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Současná úroveň léčbysolidních nádorů u dětí zvýšila počet vyléčenliclr nia vice než80o/o, Jejíagresivita můžev dlouhodobém výhledu
poškodit kvalitu jejich života vznikem pozdních léčebnýchkomplikací nebo následků. Riziko je tím vyšší,čímmladšíje léčenédítě, PoŠkozena mŮže být většina tkání, orgánů a systémůvyvíjejícíhose organizmu, a to i po mnoha letech. Sdělení uvádí nejdůležitějšíz nich

oblasti somatické, psychické i sociální. Dlouhodobé analýzy dokládají jejich vznik u 60o/ovyléčených dětí. Jeden pozdní následek může
zpŮsobit řetězové nasedání dalších komplikací, Možnost jejich vzniku má praktický pediatr znát a vyléčenéhopacienta trvale sledovat,
rozpoznat je pokud moŽno v jejich poČátcích,tím omezít jejich rozvoj, komplikace léčit,následky kompenzovat či substituovat a tím
zajistit postiženému jedinci náležitou kvalitu života.
v
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Today more than 80o/o of children with cancer can be cured. The development of curative therapy for most paediatric malignancies has
produced a growing population of survivors, who are at increased health riskthe younger the child, the greater the risk. Various late effect
may occur in most tissue, organs and life systems. This review sets out the most important of them in somatic, psychological and social
aspects, Long-term analysis demonstrate their emergence at 60 o/o cured chi|dren. This damage may domino further. Each paediatrition
should understand the risks, and monitor the child survivor for sufficient time to ensure quality of life.
Key words: children, cancer therapy, late effects, paediatric care.
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medicínských forenzních věd. Organicky navazuje na učebnici dc.- , ],
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aanou ovšem před vice

než2Olety(1993),kterájestálechápánajakovo]népokračování:,cec-:::,ciTesaře(prvnívydání
1975), Text,

na němž se podíle i odborníci ze všech soudně]ékařsk.:-

_.',etiv

Česke republlce

a

částečněizeSlovenska,jesiceurčenvprvnířaděsoudním|ékařr^-,,::.i:etonejenmedicinské
a

právníobory v něm najdou ]']ziieč.éllforma-e,

Prvnídílobsahu;elBkapitoi pocinajelis:cl:isc;o;-iholékařst,,,l
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-]-.^oznejstaršíchlékařských

ooorJvCes.éreoLo|ice,(nltr cr,-,_]:: :. -.'::-.,: --:'.,:-]*.. -=i.leodli i9raŤolnoSI
právní,Tojeobsahem2,a5.kapitoly.Vdalši:r-\.c_.3.--::::,':-=,:_:o,ánaobecnáproblematikasmrti,včetněposmrtnýchzměn,grčg1,jn, c3:; s^^,_:, _: ..::,.^e,i,Svoji multioborovost
p,o\az,.esoL,dni |e(aisrvizejrenav6.\apirotC:,,-.,j.-:.:.a.,-:,a.,-'|auto,yrelsoupo-ze

všeobecnílékaři,aleistomatologovéadokonceipřírodcie;:-_,-,-.,=,-:ropologovéageneticr.
Poměrně velmi rozsáhlé kapitoly 7 (Přirozená smrt) a B (Peocca::

s:oboíem patoloqie. Kapitoly 9 (Poranénr ostrým předmětem]

c::

aa

,<azuji na úzkou spjatost

S:oe:"á poranění) zase úzce

obory chirurglckymi, jako je ze_jména traumatologie čl ne-rcc^ turgie, Více méně vo}ný
.t(Poškozeníórganismu
celektvoří kapitoly11 (Dušení), 12(Utonutí), 13(Nehodypři potápěri
souvrsejl

5

"

snženým atmosférickým t|akem. Poslednimi kapitolami,jsou HIador,ě:^í,.]5l
kapitoly Poraněnielektrickým proudem,(16),

Poškozenízdravízářenim (l

")

a
a

opět volně související

Termické změny

(1B).
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