pacientova souhlasu 

• otec/matka, manžel/manželka  si přál/i být u rozhovoru 

• otec/matka, manžel/manželka souhlasí s rozhovorem a využitím získaných informací 

Jednotlivé otázky rozhovoru s příbuzným/ přítelem/ přítelkyní klienta 

1. Je Váš/ Vaše manžel/ manželka, druh/ družka, přítel/ přítelkyně, otec/ matka, syn 

schopen/ schopna plnit roli manžela/ manželky, druha/ družky, přítele/ přítelkyně, otce/ 

matky, syna tak jako v době před operací? 
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2. Jak zvládá zátěž v obvyklých denních činnostech? 

3. Jak zvládá zátěž v pracovních povinnostech? 

4. Pozorujete na Vašem/ Vaší manželovi/ manželce, druhovi/ družce, příteli/ přítelkyni, 

otci/ matce, synovi nějaké změny například v oblasti spánku, únavy, paměti, 

soustředění, citů či jiné potíže? 

5. Co si myslíte o operaci, kterou Váš manžel/manželka, druh/družka, otec/matka, 

syn/dcera podstoupila? Snažil/a jste se operaci rozmluvit nebo naopak jste se snažil/a 

být velkou oporou? 

 

5.3.2 QOLIE 89 

Dotazník QOLIE 89, který je zaměřený na kvalitu života, je rozdělen do 16 

kategorií. Tyto oblasti se tématikou od SVO mnoho neliší. Kvalitativní výzkum je tak 

doplněn o další ověřenou a mezinárodně uznávanou vyšetřovací metodu, která nám 

informace získané rozhovorem rozšíří. Zároveň je nám nabídnuta možnost posoudit, která 

ze dvou výzkumných metod je pro nemocné s epilepsií vhodnější. 

Tento nápad vzešel ze spolupráce s Mgr. Lucii Fišerovou, která se zabývá 

neuropsychologickým vyšetřením a kvalitou života u pacientů indikovaných k resekční 

operaci ve FN Motol. Dotazník QOLIE 89 bývá pacienty vyplněn před operací 

epileptického ložiska a dále rok, dva a pět let po operaci. Bohužel jej neobdržela skupina 

nemocných, kteří byli pro tuto diplomovou práci vybráni, jelikož v té době nebyl dotazník 

ještě administrován. Po dohodě s Mgr. Fišerovou jim byl dotazník předán i přes skutečnost, 

že výsledky nelze s předoperačním stavem porovnat. 

Dotazník obsahuje 89 otázek, které jsou rozděleny do 16 kategorií. 

Kategorie QOLIE 89: Vnímání zdraví, Celková kvalita života, Fyzické funkce, Fyzické 

omezení, Emocionální omezení, Pracovní/řídící/sociální schopnosti, Elán/únava, 

Emocionální pohoda, Pozornost/koncentrace, Zdravotní omezení, Strach z epileptického 

záchvatu, Paměť, Řeč, Efekt léků, Sociální podpora, Sociální izolace. 

Zpracování dotazníku: Dotazník byl vyhodnocen pomocí speciálního programu. 

Jednotlivé výsledky otázek bylo nutné zadat do tabulky, které program seřadil ke 

kategoriím a podělil příslušným koeficientem. Součtem všech těchto hodnot vznikla 

hodnota T-score, podle které můžeme vyhodnotit výslednou úroveň kvality života. 

Normou je hodnota 40 - 60. Na pacienty, kteří mají výsledek vyšší než 60 je nutné se 

zaměřit a zjisti, co je trápí a z čeho mají strach, co jejich kvalitu života snižuje. 
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5.4 Zpracování dat 

Transkripce 

Rozhovory, získané pomocí polostrukturovných rozhovorů (narativní rozhovor) jsem 

následně přepsala do písemné podoby tzv. přepisů. V zájmu zachování anonymity, 

nejsou úplné přepisy v diplomové práci uvedeny. Jsou využity pouze citované části 

výpovědí, které potvrzují pravdivost stanovených závěrů. 

5.5 Analýza dat 

Analýzu dat provádíme několikastupňovým kódováním. Na techniku otevřeného kódování 

navazuje technika axiálního kódování. Poslední fází je kódování selektivní. Všechny 

metody si postupně rozepíšeme tak, aby bylo jasné, jak jsme při analýze dat postupovali a 

co tímto procesem vzniklo. 

 

5.5.1 Technika otevřeného kódování 

Přepisy jsem dále zpracovala pomocí techniky otevřeného kódování.  

Postup: 

1. Přepis rozhovoru jsem roztřídila na slova nebo věty, které pro mne měly velký 

informační význam. Tím vznikly významové jednotky. Významové jednotky jsem 

porovnávala a rozšiřovala na základě všech získaných výpovědí pacientů.  

2. Významovým jednotkám jsem po té přiřadila subkategorie. Těm jsem dala název 

podle toho, o čem daná jednotka vypovídala, či jaké téma prezentuje. Touto cestou 

vzniklo 46 subkategorií. Celkový jejich seznam nalezneme v příloze diplomové 

práce. 

3. Subkategorie jsem poté na základě společné výpovědní hodnoty sloučila  

do kategorií 1 – 7. 

Kategorie: 

1. Motivace 

2. Projevy epilepsie 

3. Zdravotní stav po operaci 

4. Psychická odolnost 

5. Partnerství, rodina 

6. Pooperační změny 

7. Operace 
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5.5.2 Axiální kódování 

"Aby výzkumník odhalil vztahy mezi různými kategoriemi, musí zkoumat, které kombinace 

znaků v kategorii jsou propojené s jinou kombinací znaků v jiné kategorii. To není možné 

dělat na základě dat. Potřebujeme teoretický rámec, jenž doporučí, které druhy fenoménů 

lze mezi sebou smysluplně propojit " (Hendl, 2008, s. 248). 

Údaje, které jsem pomocí otevřeného kódování získala, jsem se snažila novým způsobem 

skládat dohromady nacházením nových vazeb mezi kategoriemi a subkategoriemi. 

Postup: 

1. Kategorie a subkategorie jsem si vypsala zvlášť na kartičky  

2. Za neustálého pročítání výpovědí pacientů jsem se snažila zjistit v jakém 

vzájemném vztahu kategorie a subkategorie jsou.  

3. Na základě toho jsem stanovila: příčinné podmínky, fenomén, kontext, strategie 

jednání a následky/výsledky.  

 

Příčinné podmínky - projevy epilepsie  

Projevy epilepsie a s ní související léčba a omezení daly vzniknout motivaci. 

Fenomén - motivace 

Motivace je nejdůležitějším faktorem, který vedl k podstoupení operace. 

Kontext - partnerství a rodina, psychická odolnost 

Psychická odolnost, partnerství a rodina představují soubor podmínek, které motivaci 

velmi ovlivnili. 

Strategie jednání - operace 

Za strategii jednání lze považovat podstoupení operace. 

Následek/výsledek - zdravotní stav po operaci, pooperační změny 

Zdravotní stav po operaci a pooperační změny jsou výsledkem podstoupené operace. 
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Centrální kategorií je motivace. V diagramu je uváděna do vztahu s ostatními 

kategoriemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Legenda: 

• Příčinné podmínky 
• Fenomén 
• Kontext  
• Strategie jednání 
• Následek/výsledek 

Obrázek č. 4 Diagram identifikovatelných vztahů mezi kategoriemi 
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PO OPERACI 
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POOPERAČNÍ 
KOMPLIKACE 
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5.5.3 Selektivní kódování 

V selektivním kódování jsem po výběru centrální kategorie tuto kategorii systematicky 

uváděla do vztahu s ostatními popsanými kategoriemi. Tento proces dal vzniknout nejen 

odpovědím na předem stanovené výzkumné otázky, ale zároveň tyto otázky rozšířil. 

Odpovědi na otázky jsem doplnila citacemi z rozhovorů, tak abych otázku mohla co 

nejpřesněji zodpovědět.V citacích je ponechán slang pacienta  

SVO1: Splnila se pooperační očekávání pacientů?  

Při nástupu do nemocnice není člověka, který by nad přínosem nebo komplikacemi 

plánované operace nepřemýšlel. Hlavním hnacím motorem, který podporoval pacienty, aby 

neudělali krok zpět a operaci i přes množství hrozících rizik podstoupili, bylo očekávání 

pozitivního přínosu operace. Bohužel ne všichni byli o všech komplikacích dostatečně 

informování. (Výpověď manžela P6: „ Riziko jsme si uvědomovali všichni, ale možné 

následky – ty, které se vyskytly, jsme neznali až tak jasně. Z toho co nám bylo řečeno, jsme 

vůbec nevěděli, že nebude žena po operaci umět základní věci jako číst, psát, počítat, 

rozeznat barvy atd. To nás pak dost překvapilo, ale bylo nám řečeno, že s tímto se při 

takovém zákroku musí počítat automaticky“). Je otázkou, zda by v tomto případě po 

dostatečné informovanosti pacientka operaci podstoupila. Po uskutečněných rozhovorech 

jsem zjistila, že záchvaty, jako takové všechny nemocné k podstoupení operace úplně 

nemotivovaly. 

