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Jak vybírat pacienta vhodného 
pro baklofenovou pumpu? 
Kam a na koho se obrátit, 
pokud vhodného pacienta najdu?

 
V. M., Brno 

K léčbě intratekálním baklofenem pomocí 
pumpového systému s kontinuálním uvolňová-
ním léku jsou vhodní nemocní s těžkou gene-
ralizovanou spasticitou, která vede ke zhoršení 
pohyblivosti a soběstačnosti nemocného, je 
zdrojem dalších komplikací (dekubity, chronická 
bolest, infekce, fixované svalové kontraktury), 
vadí při hygieně, oblékání, přesunech na vo-
zík. Jde zejména o pacienty po chronickém 
míšním poranění, nemocné s roztroušenou 
sklerózou, DMO nebo po traumatickém pora-
nění mozku.

Základním kritériem výběru je těžká spas-
ticita (podle modifikované stupnice svalového 
hypertonu dle Ashwortha stupeň 3–4) a nedo-
statečná klinická odpověď na perorální antispas-
tické léky nebo nežádoucí účinky při vysokých 
dávkách léků. Nutná je kladná klinická odpověď 
na jednorázové intratékální podání baklofenu, 
které se provádí za hospitalizace. Pacient mu-
sí rozumět této léčbě, být obeznámen s jejími 
riziky a podepsat podrobný informovaný sou-
hlas. Nezbytná je dobrá komunikace s rodinou 
pacienta.

Vylučujícími kritérii jsou probíhající infekč-
ní onemocnění, závažná interní, metabolická 
a psychiatrická onemocnění, dekubity, alergie 
na baklofen nebo na části pumpového systému 
a výrazné koagulační poruchy.

Tato metoda je vyhrazena pro těžce posti-
žené nemocné a má svá omezení i rizika. Musí 

být prováděna speciálně vyškoleným týmem 
lékařů a ošetřovatelů.

V současné době se testování a implan-
tace baklofenové pumpy provádí na těchto 
pracovištích, kam je možné zaslat lékařskou 
zprávu a doporučení: dospělí – Neurologické 
oddělení Nemocnice Na Homolce Praha nebo 
Neurochirurgická klinika FN Olomouc; děti – 
Neurochirurgická klinika FN Motol Praha.
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Neurológovia sa pýtajú…

Sadler Thomas W.: 

Langmanova lékařská embryologie
překlad desátého vydání
První český překlad světoznámé učebnice, která vychází opakovaně od roku 1963. Porozumění embryonálnímu 
vývoji člověka umožňuje hlubší pochopení anatomické stavby lidského těla a mechanismů vzniku vrozených vad a 
řady závažných chorob. Publikace poskytuje přesný, výstižný i stručný popis embryologie a její aplikace pro klinické 
obory. Originál s mimořádnou pečlivostí přeložil kolektiv odborníků pod vedením editorů prof. MUDr. Miloše Grima, 
DrSc., a doc. MUDr. Ondřeje Naňky, Ph.D.

Grada, ISBN 978-80-247-2640-3, katalog. č. knihy: 1647, 432 s.

Distribúcia v SR: Grada Slovakia, s. r. o., Moskovská 29, 811 08 Bratislava, tel.: 02/5564 5189 www.grada.sk


