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KAZUISTIKA Č.1 
 
 I.A. 1963 
 RA: bez sledovaných och. 
 OA:pred  cca 20r. vírusová perikarditis , migrena,  insomnia,  

oper.papilomatozneho tu na bukalnej sliznici 2009 /nezhubný/, inak len 
bežné och.,  oper. O,  úrazy 0 

 LA: stilnox,  cinie,  quarelin alebo indometacin p.p. 
 49r. pacientka prišla na ambul. s ťažkosťami - febrility do 39st.C asi 2 dni, 

výrazné bolesti svalov, hlavne DK, slabosť,  cefalea iná ako pri migrene,  
difúzna, bez nauzey a zvracania,  nekašle, nádcha O, ťažkosti začali náhle. 

 Objekt.  ORF kludný,  LU nehmat.,  dých. vezikul.,  bez v.d.f.,  AS reg., fr. 
100/min.,  TK:120/80 

 orient. neurolog. nález v norme /izokoria, bez nystagmu, šija volná bez zn. 
mening. dráždenia/  

 Laborat.:  moč  chem.:  negat.,   CRP menej ako 8 
 



 V rámci dif.dg. už uvažujem o možnom 
neuroinfekte / v anamneze dodatočne zistený 
návrat z dovolenky v Egypte/ , pac. odoslaná na 
hospit. na infekčné odd., kde potvrdená 
kliešťová encefalitis  

 /Pozn. vektor prenosu sa nepodarilo zistiť, pac. 
je  po chorobe bez následkov./ 

 Napriek febrilitám by boli ATB zbytočné. 
 



KAZUISTIKA Č.2 
 
 Č.A. 1976 
 RA: negat. 
 OA: len bežné ochorenia, oper.O 
 LA: negat. 
 Subjekt.  asi 3 týž. trvajúce bolesti brucha,  krčovitý charakter, 

intermitentne, nie stále, zhoršovanie po jedle,  v noci klud, 
nezvracala,  jesť chutí,  stolica pravidelne,  afebrilná,  pyroza O,  

 Posledné 2 dni výrazné zhoršenie bolestí, hlavne pod hrudnou 
kosťou, vystrelovanie smerom doprava a dole, dietnu chybu negovala. 

 Objekt.: KP komp.,  AS reg.,  fr. 86/min., TK 110/80, brucho v niveau 
hrudníka,  makké,  priehmatné,   

  Bez zjavnej algickej reakcie,  bez zn. peritonealneho  dráždenia, 
poklop hypersonornejší, Murphy negat. 

 CRP:141 
 



 Pac. odoslaná na chir. ako susp. začínajúca 
appendicitis, potvrdená operačne / kataralny 
zápal/, po oper. CRP 2,6  

 CRP včas odhalilo zápal v dutine brušnej- ešte 
skorej, ako sa mohli rozvinúť príznaky 
peritoneálneho dráždenia. 
 



KAZUISTIKA Č.3 
 
   
 Kazuistika č.3 
 K.O. 1961 
 RA: otec zomrel na Ca hrubého čreva ako 64r., mama zomrela 83r. – mala 

ICHS,HT,DM, sestra HT a DM na diete, deti zdravé 
 OA:  rosacea faciei,  hydronefrosis l.sin.,  oper. apendectomia,  ovarectomia l.sin.  
 LA: negat. 
 Subjekt.: Prišla v piatok okolo obeda s bolesťami v podbrušku, viac vpravo, tupý stálý 

charakter, trvanie asi 4 dni, bez vystrelovania,  afebrilná,  len potenie,  časté 
močenie, nezvracala, stolica bez obtiaží. 

 Objekt.: brucho makké,  priehmatné,  citlivosť v podbrušku,  ale bez zn. periton. 
dráždenia,   tapott. negat., per rectum negat. 

 Moč chem.:  bielkovina +, nitrity pozit., leu +++         CRP: 58 
 Dg: IMC ac.  – dif. dg. Irit.app. 
  Dopor. dostatok tekutín,   ciprofloxacin 500mg a 12hod., urolog.čaj, kontrola 

v pondelok a pri akomkoľvek zhoršení chir. vyš.  
 



 Pacientka sa v pondelok dostavila na ambulanciu – cítila sa 
lepšie, močenie bez obtiaží, aj bolesti brucha zmiernené,  ale 
skorej ich pociťuje dole vpravo, afebrilná, nezvracala . 

 Objekt.: nález nezmenený, brucho makké, priehmatné, bez 
hmatnej rezistencie, pri hlbokej palpácii citlivosť v pravom 
hypogastriu, bez zn. periton. dráždenia. 

 Moč chem.: negat.      CRP menej ako 8   odoslaná na 
gynekol.vyš. 

 Asi po týž. mi prišla  pacientka oznámiť, že pri 
gynekologickom vyšetrení zistený Tu útvar na pravom 
vaječníku ,aj vysoké hodnoty  Ca 125, odoslaná na vyššie 
pracovisko za účelom operačného riešenia –  

 zrealizovaná adnexotomia l. dx. – histologicky len zápal. 
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