Důležitějším faktorem byly komplikace, které s nemocí přicházely. Ženy řešily otázky 

početí a s tím související dávky entiepileptik. Muži byli kompromitováni zejména 

pracovním a sociálním omezením, odebráním řidičského průkazu a neschopností se 

postarat sami o sebe a o rodinu. Nemocní, které motivovala hlavně vidina úspěchu operace, 

měli závažný předoperační průběh epileptického záchvatu a motivací bylo zejména jeho 

potlačení anebo alespoň zmírnění. (P1: :“ Velký záchvat jsem měla i 8krát denně, k tomu 

jsem se začala pomočovat. To mi vadilo hodně, P6: „Motivací byla vidina toho, že nebudu 

mít záchvaty vůbec nebo alespoň téměř vůbec, třeba jednou za rok“). 

Očekávání se splnila pouze jedné pacientce (P1: „Jsem ráda, že jsem na operaci šla a 

pomohlo to. Já jsem si nepřipouštěla, že by to mohlo být jinak“).  

Ve dvou případech se očekávání splnily jen částečně (P4:“Moje očekávání se splnila 

částečně, záchvaty nemám, papíry mi vrátili, ale po pracovní stránce je to na nic“. P2: 

„Doufala jsem, že budu bez záchvatů a prášků, což se nestalo, ale epileptické záchvaty jsou 

určitě mírnější“).  
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U zbylé poloviny nemocných se očekávání nesplnila, s čímž jde v ruku v ruce názor, že 

podruhé, by danou operaci již nepodstoupili. 

 

SVO2: Jak se po operaci změnil počet a průběh epileptických záchvatů? 

Tuto otázku nám nejlépe zhodnotí porovnání citovaných odpovědí nemocných, kde 

popisují průběh a počet záchvatu před a po operaci. Tak jsou za sebou v ukázkách také 

řazeny. 

Obraz a počet epileptických záchvatu před operací: 

P1: „Největší zhoršení stavu bylo po narození třetího dítěte, těsně po skončení šestinedělí. 

Velký záchvat jsem měla i 8krát denně, k tomu jsem se začala pomočovat“.  

P1: „Záchvaty vymizely“. 

Této pacientce operace pomohla se epileptických záchvatů zbavit. 

 

P2: „Záchvat mám 1-2 do měsíce. Kolikrát když byl velkej, tak to se mnou házelo ode zdi 

ke zdi, že jsem spadla i z postele, že jsem se třískla hlavou do stolu“. 

P2: „Dřív co bylo, že se do toho zapojilo celý tělo, ale teďka jsem měla záchvat po půl 

roce, co jsem byla v nemocnici. Když mi skončila nemocenská, to mě začala brnět ruka a to 

jsem si myslela, že jsem si ji přeležela. Před tím jsem cítila, že to přijde. Před záchvatem 

jsem zařvala a bylo. Teď jsem byla vzhůru, při vědomí, všechno. Tak jsem si nebyla ani 

jistá, zda je to záchvat. Brněla mě jen ruka do půl zápěstí, někdy třeba po loket. Někdy 

když jsou větší, tak mě brní půl ruky, ale to je celý“. 

Této pacientce operace pomohla epileptické záchvaty zmírnit. 

 

P3: „Když jsem usínala a ve spánku, tak jsem měla nekoordinované pohyby pravé horní 

končetiny. Nebyla jsem ani nijak omezovaná, jelikož jsem záchvaty měla jen při usínání“. 

P3: „Po operaci byl klid jen na 3 týdny, po té se záchvaty začaly objevovat znovu a 

myslím, že jsou mnohem intenzivnější“. 

Této pacientce operace nepomohla. 

 

P4: „Když byl před operací i po operaci velký záchvat, tak jsem se vyděsil. Já jsem se 

vždycky probudil v sanitce, měl podrápaný jazyk, jak mi ho někdo vyndával. Zahledění - o 

tom jsem věděl, to bylo až po tý operaci“. 

P4: „Po operaci se naštěstí záchvaty již neobjevily“. 

Tomuto pacientovi operace pomohla se epileptických záchvatů zbavit.  
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P5: (Výpověď otce) „Epileptické záchvaty byly denně, malé- zahledění, zatočí se mu 

hlava- tomu říká, že má tmu, pak má další, opravdu už nevidí a padne. Dnes to má taky, 

ale sedne si. Ty menší, že stáčí hlavu, ruce jsou v klidu. Těch malej bylo vždycky dost, my 

jsme zkoušeli všechno možný“. 

P5: „Záchvaty vymizely na jeden měsíc, pak se začaly objevovat malé, po té větší, velké 

s křečemi. Po roku implantovaný vagový stimulátor, zatím bez efektu“. 

Tomuto pacientovi operace nepomohla. 

 

P6: „Vidění barevných fleků, potom křeče a záškuby nohy, které přešly do celého těla a 

pak upadnutí do bezvědomí. Cca 5-10 menších (bez stavu bezvědomí) a 1-2 velké 

měsíčně“. 

P6: “Křeče do různých částí těla, které přejdou do celkového záchvatu, ale bez stavu 

bezvědomí, takže teď cítím veškerou tím způsobenou bolest. Dřív v bezvědomí jsem 

alespoň toto necítila. Taky už nemám to vidění barevných fleků, které mne dřív na 

záchvat upozornilo předem, takže teď nikdy nevím, kdy to přijde. Počet epileptických 

záchvatů po operaci -1-3 měsíčně“. 

Této pacientce operace nepomohla.  

 

Operace zcela zbavila epileptických záchvatů jen dva z celkem 6-ti dotázaných nemocných 

P1 a P4. U pacientky P2 došlo alespoň ke zmírnění obrazu záchvatu. Naopak u pacientů P3 

a P5 operace nijak nepomohla k odstranění nebo alespoň k zmírnění záchvatů. Pacientce 

P6 operace od záchvatů nejen že nepomohla, naopak je zatížena závažným pooperačním 

zhoršením stavu. 

 

SVO3: Jak se u pacienta po operaci změnila úroveň zdraví? 

V odpovědích uvidíme, že úspěch operace nemusí jít nutně ruku v ruce s navýšením 

zdraví. Problémem V některých případech byl problém navrátit zdraví do úrovně před 

operací. Tento operační výkon sebou nesl pro mnohé velká rizika poškození hybnosti, 

zraku, řeči a také pooperační komplikace. Pacientka P1 musela podstoupit další operaci - 

revizi rány a ani po tomto zákroku se necítí úplně zdráva. Okolí operační rány vnímá 

citlivě a poslední dobou zaznamenává ostrou bolest v místě operace. 
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Některá z poškození se po operaci vlivem ustálení pooperačního stavu a rehabilitace 

upravila. Tak se stalo u pacientů P2, P3, P4. Pacienti se po celkové zdravotní stránce 

(nejen neurologické) cítili dobře. 

Z některých pooperační komplikací však zůstaly následky trvalé – pacientka P6.  

U pacienta P5 se po operaci zdravotní stav nezměnil. Záchvaty přetrvávaly, což ho 

ohrožovalo po zdravotní stránce. Podstoupil implantaci Vagového stimulátoru. 

 

Nesmíme opomenout, že samotná hospitalizace, operace a pooperační stav vedou 

k zatížení psychiky a vyžaduje velkou psychickou odolnost. Ještě většímu stresu byli 

vystaveni pacienti, kterým komplikace znepříjemňovaly pooperační průběh a 

rekonvalescenci. (P2: „Jako že jsem povaha docela, že si z ničeho nic nedělám, tak tohle 

mě jako docela zlomilo, to jsem docela i sama koukala, říkala jsem si, ty vado, v takovým 

šoku jsem snad nikdy nebyla. Když byla operace, tak jsem pozitivní vůbec nebyla, to 

chodila jen máma. Pořád jsem brečela, i když zvonil telefon“. P4: „Prví tři měsíce po 

operaci jsem viděl rozmazaně. Nebylo to dobré. Jedl jsem obilné klíčky a čaje aby se to 

vrátilo“. P6: „Psychicky jsem na tom byla špatně“). 

I přes velké psychické vypětí a nápor, pacienti neztráceli sílu a vůli a dělali vše pro 

zlepšení zdravotního stavu. Věnovali se intenzivně rehabilitacím, užívali doplňky stravy a 

drželi se pooperačních doporučení. I přes to se ženy chtěly co nejdříve zapojit do 

rodinného života a plně fungovat. I to jim pomáhalo překlenout pooperační období. Jen u 

pacientky P6 se motivace vlivem neúspěchů a nelepšícím se stavem, snižovala. 

 

SVO4: Změnila se u nemocných po operaci farmakologická léčba? 

Pooperační stav vyžaduje, i přes negativní reakce nemocných, nutnost užívání pravidelné 

medikace. Jedno z přání a motivací pacientů bylo, aby se alespoň dávka užívaných 

antiepileptik snížila. Bohužel to bylo možné jen v jednom případě, a to u pacientky, u 

které po operaci záchvaty vymizely. I v tomto případě bylo snižování léků s časovým 

odstupem a velmi pozvolné. (P1: „Před operací jsem měla komplikované nastavení 

antiepileptické léčby, až nyní rok a půl po operaci mi léky postupně ubírají“). V ostatních 

případech je léčba farmaky ponechána, zvyšována nebo měněna. U jedné pacientky 

jsem se setkala i s tím, že uvažuje o ketogenní dietě. (P3: „Tím že nezabírají léky, ani 4 - 

kombinace, tak jsem přemýšlela i o ketogenní dietě“). 
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SVO5: Jak se nemocný po operaci zapojil do života? 

