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Vážená paní doktorko,
Vážený pane předsedo,
dovoluji si obrátit se na Vás ve věci postupu u NPB v době koronavirové pandemie.
Vzhledem k narůstajícímu počtu klinických zkušeností na chirurgických pracovištích
se množí i dotazy chirurgické obce na správný přístup k péči o nemocné se suspekcí na
COVID-19 a současnou náhlou příhodou, např. břišní. Vezměte prosím v úvahu při
přípravě metodického pokynu pro chirurgické obory i tento níže uvedený vzorový
konkrétní případ/dotaz odrážející současnou reálnou praxi.

Kazuistika:
Vedoucí lékař služby, který u pacienta s bolestmi břicha v epigastriu, se zvýšeným
CRP na 156 a se současnými známkami virózy, vyloučil náhlou příhodu břišní pouze
konzultací po telefonu s mladším lékařem (s 6-ti měsíční praxí po škole, bez
chirurgického kmene).
Protože však byl pacient suspektní z probíhající virózy (bolesti kloubů, svalů, febrilie)
a byl RZP vyhodnocen jako TRIAGE pozitivní pro COVID-19 a takto předán,
rozhodl se tento vedoucí lékař služby, že v rámci minimalizace možnosti kontaminace
prostor nemocnice (RTG, SONO) a minimalizace možnosti nákazy dalšího personálu
(sebe, rentgenologa), jej nebude nadále vyšetřovat (ačkoliv OOP jsou k dispozici).
Spolehl se jen na dobrozdání mladšího chirurga, že „není peritoneální, ani ileózní“,
ordinoval analgetika po telefonu a následně pacienta odeslal domů.
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Dotaz: „Zda výbor ČCHS ČLS JEP disponuje nějakými guidelines/doporučeními pro
postup při vyšetřování pacientů s NPB v této pandemické době a zda je v tomto
případě možné akceptovat konzultaci stavu pouze po telefonu kvůli minimalizaci
roznosu nákazy, nebo zda je fyzická přítomnost atestovaného chirurga jednoznačně
nutná k vyloučení NPB i v tomto pandemickém čase bez ohledu na možné následky pro
další provoz nemocnice či expozici dalšího personálu, popř. zda existuje nějaké jiné
právně závazné stanovisko o postupu.
Závažný argument pana doktora, který řešil NPB s mladším kolegou telefonicky byl
ten, že neexistuje žádné nařízení, zákonná norma či guidelines (vyjma vnitřních
předpisů nemocnice a chirurgického oddělení), který by mu nařizoval, aby pacienta
vyšetřil fyzicky a tudíž považuje vyloučení NPB po telefonu za přijatelné a v případě
komplikací nese plnou odpovědnost on a nikdo jiný, a že vnitřní předpis oddělení pro
něj není právně závazný.“

Toto však může být diskutabilní, protože pacienta vyšetřil a domů odeslal někdo
jiný a pokud by došlo na soudní spor, je možné, že by byl soudem popotahován i ten
mladší lékař, který však jen plnil úkoly svého nadřízeného a díky své nevelké erudici
spolehlivě nerozpozná NPB pouhým klinickým vyšetřením?

Děkuji mnohokrát za Vaše vyjádření.

S úctou a pozdravem

prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
předseda České chirurgické společnosti ČLS JEP
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