VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ VZOROVÝ PŘÍKLAD
Případová studie č. 1–5
(opakuje se na každé stráně)

Předkládá: jméno a příjmení uchazeče
(opakuje se na každé stráně)

Obecná identifikace pacienta, jehož případová studie je předkládána: pohlaví, věk
Aktuální popsaná diagnóza, s níž je pacient přijat k vyšetření.
Nynější onemocnění: podrobné popsání všech detailů posledních zdravotních obtíží, se
kterými byl pacient přijat k vyšetření.
Rodinná anamnéza: podrobný popis věku, zdravotního stavu rodičů (prarodičů), popis
zdravotního stavu sourozenců. Uvedení všech závažných onemocnění, která se vyskytla
v širší rodině.
Osobní anamnéza: uvedení všech prodělaných onemocnění (průběh, léčba, následky,
komplikace), úrazů, operací.
Sociální anamnéza: kvalita sociálního statusu pacienta (stav rodiny, ekonomické zázemí),
závažná situace v této oblasti, rizikové faktory, neschopnost zajistit základní sociální potřeby.
Alergologická anamnéza: podrobný výčet projevů alergie včetně rodinné anamnézy v této
oblasti, spektrum a intenzita alergických reakcí, léčba alergie.
Epidemiologická anamnéza: uvedení epidemiologicky závažných onemocnění v rodině či
kolektivu event. při náhodném kontaktu.
Farmakologická anamnéza: detailní popis všech léků, které dítě užívá, v jakém režimu,
reakce na podávané léky atd.
Status presens: detailní popis současného stavu pacienta
Objektivní nález: hmotnost, výška, tlak krevní, tepová frekvence, dechová frekvence, tělesná
teplota s uvedením, kde měření proběhlo
Popis vědomí, detailní somatické nálezy – popis stacionární i funkční všech tělesných
systémů.

Důležité nálezy od odesílajícího lékaře event.

Přehled všech laboratorních nálezů, interpretace výsledků. Závěry z laboratorních vyšetření.

a/ návrh paraklinických a zobrazovacích vyšetření
b/ na základě dosavadních vyšetření úvahu o diferenciální diagnostice zpracovaného případu
Diferenciální diagnostika ve vazbě na somatické nálezy, funkční odchylky, subjektivní
objektivní obtíže a výsledky laboratorních vyšetření.
Zdůvodnění pro a proti u jednotlivých navrhovaných diagnóz v rámci diferenciální
diagnostiky.
Epikríza: logický souhrn všech podstatných zjištěných klinických a laboratorních projevů
onemocnění, stanovená diagnóza, návrh léčby v obecné rovině, prognóza.
Diagnóza hlavní event. vedlejší diagnózy.
Doporučení: detailní návrh léčby, délka trvání, možnost vedlejších reakcí
event. režimová, dietní či jiná opatření
doplnění některých dalších vyšetření – dle potřeby
vedení v odborné poradně
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