Tato otázka navazuje na otázku předešlou. Úroveň zdraví a nemoci má vliv zejména na to, 

jak se pacient dokáže zapojit do běžného života. 

Vnímání sebe sama ovlivňuje chuť pacienta začlenit se do společnosti a ujmout se rolí, 

které jsou mu nabízeny. Pro to je důležité přívětivé vnímání vlastního „já“ a přijetí tak 

epilepsie jako součásti života. Po operaci se náhled na svoji osobu lišil u pacientů podle 

toho, jak operace dopadla.  

Pacienti, kteří byli epileptických záchvatů zbaveni, řešili efekt kosmetický. V zápětí však 

dodávají, že je to zanedbatelná maličkost a velké komplexy z toho nemají. U těch 

nemocných, kterým operace nijak od záchvatů nepomohla, ale ani neměla do budoucna 

žádné velké následky, se projevuje smíření s danou situací. (P2: „Beru to v pohodě, co 

mám dělat, lepší už to nebude. V podstatě jsem zvyklá“. P3: „Jsou i horší věci“). Opačná 

reakce však byla u pacientů, kterým operace nejen od záchvatů nepomohla, ale naopak jim 

ještě jejich život ztížila. (P6: „Pocity méněcennosti, bezmocnosti-několikrát už mne to i 

rozbrečelo, že nemůžu dělat nic pro sebe a hlavně pro děti vše co bych chtěla. Zdravotní 

stav vnímám tak, že mám stále epilepsii, mam život komplikovanější než před operaci“). 

Tyto výpovědi, tak daly vzniknout třem skupinám pacientů, podle toho, jaký efekt 

operace měla. 

Dalo by se čekat, že skupina, kde efekt operace byl 100% a epileptické záchvaty 

se u nich již nevyskytují, se do života zapojí bez větších problémů. Tato dedukce se však 

nepotvrdila hned u první pacientky (P1:„ Chtěla bych mít ještě nějakou náplň života. 

Snažím se něco učit, ale pak mi to nejde, tak toho nechám. Zpohodlněla jsem, na to se něco 

učit mám plno výmluv“. Někdy mám pocit, že se umím starat jen o děti.“). Druhý pacient, 

kterému operace pomohla se zbavit epileptických záchvatů, se snaží do života zapojit 

naplno, motivací má hlavně v synovi. Pracovní příležitosti jsou však pro něj vlivem 

prodělané nemoci a operace změněné. 

Druhá skupina nemocných, u kterých po operaci došlo alespoň ke zmírnění epileptických 

záchvatů, se i přes tento diskomfort naučili s onemocněním žít a do života se zcela 

zapojili. V našem výzkumu se jedná o jednoho pacienta. (P2: „Teď jsem se vyhecovala do 

cvičení, tak je to dobrý, hodně jsem s kamarády cestovala“). 

Třetí skupině operace nepřinesla žádný efekt. Zapojení do života v tomto případě určuje 

zejména obraz epileptických záchvatů a celkový pooperační stav.  



    

43 
 

Pacientka není v každodenních činnostech limitována epileptickými záchvaty (epileptické 

záchvaty se projevují večer při usínání), nýbrž únavou, kterou toto noční nevyspání 

způsobuje. Nyní se k tomu přidala i péče a starost o dceru (P3: “Bojím se, když s námi spí 

dcera, že ji uhodím, ublížím, tak o to víc ještě nespím a druhý den jsem unavenější“). 

V tomto případě můžeme tvrdit, že zapojení do běžného života je ztížené. 

U druhého pacienta, nemůžeme posuzovat pooperační zapojení do života, jelikož od 

narození je na péči ostatních závislý. Velmi důležitá a pro otce vyčerpávající je neustálá 

kontrola stavu a předcházení úrazu, jako následku epileptického záchvatu. I přes to je 

jeho syn pozitivní, rád jezdí za asistence a odborného dohledu na výlety a společnosti se 

nevyhýbá. Je si však také vědom, že pokud se nechce zapojit do nějaké aktivity, stačí si 

postěžovat na slabost nebo závrať a tím je povinností zproštěn. 

Třetí pacient spadající do této skupiny není schopen se samostatně zapojit vůbec, ani 

dosáhnout úrovně soběstačnosti před operací.  

 

SVO6: Jaké změny se po operaci udály v rodinné oblasti? 

Změny v rodinné oblasti nemůžeme vždy posuzovat v souvislosti s epileptickými záchvaty 

a pooperačním stavem. V otázkách jsem se zaměřila na reakci a podporu rodiny, 

uvědomování si rizik v těhotenství, změna názoru na založení rodiny a plnění role 

manžela/manželky. 

Reakce a podpora rodiny 

My zdravotníci jsme seznámeni s výčtem pooperačních komplikací, ale přímý vliv na 

zdravotní stav pacienta a dopad na celou jeho rodinu již nevidíme, pokud nevlastníme 

osobní zkušenost. Ve výpovědích jsem se setkala s názorem, že mnoho informací před 

operací škodí a že risk je zisk. Těžko říct, na kolik jsou tato slovní spojení věrohodná a 

jestli při rozhodování skutečně pomohla. Co však rozhodování ovlivnilo skoro ve všech 

případech, je podpora rodiny, konkrétně manžela/manželky. Bez této podpory by se pro 

operaci mnozí nerozhodli. V době před operací měla většina nemocných již rodinu a tak 

zvažovali pro a proti v celém jejím rámci. Ve většině případů se po zvážení všech rizik pro 

operaci rozhodli, i přes to, že je mnohdy přátelé od operace zrazovali. Nutno říct, že to byli 

přátelé – zdravotníci (P3:“Kamarádka mi říkala, nedělej to, jsi další pokusný králík“).  
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V jednom případě se však podpory manžela nemocná nedočkala. Nelze posoudit, co jej 

k tomu vedlo. Můžeme se jen domnívat, že to byl strach o manželku, jejich tři syny a 

obrovská zodpovědnost. 

Rizika v těhotenství 

S riziky v těhotenství je seznámena každá žena – epileptička. Do jaké míry, to je otázka 

jiná. Během rozhovorů jsem zjistila, že informovanost epileptiček se ve velké podstatě liší, 

což ovlivňuje jejich rozhodnutí, zda si dítě pořídit, či nikoli. 

Pacientka, která byla těhotná před cca 20 lety, uvádí, že předporodní přípravu nevnímala. 

Jediné omezení pocítila až během třetího rizikového těhotenstvím. Léky jí byly vždy 

adekvátně stavu upravovány, ale jediné co o rizicích v těhotenství věděla, bylo, že dítě 

může mít maximálně rozštěp patra. V dnešní době předpokládám, že informovanost matek 

– epileptiček by měla být úplná a měl by se na ní podílet lékař - epileptolog, tak 

gynekolog. Z rozhovorů vyplývá tvrzení jediné. Edukace u pacientek probíhá, avšak 

informace nejsou zcela ucelené. (P6: „Poučená jsem tak nějak byla, ale několik lékařů, 

několik názorů, děti i manželství jsme i přesto uskutečnili. P3: „Byla jsem na potratu, když 

zjistili dítěti VVV srdce. Ale to bylo při prvním těhotenství. Nevím, jestli to bylo kvůli 

nemoci, to vám takhle nikdo neřekne“). 

 

Zakládání rodiny 

Ať měli pacienti informací dostatek nebo nedostatek, rodinu skoro ve všech případech 

mají. Všechny děti zdravé. Nutno podotknout, že po operaci již žádná žena dítě nepočala. 

Z důvodů neúspěchu operace, nebo navýšením farmakologické léčby. (P3: „Mým snem 

bylo mít ještě jedno dítě, ale jelikož mi léky neubrali, spíš naopak, tak jsme druhé už 

neplánovali“). 

Plnění role manžela/manželky: 

Tato citlivá otázka byla během rozhovorů obsahově zmíněné jen okrajově. Na základě 

vyprávění, hodnocení výsledků operace a vlivu pooperačních komplikací na stav 

nemocného usuzuji, že plnění role manžela/manželky je v mnoha případech narušen. Jak a 

do jaké míry si netroufám hodnotit.  
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SVO7: Jaké změny se po operaci udály v pracovní oblasti? 

Udržení nebo změna pracovní náplně, úvazku a pozice je přímým odrazem toho, jak se 

nemocný dokázal po prodělané operaci zapojit do běžného života v takové míře, aby 

zvládal pracovní povinnosti.  

Pracovní možnosti se nezměnily ani u pacientky, která je operací zbavena všech 

epileptických záchvatů. (P1: „Na pracovním úřadě chtěli řidičák a z nabízené práce se nic 

nehodilo, pak jsem už zůstala doma. Po práci se koukám, ale nic nikde pro mě není, chtěla 

by se věnovat sociálním věcem nebo dobročinnosti, ať se dostanu alespoň mezi lidi, ale 

zatím jsem nikde nic nenašla“).  

Pacient, který je po operaci zcela bez záchvatů a dokonce mu byl navrácen i řidičský 

průkaz, po pracovní stránce spokojen není. V jeho případě došlo ke změně pozice, úvazku i 

finančního ohodnocení. (P4: „V práci moc spokojenej nejsem. Udělal jsem si papíry na 

auto a tahám s klukama ve skladu těžký věci. Mám hrozně málo peněz. Nemám ani půlku 

jejich platu. My invalidi to máme v práci těžší. Zametaj se mnou jak s kusem hadru, musím 

držet hubu“. „Dostávám takovej ten život od státu a to mě taky štve“). 

