Hluboká žilní trombóza
a plicní embolie
Příručka pro pacienty

Tvorba krevních sraženin
v hlubokém žilním systému
a plicní embolie

Rozměr po složení: 110 × 210 mm

Co je hluboká žilní trombóza
a plicní embolie?
Hluboká žilní trombóza je
společně s plicní embolií třetím
nejčastějším kardiovaskulárním
onemocněním a dohromady
se označují jako venózní (žilní)
tromboembolie, zkráceně VTE.1
Při některých stavech, kdy
se pacient nemůže delší dobu
pohybovat (např. po operaci
nebo když je upoután na lůžko),
a při některých onemocněních
se může v žíle vytvořit krevní
sraženina, přičemž nejčastěji se
tvoří v hlubokých žilách dolních
končetin. Tento stav se nazývá
hluboká žilní trombóza,
zkráceně HŽT.1–3

Mezi typické
symptomy
trombózy
v horních
a dolních
končetinách
patří bolest
nebo citlivost
a otok.1

Pokud se krevní sraženina uvolní a dostane se do plic, může to
vést k potenciálně smrtelnému stavu zvanému plicní embolie,
zkráceně PE.2

Mezi nejčastější příznaky akutní plicní
embolie patří dechové obtíže, významně
1
zrychlené dýchání a bolest na hrudi.

U koho je riziko trombózy
a plicní embolie zvýšené?
Riziko vzniku krevní sraženiny v žilách zvyšují známé rizikové
faktory. Tyto rizikové faktory můžeme rozdělit do tří skupin:
individuální rizikové faktory, rizika související s akutním
zdravotním stavem a rizika související se zraněním nebo
operací.3
Mezi individuální rizikové faktory patří:
věk nad 40 let,
nádorové onemocnění,
v minulosti prodělaná trombóza
nebo plicní embolie,
křečové žíly,
obezita,
dlouhodobá nemožnost
pohybu, například déletrvající
klid na lůžku, znehybnění
použitím sádry nebo cestování
na dlouhé vzdálenosti
s omezením pohybu.3

Mezi rizika související s akutním zdravotním stavem patří:
akutní nebo chronická infekce v hrudní oblasti,
srdeční selhání,
infarkt myokardu,
cévní mozková příhoda vedoucí k imobilitě,
některé formy chemoterapie,
akutní zánětlivé střevní onemocnění.3

Mezi rizika související se zraněním nebo operací patří:
všechny operace, zejména však operace v hrudní, břišní
a pánevní oblasti, a dále ortopedické zákroky. Velmi vysoké
riziko s sebou nesou operace nosných kloubů a operace,
při nichž se odstraňují nádory,
poranění nohou, která
vyžadují operaci nebo
dlouhodobou
imobilizaci.3

Obecně platí, že čí

m déle

operace trvá, tím je
trombózy vyšší. 4

riziko

Jaký je přínos prevence vzniku
žilní trombózy a plicní embolie?

Co se stane, je-li diagnostikována
žilní trombóza nebo plicní embolie?

Vhodnou prevencí se může riziko
vzniku žilní trombózy nebo plicní
embolie snížit o více než polovinu.1

Žilní trombózu a plicní embolii je třeba začít léčit
co nejdříve. U většiny pacientů zahrnuje léčba použití
léků snižujících srážlivost krve (ve formě injekcí nebo
tablet) a nošení kompresivních punčoch.1,7

Jak se dá žilní trombóze
a plicní embolii předcházet?

Délka léčby závisí na riziku
možného opakování trombózy
a rozhoduje o ní lékař.1

Jako prevenci trombózy
(tromboprofylaxi) lze použít různé léky
snižující srážlivost krve, ať již ve formě
injekcí, nebo tablet.1 Během hospitalizace
lze také použít mechanické formy
prevence (kompresivní
punčochy apod.).2

K prevenci trombózy u imobilizovaných pacientů je navíc
důležitá včasná rehabilitace, cvičení nohou a přiměřená
hydratace. Délka tromboprofylaxe je závislá na rizikových
faktorech pro vznik trombózy.5

e nebo
Pokud se chcete o hluboké žilní trombóz
ědět
plicní embolii, její prevenci nebo léčbě dozv
problém
více , nebo se domníváte, že se Vás tento
může týkat, obraťte se na svého lékaře.
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