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Poruchy tělesných tekutin jsou v dětském věku velmi časté, a proto rehydratační léčba zůstává stále jednou ze základních 

terapeutických metod pediatrie. Rozsah potřebných znalostí, praktických zkušeností a dovedností v otázce rehydratací je při-

tom značný a cesta k jeho zvládnutí může být při roztříštěnosti informačních zdrojů značně zdlouhavá. Vzhledem k významu 

rehydratační léčby je přitom nutné erudici v této oblasti získat co nejdříve.

Během uplynulých let se celá řada našich pediatrů věnovala mnoha dílčím aspektům rehydratací, paradoxem však zůstává, že 

od posledního uceleného zpracování této problematiky uplynulo již téměř 60 let (Poláček, E.: Parenterální tekutiny u dětí, SZN, 

Praha 1956). Začínající pediatři jsou tak většinou v otázkách vodního a minerálního metabolizmu a úpravy poruch vnitřního 

prostředí vybaveni jen základními informacemi a znalostmi, které jsou pro praxi nedostačující. Rehydratační postupy se pak 

mnohdy učí spíše empiricky než s hlubší znalostí patofyziologie poruch tělesných tekutin, což s sebou nese riziko protrahova-

né léčby i vzniku iatrogenně podmíněných komplikací.

Z uvedených důvodů vychází hlavní záměr a cíl publikace – poskytnout začínajícím lékařům, především pediatrům – základní 

orientaci v problematice poruch vnitřního prostředí, tělesných tekutin a rehydratací a tím i ucelený návod k optimalizaci re-

hydratačních postupů a současně i větší ochraně a bezpečnosti jejich pacientů. Text publikace je členěn tak, že postupuje od 

fyzio logie tělesných tekutin, přes patofyziologii poruch tělesných tekutin, klinický obraz a diagnostiku až po terapeutické po-

stupy. V doplňkové části jsou stručně uvedeny choroby, u nichž má rehydratační léčba určitá specifika, dále základy parenterál-

ní výživy, samostatně je zpracována kapitola o perorální rehydrataci. V závěru je uveden přehled vzorců a tabulek k usnadnění 

výpočtů v rámci rehydratační léčby a modelové příklady řešení poruch tělesných tekutin u některých typických stavů.