Jediná z pacientů se i přes to, že u ní nedošlo k úplnému vymizení epileptických záchvatů, 

dokázala vrátit na stejnou pracovní pozici, úvazek i finanční ohodnocení.( P2: „Do práce 

jsem se vracela v únoru. Hned na plný úvazek. Se šéfovou jsem byla domluvená, že kdyby 

něco, dá mi volno, ale to bylo nutný jen kvůli doktorům“).  

Pacientka, která šla na operaci po narození dcery je na mateřské dovolené již 4 roky. (P3: 

„Měla bych se poohlédnout po práci, což mi dělá trošku problém. Zvykla jsem si na to být 

doma, na mateřské. Není jednoduché najít si po tolika letech práci. Zatím to odkládám, 

koukám jen na internetu. Jsem šokována dnešní dobou, kdy se po telefonu již nic 

nevyřizuje, musíte poslat jen CV a to se Vám někdy ani neozvou“). 

V posledních dvou případech jsou oba nemocní v invalidním důchodu. V jednom případě 

tato změna pracovního zařazení nastala až po operaci, kdy pacientka nebyla schopna ani té 

nejjednodušší práce. Toto zařazení bylo až po velmi komplikovaném procesu s Českou 

správou sociálního zabezpečení. 

 

SVO8: Jaké změny se po operaci udály v sociální oblasti? 

V sociální oblasti se věnujeme pocitu závislosti. Nemocní jsou ve svém stavu odkázáni 

minimálně na malou pomoc rodiny a okolí. Mezi motivacemi se přání osamostatnit se 

nejednou objevilo.  
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Největší diskomfort byl způsoben neschopností řídit motorové vozidlo. Kromě jednoho 

pacienta nikdo z nemocných řidičský průkaz nikdy před tím nevlastnil. O to větší to byl 

pro nemocného větší handicap. (P4: „Je pravda, že mi hodně chybělo to řízení, když mě 

musel někdo odvést nebo jsem musel jezdit autobusem“). Po operaci již další epileptické 

záchvaty neměl a výpadek perimetru se také pomocí rehabilitace upravil. Řidičský průkaz 

mu byl navrácen.  

Osamostatnění z pohledu bydlení, uvádí jedna pacientka (P2: „Jsem za to ráda, že se ty 

záchvaty změnily, když jsem byla sama doma a byly záchvaty, tak je to takový divný, člověk 

je rád, že k tobě každej přiběhl a cejtíš se bezpečněji. Je mi sice 30 let, ale v tu chvíli je ti 

jedno kolik ti je. Teď je to fakt lepší. Konečně se i stěhuju do vlastního bytu“). 

U pacienta, který je od dětství v péči rodiny a záchvaty se po operaci nezměnily, je nutná 

celodenní kontrola. Pár dní v týdnu navštěvuje Sociální zařízení Empatie. Koníčky má 

pestré, v Empatii se věnuje keramice, košíkování, trochu sportu. Má zde kamarády a 

pomáhá v kavárně. Zbytek času se mu naplno věnuje otec, který ho neustále hlídá. (Otec 

pacienta P5:„Když dostane záchvat v koupelně, tak se mi tam umlátí, čekám na chodbě, až 

se umeje, to je ta největší zabíračka“). 

Na pomoci rodiny, přátel a okolí byla po operaci odkázána pacientka P6. Závislost na 

okolí byla před operací normální, po operaci velká. (P6: „Bojím se vyjit ven, narazím 

do lidí, protože je nevidím, když nejsou přímo přede mnou, bojím se i plavat-běhat atd.“). 
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SVO9: Jaké změny jste po operaci pocítil/a v kognitivních (poznávacích) oblastech? 

Porovnání poruch  kognitivních funkcí naleznete v tabulce č. 2 a 3 

 
SVO10: Jaké změny jste pocítil/a po emoční stránce? 
 
Změny chování po operaci jsou zaznamenány v tabulce č. 3. 
 
Tabulka č. 2 Změny čtení, učení, paměti 
 
 Porucha čtení Porucha učení Porucha paměti 

P1 Čtu, ale nesmím být 
unavená, to se to pak 
začne rozjíždět 

Chybí motivace a 
nálada. 

S pamětí mám 
trošku problémy 

P2 Čtu ráda, nepřijde 
mi, že by tam byla 
nějaká změna. 

Bez problémů, mám 
„sloní“ paměť 

Bez problémů 

P3 Se čtením problém 
není. 

Hůř si pamatuji 
slovíčka 

S pamětí mám 
problém. 

P4 Nyní bez problémů. Nepozoruji žádné 
změny 

Nepozoruji žádné 
změny 

P5 Bez problémů Po operaci menší 
zlepšení. 

Pamatuje si dobře 
roky, trasy 

P6 Obrovské Schopnost učení 
téměř žádná 

Obrovské 

 
Tabulka č. 3 Změny pozornosti, orientace, emocí 
 
 Porucha pozornosti Porucha orientace Porucha emocí 

P1 Přestávám vnímat, 
co čtu. Čtu pomalu. 

Špatná orientace i 
v menších 
prostorách 

Nikdy jsem nebyla 
klidný člověk. 
Rychle se rozhodím 
pro něco malého. Po 
operaci je to horší. 

P2 Bez problémů Bez problémů Mě rozbrečí, ne 
všechno, jsou to 
pořád ty samý věci, 
ale je to 
intenzivnější 

P3 Bez problémů Bez problémů Někdy přecitlivělá. 
P4 Bez problémů. Bez problémů Jsem citlivější.  
P5 Bez problémů Bez problémů Hodně hádavý, je to 

někdy i předpověď 
záchvatů 

P6 Veliké Veliké Horší sociální cítění 
s jinými lidmi 
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6 DISKUZE 

Pacienti, kteří se rozhodli podstoupit chirurgickou léčbu epilepsie, si nebyli 

přínosem a komplikacemi výkonu jisti. A však motivace a důvěra převážila pochyby a 

strach. Nemoc pacienty provázela několik let, mnohdy od dětství. Na roli pacienta byli 

zvyklí a operace byla spíše prostředkem ke splnění jejich přání. Nikoho z pacientů však 

nenapadlo, že by operace mohla mít efekt i zcela jiný, než v který doufali. Na riziko, které 

sebou operační zákrok nese, byli pacienti upozornění až po provedení všech vyšetření, ale 

to už dávno nastoupili do rozjetého vlaku.  

Zdravotní stav každého nemocného, který byl do výzkumu zahrnut, byl 

individuální a výsledky operace nelze zobecňovat. Musíme vzít v potaz i specifičnost 

skupiny nemocných, kterým se ve své práci věnuji. Pro přesnou diagnostiku bylo nutné, 

aby podstoupili dlouhodobý monitoring, jelikož místo vzniku epileptických záchvatů 

nebylo možno jinou diagnostickou metodou přesně lokalizovat. Na základě této 

skutečnosti nemůžeme výsledky operace sledované skupiny porovnávat s výsledky operace 

u pacientů, kteří tento dvojdobý monitoring neměli zapotřebí. Výsledky operací jsou 

v jejich případě mnohem příznivější. 

Při  celkovém posuzování zdravotního stavu pacientů, kteří monitoring podstoupili, 

si však musíme položit otázku, zda výsledek operace je v jejich případě doprovázen 

skutečným zlepšením kvality života. Kýženého efektu zmírnění nebo odstranění 

epileptických záchvatů nebylo dosaženo vždy. U některých nemocných se naopak emoční 

nebo kognitivní problémy prohloubily nebo nově objevily. Všechny tyto změny se odrážejí 

v oblasti rodinné, pracovní a sociální. 

Ať byly změny krátkodobé nebo trvalé, vyžadují u pacienta velkou psychickou 

odolnost. V pooperačním období je nápor na psychiku ještě mnohem větší. Pacient má po 

poskytnutí informací určitou představu, jaká rizika sebou operační zákrok přináší, ale 

nikdy se zcela nemůže připravit na reálnou situaci, kdy je nucen vzniklým komplikacím 

zdravotního stavu čelit. V tuto chvíli je nutná psychická podpora z řad rodiny, psychologa 

a všech zdravotníků. 

Jak výsledky ukázaly psychická podpora manžela/manželky byla pro pacienta 

nejdůležitější. Kde má však podporu hledat člen rodiny, na kterého je uvalena veškerá 

zodpovědnost? Myslí někdo i na partnery/partnerky, kteří nemocní nejsou, ale i na ně je 

vyvíjen obrovský tlak? Chtějí být informováni o stavu svého partnera nebo raději žijí 

v nevědomosti a doufají v úspěch operace? V jednom případě pacient uvedl, že jeho 
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partner s operací naprosto nesouhlasil. Bylo to již výše zmíněným strachem a obrovskou 

zodpovědností za celou rodinu, nedostatkem informací, nebo informací měl naopak 

dostatek, ale vycházely z neověřených zdrojů? Internetové stránky nabízí fóra a příspěvky, 

kde si pacient může mnohé zjistit. Jejich pravdivost a věrohodnost už musí zvážit každý 

sám. Nikdo však nesmí zapomenout, že situace každého pacienta je individuální a 

informace poskytnuté ošetřujícím lékařem jsou nenahraditelné.  

Nejednotnost informací jsem zaznamenala v oblasti těhotenství. Na sledované 

skupině žen nelze díky jejich nízkému počtu vytvořit jakýkoli závěr. Informovanost v této 

oblasti by neměla být však podceňována, jelikož rozhodování, zda si dítě pořídit nebo 

ponechat je na těchto informacích zcela závislé. 

Zapojení do pracovního procesu bylo pro pacienty problematické. Je zajímavé, že 

pacient, který po operaci již žádný epileptický záchvat neměl, se do pracovního procesu 

zapojit nedokázal. Chyběly mu nejen pracovní příležitosti, ale i vůle, chuť a v neposlední 

řadě odvaha se do práce po tak dlouhé době začlenit. Nemalý vliv měla i pooperační 

porucha krátkodobé paměti a schopnosti učení, čtení a pozornosti. Pacient, kterému byly 

epileptické záchvaty operací pouze zmírněny, nastoupil do práce na stejnou pozici i 

pracovní úvazek v co nejdříve možné době. V jeho případě ale hrál důležitou roli fakt, že 

pooperační kognitivní změny neměl, před operací pracoval a v  pracovní neschopnosti byl 

jen nejnutněji dlouhou dobu. Porovnáním odpovědí jsem zjistila, že to, jak se pacient po 

operaci zapojí do pracovního procesu, záleží na délce pracovní pauzy, na pracovních 

příležitostech, na přístupu zaměstnavatele, na motivaci, vůli a v neposlední řadě na 

celkovém zdravotním stavu. U každého pacienta je míra jednotlivých vlivů odlišná,  

Zlepšit úroveň zdraví se pacienti snažili i pomocí různých doplňků stravy. 

Zvažovali i zavedení ketogenní diety. V zahraničí má tento způsob léčby výborné 

výsledky, u nás se do léčebného programu zavádí málo. 

Základní výzkumná otázka zní: jak se pacientům žije po operaci epileptického 

ložiska? Po vyhodnocení všech informací a posouzení jejich zdravotního, sociálního a 

rodinného života nelze otázku jednoznačně odpovědět. Pokud porovnáme rizika, vzniklé a 

přetrvávající komplikace a přínos, hodnotím chirurgickou léčbu refrakterní epilepsie u 

sledované skupiny prozatím problematickou. Pacienti očekávali pozitivnější přínos léčby a 

zlepšení kvality života.  
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7 ZÁVĚR 

 Cílem diplomové práce bylo sledovat přínos a komplikace chirurgické léčby 

refrakterní epilepsie. Jak jsme se dozvěděli v diskuzi, za přínos operace nelze považovat 

pouhé potlačení epileptických záchvatů, ale zejména celkové zlepšení kvality života. U 

pěti pacientů, kteří byli zahrnuti do studie, ke zlepšení nedošlo. Další , šestá pacientka se 

vymizení záchvatů nedočkala a očekávání s operací spojené se také nesplnila. Dokázala se 

však více osamostatnit a začít tak nový, lepší život. Tyto informace vyplynuly z rozhovoru 

s pacienty. Dotazník QOLIE 89 byl využit pouze k doplnění informací, jelikož nebyl 

pacienty před operací vyplněn. Tímto jsme získali obrovské množství dat, jenž bylo 

vykoupeno jediným negativem - časovou náročností rozhovorů. Rychlejší, ne však úplně 

vhodnou alternativou, je získávání informací pouze zmíněným dotazníkem QOLIE 89. 

Porovnáním výsledků, které nám oba druhy výzkumu poskytly, jsme zjistili jejich 

odlišnost. V praxi je vhodné dotazník QOLIE 89 doplnit o další neuropsychologická 

vyšetření. Tato kombinace získávání informací je aplikován ve FN Motol. Bohužel ne 

všechny nemocnice, kde epileptologické ambulance jsou, tento kombinovaný postup v 

praxi využívají, což má za následek chybění některých předoperačních dat. Navrhuji 

standardizovaný postup neuropsychologických vyšetření ve všech nemocnicích tak, aby k 

absenci informací nedocházelo a výsledky operací se mohly porovnávat na úrovni 

tuzemské i celosvětové. Tímto můžeme adekvátně sledovat úspěšnost operace a hodnotit, 

jestli chirurgická léčba refrakterní epilepsie, provázená předoperačním monitoringem, je 

pro pacienty skutečně přínosem.  

 Role nemocného sebou nese obrovskou psychickou zátěž. Ke komplikacím a 

nesplněným očekáváním nemocní zaujímají po čase smířlivý postoj. Neovlivňují však jen 

život jeho, ale i život partnera, s kterým ho sdílí. Ten ovlivňuje pacientovo rozhodování, 

motivaci a sílu bojovat s pooperačními komplikacemi. Do budoucna by bylo vhodné 

poskytnout psychologické poradenství poskytnout i partnerovi, ve kterém hledá nemocný 

největší oporu. 

 Pro pacienta je důležitá nejen psychická opora ale i dostatek informací. Mezery v 

obsahu a jednotnosti jsem po sběru dat nalezla v edukaci žen - epileptiček, které plánují 

početí. Je nutné, aby si lékař uvědomil, že jakékoli zanedbání této povinnosti může mít pro 

matku i dítě celoživotní následky. 
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 Medicína byla a je oborem s rychlým rozvojem. Výsledky léčby před dvěma lety 

proto již nemusí korespondovat s výsledky mladšími, díky pokročilejší technice, 

diagnostice a praxi lékařů - neurochirurgů. 
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SEZNAM ZKRATEK 

AED – antiepileptic-drugs 

ATB - antibiotika 

CBZ - karbamazepin 

CPS – parciální záchvat komplexné 

CT – computer tomography 

DBS – deep brain stimulation 

DNA - Deoxyribonucleic acid 

EEE – elektroencefalograf 

ETS - etosuximid 

ESL - eslikarbamazepin 

fMR – funkční magnetická rezonance 

FN – fakultní nemocnice 

GBP - gabapentin 

GTCS – sekundárně generalizovaný tonicko-klonický záchvat 

ILAE – international league against epilepsy 

JIP – jednotka intenzivní péče 

LEV - levetiracetam 

LCM - lakosamid 

LTG - lemotrigine 

MR – magnetická rezonance 

MST – multiple subpial transections 

MTLE - mediální temporální epilepsie 

NTLE – laterální nekortikální epilepsie 

NCHK – neurochirurgická klinika 

PET – pozitronová emisní tomografie 

PMK – permanentní močový katetr 

PŽK – periferní žilní kanyla 

rCBF – regionální průtok krve mozkem 

RD – Redonův drén 

SD – spádová drenáž 

SISCOM – subtrakční iktální SPECT koregistrovaný s MR 

SPECT – single photon emission computed tomography 
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SPS – jednoduché simplexní záchvaty 

SVO – specifická výzkumná otázka 

TPM – topiramát 

TLE – temporální epilepsie 

vEEG – video elektroencefalograf 

ÚVN – Ústřední vojenská nemocnice a fakultní vojenská nemocnice  

VNS – stimulace nervus vagus 

VPA – valproic acid 

ZNS - zonisamid 

ZVO – základní výzkumná otázka 
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SEZNAM CIZÍCH SLOV 

Anxieta - úzkost 

Biopotenciálů – skalární fyzikální veličina 

Dehydratace – nedostatek tekutin 

Dysfagie – porucha polykání 

Dysforie – stav úzkosti, pocit nepohody 

Disabilita – porušená schopnost 

Dysplazie – porucha vývoje nebo růstu 

Dystaxe – nesouměrný pohyb 

Extrapyramidové – hlavní část-bazální ganglia a jejich spoje 

Extratemporální – zevní spánkový 

Farmakorezistentní – lékům odolný 

Fotostimulace – stimulace světlem 

Gastrointestinální – týkající se střev a žaludku 

Hypomanie – slabší forma mánie, projevující se povznešenou náladou 

Hypoventilace – počet dechů pod 8 

Hypoglykemie – cukr v krvi pod 3.5 mmol/l 

Ictal – epileptický záchvat 

Interictal - mezizáchvatovitý 

Iatrogenní poškození – poškození lékařem 

Introverze – zaměřený dovnitř 

Kortikografická monitorace – korová monitorace 

Klaustrofobici – lidé,co mají strach z malých prostorů 

Morbidita - úmrtnost 

Neuronální excitabilita – schopnost nervových buněk reagovat na změnu prostředí 

podrážděním 

Parézy - ochabnutí  

Postikktální – po epileptickém záchvatu 

Psychastenie – duševní onemocnění 

Subklavikulární - podkličková 

Radionuklid – radioaktivní izotop prvku 

Renální – ledvinné 

Synkopální - závrať 
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Synaptodendrický – druh zapojení 

Kardiodepresivní – potlačení srdeční funkce 

Nervus Facialis – lícní nerv 

Nystagmus – rychlé, trhavé pohyby očí 
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Příloha A Konečný seznam kategorií 
 
Kategorie 

1. Motivace 

2. Projevy epilepsie 

3. Zdravotní stav po operaci 

4. Psychická odolnost 

5. Partnerství, rodina 

6. Pooperační změny 

7. Operace 

  



    

 
 

Příloha B Konečný seznam subkategirií (číslo v závorce označuje kategorii) 

 

(1-2)První projevy epilepsie 

(1-2)První uvědomován nemoci. 

(1-2)Obraz epileptického záchvatu před operací. 

(1-2)Počet epileptických záchvatů před operací. 

(1-2-3-5)Motivace k podstoupení operace. 

(1-2-3-4-6-7)Zhodnocení výsledku operace. 

(1-2-4-5)Uvědomování si podstupovaného rizika. 

(3-4-5-6-7)Komplikace po operaci. 

(2-3-4-5-6-7)Psychický stav po operaci. 

(1-5)Podpora rodiny. 

(1-5)Podpora přátel. 

(1-5)Podpora manžela/manželky. 

(1-2-3-4-5-6-7)Síla a vůle zvládnout pooperační stav. 

(1-2-3-4-5-6-7)Síla a vůle zvládnout pooperační komplikace. 

(4-6-7)Vzpomínky na hospitalizaci. 

(1-2-3-4-6-7)Úroveň zdraví v momentě propuštění domů. 

(1-2-3-4-6-7)Délka následné rekonvalescence. 

(2-3-4-6-7)Zvažování přínosu operace. 

(2-3-4-5-6-7)Umožnění návratu do pracovního procesu. 

(2-3-6-7)Změna pracovního úvazku. 

(2-3-6-7)Změna pracovní pozice. 

(2-6-7)Délka pooperační záchvatovité pauzy. 

(1-2-3-4-5-6-7)Obraz epileptického záchvatu po operaci 

(1-2-3-4-5-6-7)Počet epileptických záchvatů po operaci. 

(2-4-6-7)Vliv zevních a vnitřních stimulů na vznik epileptického záchvatu. 

(2-4-6-7)Nastavení množství léků po operaci. 

(1-2-3-4-5-6)Splněná očekávání. 

(1-2-3-4-5-6)Vnímání svého zdravotního stavu. 

(2-3-4-6-7)Pooperační změny emocí. 

(2-3-4-6-7)Pooperační problémy se čtením. 

(2-3-4-6-7)Pooperační změny učení. 

(2-3-4-6-7)Pooperační problémy udržet pozornost. 



    

 
 

(2-3-4-6-7)Pooperační změny řeči. 

(2-3-4-6-7)Pooperační problémy s orientací. 

(1-2-3-4-6-7)Udržení životního elánu a motivace. 

(1-2-6)Dodržování režimových opatření. 

(1-2-3-4-5-6-7)Osamostatnění se. 

(1-2-3-4-6-7)Řidičský průkaz. 

(1-2-3-4-5-6-7)Závislost na okolí před operací. 

(1-2-3-4-5-6-7)Závislost na okolí po operaci. 

(1-2-3-4-5-6-7)Pocit bezpečí. 

(1-2-3-4-5-6-7)Sociální diskriminace. 

(1-2-3-4-5-6-7)Partnerská diskriminace. 

(1-2-3-4-5-6-7)Plnění partnerských rolí. 

(1-2-3-4-5-6-7)Plnění sociálních rolí. 

(1-2-3-4-5-6-7)Zapojení do života. 

(1-2-3-4-5-6-7)Vnímání sebe sama. 

(1-2-3-4-5-6-7)Zakládání rodiny. 

(1-2-3-4-5-6-7)Rizika v těhotenství. 

 
  



    

 
 

Příloha C Uvádění kategorií do vztahu se specifickými výzkumnými otázkami 

 

SVO1: Splnila se pooperační očekávání pacientů?  

(1-2)Obraz epileptického záchvatu před operací. 

(1-2)Počet epileptických záchvatů před operací. 

(1-2-3-5)Motivace k podstoupení operace. 

(1-2-3-4-6-7)Zhodnocení výsledku operace. 

(1-2-4-5)Uvědomování si podstupovaného rizika. 

(3-4-5-6-7)Komplikace po operaci. 

(2-3-4-5-6-7)Psychický stav po operaci. 

(1-2-3-4-6-7)Úroveň zdraví v momentě propuštění domů. 

(1-2-3-4-6-7)Délka následné rekonvalescence. 

(2-3-4-6-7)Zvažování přínosu operace. 

(2-3-4-5-6-7)Umožnění návratu do pracovního procesu. 

(2-3-6-7)Změna pracovního úvazku. 

(2-3-6-7)Změna pracovní pozice. 

(1-2-3-4-5-6-7)Obraz epileptického záchvatu po operaci 

(1-2-3-4-5-6-7)Počet epileptických záchvatů po operaci. 

((2-4-6-7)Nastavení množství léků po operaci. 

(1-2-3-4-5-6)Splněná očekávání. 

(1-2-3-4-5-6)Vnímání svého zdravotního stavu. 

(1-2-3-4-6-7)Udržení životního elánu a motivace. 

(1-2-6)Dodržování režimových opatření. 

(1-2-3-4-5-6-7)Osamostatnění se. 

(1-2-3-4-6-7)Řidičský průkaz. 

(1-2-3-4-5-6-7)Závislost na okolí před operací. 

(1-2-3-4-5-6-7)Závislost na okolí po operaci. 

(1-2-3-4-5-6-7)Pocit bezpečí. 

(1-2-3-4-5-6-7)Sociální diskriminace. 

(1-2-3-4-5-6-7)Partnerská diskriminace. 

(1-2-3-4-5-6-7)Plnění partnerských rolí. 

(1-2-3-4-5-6-7)Plnění sociálních rolí. 

(1-2-3-4-5-6-7)Zapojení do života. 

(1-2-3-4-5-6-7)Vnímání sebe sama. 



    

 
 

(1-2-3-4-5-6-7)Zakládání rodiny. 

(1-2-3-4-5-6-7)Rizika v těhotenství. 

 

SVO2: Jak se po operaci změnil počet a průběh epileptických záchvatů? 

(1-2)První projevy epilepsie 

(1-2)První uvědomován nemoci. 

(1-2)Obraz epileptického záchvatu před operací. 

(1-2)Počet epileptických záchvatů před operací. 

(1-2-3-5)Motivace k podstoupení operace. 

(1-2-3-4-6-7)Zhodnocení výsledku operace. 

(1-2-3-4-6-7)Úroveň zdraví v momentě propuštění domů. 

(1-2-3-4-6-7)Délka následné rekonvalescence. 

(2-3-4-6-7)Zvažování přínosu operace. 

(2-3-4-5-6-7)Umožnění návratu do pracovního procesu. 

(2-3-6-7)Změna pracovního úvazku. 

(2-3-6-7)Změna pracovní pozice. 

(2-6-7)Délka pooperační záchvatovité pauzy. 

(1-2-3-4-5-6-7)Obraz epileptického záchvatu po operaci 

(1-2-3-4-5-6-7)Počet epileptických záchvatů po operaci. 

(2-4-6-7)Vliv zevních a vnitřních stimulů na vznik epileptického záchvatu. 

((2-4-6-7)Nastavení množství léků po operaci. 

(1-2-3-4-5-6)Splněná očekávání. 

(1-2-3-4-5-6)Vnímání svého zdravotního stavu. 

(1-2-3-4-6-7)Udržení životního elánu a motivace. 

(1-2-6)Dodržování režimových opatření. 

(1-2-3-4-5-6-7)Osamostatnění se. 

(1-2-3-4-6-7)Řidičský průkaz. 

(1-2-3-4-5-6-7)Závislost na okolí před operací. 

(1-2-3-4-5-6-7)Závislost na okolí po operaci. 

(1-2-3-4-5-6-7)Pocit bezpečí. 

(1-2-3-4-5-6-7)Sociální diskriminace. 

(1-2-3-4-5-6-7)Partnerská diskriminace. 

(1-2-3-4-5-6-7)Plnění partnerských rolí. 

(1-2-3-4-5-6-7)Plnění sociálních rolí. 



    

 
 

(1-2-3-4-5-6-7)Zapojení do života. 

(1-2-3-4-5-6-7)Vnímání sebe sama. 

(1-2-3-4-5-6-7)Zakládání rodiny. 

(1-2-3-4-5-6-7)Rizika v těhotenství. 

 
SVO3: Jak se u pacienta po operaci změnila úroveň zdraví? 
 (3-4-5-6-7)Komplikace po operaci. 

(2-3-4-5-6-7)Psychický stav po operaci. 

 (1-2-3-4-5-6-7)Síla a vůle zvládnout pooperační stav. 

(1-2-3-4-5-6-7)Síla a vůle zvládnout pooperační komplikace. 

(1-2-3-4-6-7)Úroveň zdraví v momentě propuštění domů. 

(1-2-3-4-6-7)Délka následné rekonvalescence. 

(2-3-4-6-7)Zvažování přínosu operace. 

(2-3-4-5-6-7)Umožnění návratu do pracovního procesu. 

(2-3-6-7)Změna pracovního úvazku. 

(2-3-6-7)Změna pracovní pozice. 

(2-6-7)Délka pooperační záchvatovité pauzy. 

(1-2-3-4-5-6-7)Obraz epileptického záchvatu po operaci 

(1-2-3-4-5-6-7)Počet epileptických záchvatů po operaci. 

(2-4-6-7)Vliv zevních a vnitřních stimulů na vznik epileptického záchvatu. 

((2-4-6-7)Nastavení množství léků po operaci. 

(1-2-3-4-5-6)Splněná očekávání. 

(1-2-3-4-5-6)Vnímání svého zdravotního stavu. 

(2-3-4-6-7)Pooperační změny emocí. 

(2-3-4-6-7)Pooperační problémy se čtením. 

(2-3-4-6-7)Pooperační změny učení. 

(2-3-4-6)Pooperační problémy udržet pozornost. 

(2-3-4-6-7)Pooperační změny řeči. 

(2-3-4-6-7)Pooperační problémy s orientací.. 

(1-2-3-4-6-7)Udržení životního elánu a motivace. 

(1-2-6)Dodržování režimových opatření. 

(1-2-3-4-5-6-7)Osamostatnění se. 

(1-2-3-4-6-7)Řidičský průkaz. 

(1-2-3-4-5-6-7)Závislost na okolí před operací. 



    

 
 

(1-2-3-4-5-6-7)Závislost na okolí po operaci. 

(1-2-3-4-5-6-7)Pocit bezpečí. 

(1-2-3-4-5-6-7)Sociální diskriminace. 

(1-2-3-4-5-6-7)Partnerská diskriminace. 

(1-2-3-4-5-6-7)Plnění partnerských rolí. 

(1-2-3-4-5-6-7)Plnění sociálních rolí. 

(1-2-3-4-5-6-7)Zapojení do života. 

(1-2-3-4-5-6-7)Vnímání sebe sama. 

(1-2-3-4-5-6-7)Zakládání rodiny. 

(1-2-3-4-5-6-7)Rizika v těhotenství. 

 

SVO4: Změnila se u nemocných po operaci farmakologická léčba? 

(1-2-3-4-6-7)Úroveň zdraví v momentě propuštění domů. 

(2-3-4-6-7)Zvažování přínosu operace. 

(2-6-7)Délka pooperační záchvatovité pauzy. 

(1-2-3-4-5-6-7)Obraz epileptického záchvatu po operaci 

(1-2-3-4-5-6-7)Počet epileptických záchvatů po operaci. 

(2-4-6-7)Vliv zevních a vnitřních stimulů na vznik epileptického záchvatu. 

((2-4-6-7)Nastavení množství léků po operaci. 

(1-2-3-4-5-6)Splněná očekávání. 

(1-2-3-4-5-6)Vnímání svého zdravotního stavu. 

(1-2-3-4-6-7)Udržení životního elánu a motivace. 

(1-2-6)Dodržování režimových opatření. 

(1-2-3-4-5-6-7)Osamostatnění se. 

(1-2-3-4-6-7)Řidičský průkaz. 

(1-2-3-4-5-6-7)Vnímání sebe sama. 

(1-2-3-4-5-6-7)Zakládání rodiny. 

(1-2-3-4-5-6-7)Rizika v těhotenství. 

SVO5: Jak se nemocný po operaci zapojil do života? 

(1-2-3-4-6-7)Zhodnocení výsledku operace. 

(3-4-5-6-7)Komplikace po operaci. 

(2-3-4-5-6-7)Psychický stav po operaci. 

(1-5)Podpora rodiny. 

(1-5)Podpora přátel. 



    

 
 

(1-5)Podpora manžela/manželky. 

(1-2-3-4-5-6-7)Síla a vůle zvládnout pooperační stav. 

(1-2-3-4-5-6-7)Síla a vůle zvládnout pooperační komplikace. 

(1-2-3-4-6-7)Úroveň zdraví v momentě propuštění domů. 

(1-2-3-4-6-7)Délka následné rekonvalescence. 

(2-3-4-6-7)Zvažování přínosu operace. 

(2-3-4-5-6-7)Umožnění návratu do pracovního procesu. 

(2-3-6-7)Změna pracovního úvazku. 

(2-3-6-7)Změna pracovní pozice. 

(2-6-7)Délka pooperační záchvatovité pauzy. 

(1-2-3-4-5-6-7)Obraz epileptického záchvatu po operaci 

(1-2-3-4-5-6-7)Počet epileptických záchvatů po operaci. 

(2-4-6-7)Vliv zevních a vnitřních stimulů na vznik epileptického záchvatu. 

((2-4-6-7)Nastavení množství léků po operaci. 

(1-2-3-4-5-6)Splněná očekávání. 

(1-2-3-4-5-6)Vnímání svého zdravotního stavu. 

(2-3-4-6-7)Pooperační změny emocí. 

(2-3-4-6-7)Pooperační problémy se čtením. 

(2-3-4-6-7)Pooperační změny učení. 

(2-3-4-6)Pooperační problémy udržet pozornost. 

(2-3-4-6-7)Pooperační změny řeči. 

(2-3-4-6-7)Pooperační problémy s orientací.. 

(1-2-3-4-6-7)Udržení životního elánu a motivace. 

(1-2-6)Dodržování režimových opatření. 

(1-2-3-4-5-6-7)Osamostatnění se. 

(1-2-3-4-6-7)Řidičský průkaz. 

(1-2-3-4-5-6-7)Závislost na okolí po operaci. 

(1-2-3-4-5-6-7)Pocit bezpečí. 

(1-2-3-4-5-6-7)Sociální diskriminace. 

(1-2-3-4-5-6-7)Partnerská diskriminace. 

(1-2-3-4-5-6-7)Plnění partnerských rolí. 

(1-2-3-4-5-6-7)Plnění sociálních rolí. 

(1-2-3-4-5-6-7)Zapojení do života. 

(1-2-3-4-5-6-7)Vnímání sebe sama. 



    

 
 

(1-2-3-4-5-6-7)Zakládání rodiny. 

 

SVO6: Jaké změny se po operaci udály v rodinné oblasti? 

(1-2-3-5)Motivace k podstoupení operace. 

(1-2-3-4-6-7)Zhodnocení výsledku operace. 

(1-2-4-5)Uvědomování si podstupovaného rizika. 

(3-4-5-6-7)Komplikace po operaci. 

(2-3-4-5-6-7)Psychický stav po operaci. 

(1-5)Podpora rodiny. 

(1-5)Podpora přátel. 

(1-5)Podpora manžela/manželky. 

(1-2-3-4-5-6-7)Síla a vůle zvládnout pooperační stav. 

(1-2-3-4-5-6-7)Síla a vůle zvládnout pooperační komplikace. 

(1-2-3-4-6-7)Úroveň zdraví v momentě propuštění domů. 

(1-2-3-4-6-7)Délka následné rekonvalescence. 

(2-3-4-6-7)Zvažování přínosu operace. 

(2-3-4-5-6-7)Umožnění návratu do pracovního procesu. 

(2-3-6-7)Změna pracovního úvazku. 

(2-3-6-7)Změna pracovní pozice. 

(2-6-7)Délka pooperační záchvatovité pauzy. 

(1-2-3-4-5-6-7)Obraz epileptického záchvatu po operaci 

(1-2-3-4-5-6-7)Počet epileptických záchvatů po operaci. 

(2-4-6-7)Vliv zevních a vnitřních stimulů na vznik epileptického záchvatu. 

((2-4-6-7)Nastavení množství léků po operaci. 

(1-2-3-4-5-6)Splněná očekávání. 

(1-2-3-4-5-6)Vnímání svého zdravotního stavu. 

(2-3-4-6-7)Pooperační změny emocí. 

(2-3-4-6-7)Pooperační problémy se čtením. 

(2-3-4-6-7)Pooperační změny učení. 

(2-3-4-6)Pooperační problémy udržet pozornost. 

(2-3-4-6-7)Pooperační změny řeči. 

(2-3-4-6-7)Pooperační problémy s orientací.. 

(1-2-3-4-6-7)Udržení životního elánu a motivace. 

(1-2-6)Dodržování režimových opatření. 



    

 
 

(1-2-3-4-5-6-7)Osamostatnění se. 

(1-2-3-4-6-7)Řidičský průkaz. 

(1-2-3-4-5-6-7)Závislost na okolí po operaci. 

(1-2-3-4-5-6-7)Pocit bezpečí. 

(1-2-3-4-5-6-7)Sociální diskriminace. 

(1-2-3-4-5-6-7)Partnerská diskriminace. 

(1-2-3-4-5-6-7)Plnění partnerských rolí. 

(1-2-3-4-5-6-7)Plnění sociálních rolí. 

(1-2-3-4-5-6-7)Zapojení do života. 

(1-2-3-4-5-6-7)Vnímání sebe sama. 

(1-2-3-4-5-6-7)Zakládání rodiny. 

(1-2-3-4-5-6-7)Rizika v těhotenství. 

 

SVO7: Jaké změny se po operaci udály v pracovní oblasti? 

(1-2-3-5)Motivace k podstoupení operace. 

(1-2-3-4-6-7)Zhodnocení výsledku operace. 

(1-2-4-5)Uvědomování si podstupovaného rizika. 

(3-4-5-6-7)Komplikace po operaci. 

(2-3-4-5-6-7)Psychický stav po operaci. 

(1-5)Podpora rodiny. 

(1-5)Podpora přátel. 

(1-5)Podpora manžela/manželky. 

(1-2-3-4-5-6-7)Síla a vůle zvládnout pooperační stav. 

(1-2-3-4-5-6-7)Síla a vůle zvládnout pooperační komplikace. 

(1-2-3-4-6-7)Délka následné rekonvalescence. 

(2-3-4-6-7)Zvažování přínosu operace. 

(2-3-4-5-6-7)Umožnění návratu do pracovního procesu. 

(2-3-6-7)Změna pracovního úvazku. 

(2-3-6-7)Změna pracovní pozice. 

(2-6-7)Délka pooperační záchvatovité pauzy. 

(1-2-3-4-5-6-7)Obraz epileptického záchvatu po operaci 

(1-2-3-4-5-6-7)Počet epileptických záchvatů po operaci. 

(2-4-6-7)Vliv zevních a vnitřních stimulů na vznik epileptického záchvatu. 

((2-4-6-7)Nastavení množství léků po operaci. 



    

 
 

(1-2-3-4-5-6)Splněná očekávání. 

(1-2-3-4-5-6)Vnímání svého zdravotního stavu. 

(2-3-4-6-7)Pooperační změny emocí. 

(2-3-4-6-7)Pooperační problémy se čtením. 

(2-3-4-6-7)Pooperační změny učení. 

(2-3-4-6)Pooperační problémy udržet pozornost. 

(2-3-4-6-7)Pooperační změny řeči. 

(2-3-4-6-7)Pooperační problémy s orientací.. 

(1-2-3-4-6-7)Udržení životního elánu a motivace. 

(1-2-6)Dodržování režimových opatření. 

(1-2-3-4-5-6-7)Osamostatnění se. 

(1-2-3-4-6-7)Řidičský průkaz. -2-3-4-5-6)  

(1-2-3-4-5-6-7)Závislost na okolí po operaci. 

(1-2-3-4-5-6-7)Pocit bezpečí. 

(1-2-3-4-5-6-7)Sociální diskriminace. 

(1-2-3-4-5-6-7)Plnění sociálních rolí. 

(1-2-3-4-5-6-7)Zapojení do života. 

(1-2-3-4-5-6-7)Vnímání sebe sama. 

 

SVO8: Jaké změny se po operaci udály v sociální oblasti? 

(1-2)První projevy epilepsie 

(1-2)První uvědomován nemoci. 

(1-2)Obraz epileptického záchvatu před operací. 

(1-2)Počet epileptických záchvatů před operací. 

(1-2-3-5)Motivace k podstoupení operace. 

(1-2-3-4-6-7)Zhodnocení výsledku operace. 

(1-2-4-5)Uvědomování si podstupovaného rizika. 

(3-4-5-6-7)Komplikace po operaci. 

(2-3-4-5-6-7)Psychický stav po operaci. 

(1-5)Podpora rodiny. 

(1-5)Podpora přátel. 

(1-5)Podpora manžela/manželky. 

(1-2-3-4-6-7)Úroveň zdraví v momentě propuštění domů. 

(1-2-3-4-6-7)Délka následné rekonvalescence. 



    

 
 

(2-3-4-6-7)Zvažování přínosu operace. 

(2-3-4-5-6-7)Umožnění návratu do pracovního procesu. 

(2-3-6-7)Změna pracovního úvazku. 

(2-3-6-7)Změna pracovní pozice. 

(1-2-3-4-5-6-7)Obraz epileptického záchvatu po operaci 

(1-2-3-4-5-6-7)Počet epileptických záchvatů po operaci. 

(2-4-6-7)Vliv zevních a vnitřních stimulů na vznik epileptického záchvatu. 

((2-4-6-7)Nastavení množství léků po operaci. 

(1-2-3-4-5-6)Splněná očekávání. 

(1-2-3-4-5-6)Vnímání svého zdravotního stavu. 

(2-3-4-6-7)Pooperační změny emocí. 

(2-3-4-6-7)Pooperační problémy se čtením. 

(2-3-4-6-7)Pooperační změny učení. 

(2-3-4-6)Pooperační problémy udržet pozornost. 

(2-3-4-6-7)Pooperační změny řeči. 

(2-3-4-6-7)Pooperační problémy s orientací.. 

(1-2-3-4-6-7)Udržení životního elánu a motivace. 

(1-2-6)Dodržování režimových opatření. 

(1-2-3-4-5-6-7)Osamostatnění se. 

(1-2-3-4-6-7)Řidičský průkaz. 

(1-2-3-4-5-6-7)Závislost na okolí před operací. 

(1-2-3-4-5-6-7)Závislost na okolí po operaci. 

(1-2-3-4-5-6-7)Pocit bezpečí. 

(1-2-3-4-5-6-7)Sociální diskriminace. 

(1-2-3-4-5-6-7)Partnerská diskriminace. 

(1-2-3-4-5-6-7)Plnění partnerských rolí. 

(1-2-3-4-5-6-7)Plnění sociálních rolí. 

(1-2-3-4-5-6-7)Zapojení do života. 

(1-2-3-4-5-6-7)Vnímání sebe sama. 

 

SVO9: Jaké změny jste po operaci pocítil/a v kognitivních (poznávacích) oblastech? 

(1-2-3-5)Motivace k podstoupení operace. 

(1-2-3-4-6-7)Zhodnocení výsledku operace. 

(1-2-4-5)Uvědomování si podstupovaného rizika. 



    

 
 

(3-4-5-6-7)Komplikace po operaci. 

(2-3-4-5-6-7)Psychický stav po operaci. 

(1-2-3-4-5-6-7)Síla a vůle zvládnout pooperační stav. 

(1-2-3-4-5-6-7)Síla a vůle zvládnout pooperační komplikace. 

(1-2-3-4-6-7)Úroveň zdraví v momentě propuštění domů. 

(1-2-3-4-6-7)Délka následné rekonvalescence. 

(2-3-4-6-7)Zvažování přínosu operace. 

(2-3-4-5-6-7)Umožnění návratu do pracovního procesu. 

(2-3-6-7)Změna pracovního úvazku. 

(2-3-6-7)Změna pracovní pozice. 

 (1-2-3-4-5-6)Splněná očekávání. 

(1-2-3-4-5-6)Vnímání svého zdravotního stavu. 

(2-3-4-6-7)Pooperační problémy se čtením. 

(2-3-4-6-7)Pooperační změny učení. 

(2-3-4-6)Pooperační problémy udržet pozornost. 

(2-3-4-6-7)Pooperační změny řeči. 

(2-3-4-6-7)Pooperační problémy s orientací.. 

(1-2-3-4-6-7)Udržení životního elánu a motivace. 

(1-2-3-4-5-6-7)Osamostatnění se. 

(1-2-3-4-6-7)Řidičský průkaz. 

(1-2-3-4-5-6-7)Závislost na okolí po operaci. 

(1-2-3-4-5-6-7)Pocit bezpečí. 

(1-2-3-4-5-6-7)Sociální diskriminace. 

(1-2-3-4-5-6-7)Partnerská diskriminace. 

(1-2-3-4-5-6-7)Plnění partnerských rolí. 

(1-2-3-4-5-6-7)Plnění sociálních rolí. 

(1-2-3-4-5-6-7)Zapojení do života. 

(1-2-3-4-5-6-7)Vnímání sebe sama. 

SVO10: Jaké změny jste pocítil/a po emoční stránce? 

(1-2)Obraz epileptického záchvatu před operací. 

(1-2)Počet epileptických záchvatů před operací. 

(3-4-5-6-7)Komplikace po operaci. 

(2-3-4-5-6-7)Psychický stav po operaci. 

(1-5)Podpora rodiny. 



    

 
 

(1-5)Podpora přátel. 

(1-5)Podpora manžela/manželky. 

(1-2-3-4-5-6-7)Síla a vůle zvládnout pooperační stav. 

(1-2-3-4-5-6-7)Síla a vůle zvládnout pooperační komplikace. 

(1-2-3-4-6-7)Úroveň zdraví v momentě propuštění domů. 

(1-2-3-4-6-7)Délka následné rekonvalescence. 

(2-3-4-6-7)Zvažování přínosu operace. 

(2-3-4-5-6-7)Umožnění návratu do pracovního procesu. 

(2-3-6-7)Změna pracovního úvazku. 

(2-3-6-7)Změna pracovní pozice.. 

(1-2-3-4-5-6-7)Obraz epileptického záchvatu po operaci 

(1-2-3-4-5-6-7)Počet epileptických záchvatů po operaci. 

(2-4-6-7)Vliv zevních a vnitřních stimulů na vznik epileptického záchvatu. 

((2-4-6-7)Nastavení množství léků po operaci. 

(1-2-3-4-5-6)Splněná očekávání. 

(1-2-3-4-5-6)Vnímání svého zdravotního stavu. 

(2-3-4-6-7)Pooperační změny emocí. 

(2-3-4-6-7)Pooperační problémy se čtením. 

(2-3-4-6-7)Pooperační změny učení. 

(2-3-4-6)Pooperační problémy udržet pozornost. 

(2-3-4-6-7)Pooperační změny řeči. 

(2-3-4-6-7)Pooperační problémy s orientací.. 

(1-2-3-4-6-7)Udržení životního elánu a motivace. 

(1-2-3-4-5-6-7)Závislost na okolí po operaci. 

(1-2-3-4-5-6-7)Pocit bezpečí. 

(1-2-3-4-5-6-7)Sociální diskriminace. 

(1-2-3-4-5-6-7)Partnerská diskriminace. 

(1-2-3-4-5-6-7)Plnění partnerských rolí. 

(1-2-3-4-5-6-7)Plnění sociálních rolí. 

(1-2-3-4-5-6-7)Zapojení do života. 

(1-2-3-4-5-6-7)Vnímání sebe sama. 


